
MATERIAŁY DO AWIFAUNY ŚLĄSKA 

Contributions to Siłesian awifauna 

Phałacrocoraz aristotelis - kormoran czubaty. 1.1. IV 1984 

na stawach w Krogulnie /gm. Pokój, woj. opolskie/ obserwo-

wałem dwa młodociane osobniki kormoranów czubatych /KF 1455/ 

84/. Z dalszej odległości żerujące ptaki przypominały syl-

wetką  nura rdzawoszyjego /Gavia stellata/ z charakterystycz-

nie trzymanym do góry dziobem. Haczykowate zakończenie dzio-

ba było widoczne dopiero z bliskiej odległości. Wielkością  

ptaki wyraźnie ustępowały przebywającym na stawie gęgawom 

/Anser anser/. Długość  ciała pływających ptaków odpowiadała 

1.5 długości ciała łyski /Fulica atra/. W locie rozpiętość  

skrzydeł  tylko nieznacznie przewyższała zasięg skrzydeł  

krzyżówki /Anas platyrhynchos/. Ubarwienie ptaków było 

brązowoczarne bez połysku. Istotną  cechą  różniącą  obserwowa-

ne osobniki od kormoranów /Phałacrocorax carbo/ był  znacznie 

mniejszy i cieńszy dziób z jaśniejszą  nasadą  żuchwy. Obser-

wacja ta jest pierwszym stwierdzeniem tego gatunku w głębi 

Polski. 
Andrzej Karnaś  

Dute° rufinus - kurhannik. 13 VIII 1984 obserwowaliśmy 

jednego osobnika /KF 1493/84/ krążącego wraz z trzmielojadem 

Pernis apivorus/ nad północnym brzegiem Zbiornika Turaw-

skiego /woj. opolskie/. Ptak był  większy od trzmielojada, a 

sylwetkę  miał  smukłą  z dłuższymi, bardziej "deskowatymi" 

skrzydłami. Ubarwienie głowy i spodu ciała ogólnie bardzo 

jasne z wyjątkiem dutych, czarnych, owalnych plam w nad- 
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garstkach, brązowoczarnego brzucha i czarnych końców lotek 

dłoni. Ogon od spodu był  kremowy /bez rysunku!, jedynie ko-

niec miał  prawie biały. Obserwacja ta jest pierwszym powo-

jennym stwierdzeniem kurhannika na Śląsku. 

Jan Lontkowski, Adam Śmietana 

Gyps fułvus - sęp płowy. 1 VI 1984 schwytano sępa pło-

wego /KF 1578/85/ w pobliżu miejscowości Wielikąt gm. Lubo-

mia /woj. katowickie/. Ptak wylądował  na łące i nie potrafił  

wznieść  się  w powietrze. Po schwytaniu był  przetrzymywany 

przez rolnika, po czym został  przekazany do ZOO. Brązowe 

upierzenie piór tworzących kryzę  u podstawy szyi wskazują, 

że był  to osobnik młodociany. 

Piotr Cempulik 

Charadrius alezandrinus - sieweczka morska. 7 V 1984 na 

Zb. Turawskim obserwowałem trzy osobniki sieweczki morskiej 

w upierzeniu samic /KF 1453/84/. Ptaki żerowały na jednym z 

wielu oczek wody pozostałych po spuszczeniu wody ze zbiorni-

ka. Były zbliżone wielkością  do siewe,zek rzecznych /Ch. du-

bius/ lecz sprawiały wrażenie jakby wypłowiałych ze słabo 

zaznaczonymi ciemniejszymi paskami przez oko i nad czołem. 

Po bokach piersi występowały brązowe plamy nie tworzące 

zamkniętej półobroty. Zauważyłem również  ciemne dzioby i no-

gi, a w locie jasne paski biegnące przez środek skrzydła. 

Jest to pierwsze stwierdzenie tego gatunku w głębi kraju 

/Tomialojó, w druku/. 

Andrzej Karnaś  
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Calidris melanotos - biegus północny. 26 VII 1984 na 

północnym brzegu Zb. Turawskiego obserwowałem jednego bie-

gusa północnego /KF 1456/84/. Przebywał  samotnie na piasz-

czystej wyspie, porośniętej rdestem, z mulistymi brzegami. 

Ptaka rozpoznałem na podstawie intensywnie ciemno strychowa-

nej piersi, wyraźnych białych pasków na grzbiecie w kształ-

cie litery "V", wielkości zbliżonej do biegusa zmiennego 

/C. alpina/ oraz twardego gloso brzmiącego jak kryk, krik. 

Jest to drugie stwierdzenie tego gatunku na Śląsku, po ob-

serwacji dokonanej 13 X 1964 pod Miliczem /Witkowski 1965/. 

Andrzej Karnaś  

Tringa stagnatiłis - brodziec pławny. 19 IX 1984 na 

południowo-wschodnim brzegu Zb. Turawskiego /woj. opolskie/ 

obserwowałem zwarte stado 31 brodźców pławnych /KF 1508/84/. 

Oznaczenia dokonałem m.in. na podstawie następujących cech: 

ptaki mniejsze od kwokacza /T. nebularia/ choć  zbliżone do 

niego ogólnym wyglądem; dziób długi, cienki i prosty; nogi 

stosunkowo długie; biała klinowata plama sięgająca na plecy. 

Gatunek ten pojawia się  ostatnio w Polsce regularnie, lecz 

dotychczas zawsze notowano tylko pojedyncze osobniki lub 

małe stadka, po kilka ptaków /Tomiałojć, w druku/. 

Andrzej Karnaś  

Larus canus - mewa pospolita. W r. 1983, od wczesnej wio-

sny, na jednym ze zbiorników żwirowni w JanusZkowicach 

/gm. Zdzieszowice, woj. opolskie/, o Powierzchni 60-70 ha, 

stałe widywałem kilka dorosłych mew pospolitych. Na początku 

czerwca na jednej z piaszczystych wysp obserwowałem 4 młode, 
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nielotne ptaki tego gatunku. Młode karmione były przez 4 do-

rosłe ptaki, a wieczorem przebywały w ich towarzystwie. Na 

tej podstawie sądzę, że były to pisklęta z dwóch gniazd, 

chociaż  dorosłych ptaków widywałem do 7 jednocześnie. Oba 

lęgi zakończyły się  sukcesem. W r. 1984 mewy pospolite nie 

pojawiły się  w żwirowni. Stwierdzenie to jest drugim przy-

padkiem zagnieżdżenia się  mewy pospolitej na Śląsku. Pierw-

szy leg miał  miejsce na Jeziorze Nyskim w r. 1981, kiedy to 

para ptaków założyła gniazdo i zniosła 2 jaja /Anonymus 1983/• 

Piotr Kozłowski 

Dendrocopos syriacus - dzięcioł  syryjski. 21 VII 1983 

zaobserwowałem młodego osobnika dzięciole syryjskiego /KF 

1225/84/, żerującego na starym dębie stojącym wśród staro-

drzevu na grobli stawów rybnych Brzeziniak i Babicki ł, w 

rezerwcie przyrody Lężczak k. Raciborza. Ponownie obserwo-

wałem samca dzięcioła syryjskiego /KF 1280/84/ w dniu 8 X 

1983 na zachodnim skraju Lęzczaka, na złamanym dębie stoją-

cym na brzegu starego lasu grądowego, graniczącego z połami 

i śródpolnymi remizami. Obu obserwacji, będących pierwszymi 

stwierdzeniami tego gatunku na Śląsku, dokonałem śledząc 

pilnie bliższe cechy dzięciołów dużych /Dendrocopos major/, 

po napotkaniu w czerwcu 1983 r. w ogrodach wsi Raszczyce, na 

wschodnim skraju rezerwatu, pary ptaków wykazującej cechy 

mieszańców dzięcioła syryjskiego i dużego, co zapowiadała 

literatura przedmiotu /Ciosek i Tomialojó 1982/. Autorzy 

zapewne przeoczyli w tekście artykułu, wśród cech rozpoznaw-

czych dzięcioła syryjskiego to, iż  posiada on skrajne ste-

rówki czarne w małe, białe kropki /odwrotnie niż  u dzięcioła 
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dużego/. Ta cecha wpada w oko obserwatora. Poza tym, w przy-

padku obu obserwacji, dostrzegłem m.in., że biały pas z bo-

ku głowy, przez szyję  do piersi, nie był  przecięty na szyi 

czarnym paskiem. Obserwacja młodego ptaka sugeruje lęgi te-

go gatunku w tym rejonie. 

Tadeusz Krotoski 

5 IV 1984 we wsi Luboszyce /gm.Lubniany, woj. opolskie/ 

obserwowałem samicę  dzięcioła syryjskiego /KF 1459/84/. 

Ptak żerował  na nadrzecznych wierzbach. Widziałem go z nie-

wielkiej odległości i oznaczyłem na podstawie następujących 

cech: wielkość  dzięcioła dużego /D. major/, ciemny pasek 

biegnący po bokach głowy nie połączony z czarnym karkiem, 

plama na podogoniu jasnoczerwona, skrajne sterówki słabiej 

jasno plamkowane niż  u dzięcioła dużego, głos mocniejszy i 

brzmiący jak "tiik" lub "diik". Mimo późniejszych kilkakrot-

nych kontroli tego terenu, ptaka więcej nie napotkałem. 

Andrzej Karnaś  

15 VI 1984 obserwowałem samca dzięcioła syryjskiego /KF 

1494/84/ w Bystrzycy Kłodzkiej. Ptak żerował  w pasie olch 

porastających brzegi Nysy Kłodzkiej. Zwrócił  moją  uwagę  

głosem brzmiącym jak "kieks". Zauważyłem następujące szcze-

góły ubarwienia: jasnoczerwona trapezowata plama z tyłu 

głowy, białe czoło i nasada dzioba, biały policzek, tylko 

częściowo przecięty czarnym paskiem oraz ogon ciemny bez 

wyraźnych białych skrajów. 

Jan Lontkowski 

W dniach 8, 9 i 11 VII 1984 obserwowałem w Twardawie 
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/gm. Głogówek, woj. opolskie/ samca dzięcioła syryjskiego 

/KF 1538/85/. Ptak przebywał  na terenie wiejskiej zabudowy 

z niewielkimi sadami. Najważniejsze zauważone cechy to biały 

policzek nie przecięty ciemnym paskiem, charakterystyczna 

czerwona plama z tyłu głowy oraz jasnoczerwone zabarwienie 

podogonia. 

Jerzy Przyszlak 

Turdus ruficollis ruficollis - drozd rdzawoszyi. 1 IV 1984 

obserwowałem dorosłego samca drozda rdzawoszyjego /KF 1538/ 

85/. Ptak terował  nad brzegiem Bobru k.łwówka Śląskiego /woj. 

jeleniogórskie/. Wielkością  zbliżony był  do kosa i charakte-

ryzował  się  przede wszystkim rdzawym ubarwieniem brwi, pod-

gardła i piersi. Cechy te, a szczególnie rdzawa braw oraz 

brak rdzawej plamy na skrzydle, wykluczają  najbardziej zbli-

żony gatunek - T. naumanni naumanni. Podgatunek ten był  w 

Polsce stwierdzony tylko na Śląsku w XIX wieku; jeden lub 

dwa okazy znajdowały się  w zbiorach Śląskich /Pax 1925/. 

Waldemar Luźny 

Emberiza cia - głuszak. 29 IX 1982 w Zywocicach k. Krap-

kowic /woj. opolskie/ obserwowałem głuszka /KF 1182/83/. 

Ptak przebywał  w wiejskim ogrodzie; pozwolił  podejść  na od-

ległość  ok. 3 m. Wielkością  i ubarwieniem przypominał  trznad-

la /Emberiza citrinella/. Spód ciała mial jednak koloru rdza-

wego, który ku środkowi brzucha rozjaśniał  się, przechodząc 

w pomarańczowy. Popielate podgardle wyraźnie kontrastowało z 

resztą  spodu ciała; na granicy tych kolorów występowało dość  

intensywne, brunatne kreskowanie, słabnące ku tyłowi ciała. 

Brzuch bez kreskowania. Charakterystyczny rysunek na głowie 
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składał  się  zasadniczo z dwóch brązowych linii wyraźnie wy-

różniających się  z szarego tła. Najwyraźniejsza była linia 

biegnąca od dzioba i odgraniczająca popielate podgardle od 

policzka. Linia przechodząca przez oko była najwyraźniejsza 

na odcinku od dzioba do oka. Pomiędzy tymi liniami można je-

szcze było wyróżnić  słabo zaznaczoną, trzecią  linię. U ptaka 

lecącego zauważyłem wyraźne, rdzawe ubarwienie kupra, białe 

zabarwienie skrajnych sterówek i szary kolor grzbietu oraz 

wierzchu skrzydeł. Na skrzydle mial dwie biale pręgi. Zauwa-

żone cechy pozwoliły określić  ptaka jako osobnika młodocia-

nego /imm./. W tym wieku płeć  nie jest, w zasadzie, możliwa 

do odróżnienia, chociaż  obfite kreskowanie sugerowałoby ra-

czej, że była to samica. Jest to pierwsza obserwacja tego 

gatunku na Śląsku i druga w Polsce /Tomiałojć, w druku/. 

Joachim Siekiera 
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Summary 

Observations accepted by the Faunistic Commission marked 

with asterisk. 

* Phalacrocorax aristotelis - Shag, First inland record in 

Poland: two immature birds on fish-ponds neer Krogulno /Opo-

le region/ on 11 IV 1984. 

*Buteo rufinus - Long-legged Buzzard. Single bird near 

the Turawa Reservoir /Opole region/ on 13 VIII 1984. 

*Gyps fulvus - Griffon Vulture. Weak young bird was 

catched near Lubomia /Xatowice region/ on 1 VI 1984. 

*Charadrius alexandrinus - Kentish Plover. First inland 

record in Poland: three birds on the Turawa Reservoir /Opo-

le region/ on 7 V 1984. 

* Calidris melanotos - Pectorał  Sandpiper. Second record 

for Silesia: single bird at chore of the Turawa Reservoir 

/Opole region/ on 26 VIII 1984. 

*Tringa stagnatilis - Marsli Sandpiper, Largest flock ever 

scen in Poland: 31 birds at the Turawa Reservoir /Opole 

region/ on 19 IX 1984. 

Larus canus - Common Gułł. Second breeding record for 

Silesia: two pairs bred at smali water reservoir in Opole 

region in 1983. 

* Dendrocopos syriacus - Syrian Woodpecker. First records 

for Silesia: one immature bird in oak wood neer Racibórz 

/Katowice region/ on 21 VII 1983, adułt male at the same 

place on 8 X,1983; adułt female at the Luboszyce village 

/Opole region/ on 5 IV 1984; male in alder wood in Bystrzy-

ca Kłodzka /Wałbrzych region/ on 15 VI 1984 and małe neer 
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Glogówek /Opole region/ during 8-11 VII 1984. 

lirTUrdus ruficollis ruficollis - Red-throated Thrush. 

Second record in Silesia: one male observed near Lwówek 

Śląski /Jelenia Góra region/ on 1 IV 1984. 

IkEmberiza cia - Rock Bunting. First record for Silesia 

and second one for Poland: one immature birds near Krapkowi-

ce /Opole region/. 


