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Contributions to Silesian aviiauna 

Circus macrourus - błotniak blady. 15 IV 1985 nad łąkami 
kolo Lubawki /woj. jeleniogórskie/ obserwowałem samca błot-
niaka bladego /KF 1714/85/. Nadlatującego ptaka zobaczyłem 
od spodu. był  czysto biały, jedynie najdłuższe lotki I-go 
rzędu tworzyły czarny klin, widoczny również  z góry. Wierzch 
ciała jednolicie siwy, tylko na kuprze spostrzegłem lekkie 
rozjaśnienie /brak białej plamy/. Skrzydła węższe niż  u 
błotniaka stawowego /Circus aeruginosus/ i zbożowego /Circus 
pygargus/; lot miękki. Jest to drugie, powojenne stwierdze-
nie tego gatunku na Śląsku. 

Wojciech Grabiński 

Falco cherrug - raróg. 31 X 1984 na Zbiorniku Turawskim 

/woj. opolskie/ obserwowałem jednego dorosłego raroga 

/KF 1583/85/• Ptaka widziałem siedzącego na korzeniu wyzie-

jącym z dna spuszczonego zbiornika oraz w locie. Siedzący 

sokół  był  nieco mniejszy od myszołowa /Buteo buteo/. Ubar-

wienie głowy białawe z wyjątkiem ciemnej brwi i wąskiego 

wąsa widocznego tylko z niewielkiej odległości. Spód ciała 

biały ż  podłużnym strychowaniem na nogawicach. Wierzch cia-

ła jasno brązowy jedynie lotki pierwszorzędowe ciemne. Ogon 

delikatnie poprzecznie pręgowany, długi, u siedzącego ptaka 

wystający znacznie poza skrzydła. Jest to trzecia powojenna 

obserwacja raroga na Śląsku. 

Andrzej Karnaś  



Larus sabini - mewa obrożna. 20 V 1985 na stawach ryb-

nych Rębiszów /pogórze Izerskie/ obserwowałem dwa młodocia-

ne osobniki mewy obrożnej /EF 1681/85/. Zwróciłem uwagę  na 

czarną  pręgę  utworzoną  przez lotki I-go rzędu, podczas gdy 

nasadowa część  skrzydła była z przodu ubarwiona brązowo, 

podobnie jak wierzch ciała, boki i wierzch głowy. Brąz ten 

w okolicy oka tworzył  nieregularne wypustki. Obserwując 

zrywającego się  ptaka z bliskiej odległości, spostrzeglemy 

te czarny klin na zewnętrznym brzegu dystalnej części 

skrzydła jest w swej przedniej części ciemnobrązowy z od-

cieniem rdzawym, a dopiero ku tyłowi przechodzi w rzeczy-

wiście czarny kolor. Również  brąz na bokach głowy miał  od-

cień  rdzawy. Przy końcu ogona był  czarny, poprzeczny pasek, 

oddzielony od samego końca wąskim, białym marginesem. 

W czasie lotu ogon często przybierał  kształt widlasty, z 

niezbyt głębokim wcięciem. Ptaki te były nieznacznie, ale 

wyraźnie mniejsze od latających w pobliżu śmieszek /Larus 

ridibundus/. Miały też  nieco węższe i dłuższe skrzydla oraz 

bardziej chwiejny lot niż  mewa mała /Larus minutus/. Jest 

to trzecia obserwacja tęgo gatunku na Śląsku i ósma w kraju. 

Andrzej Dyrcz 

Chlidonias leucopterus - rybitwa białoskrzydła. 30 VI 

1985 stwierdziliśmy lęg jednej pary rybitwy białoskrzydłej 

na Jeziorze Goczalkowickim. Ptaki założyły gniazdo na skraju, 

liczącej ok. 60 par, kolonii rybitwy czarnej /Chłidonias 

niger/. Kolonia ta znajdowała się  w płytkiej, południowo-

zachodniej części zbiornika. Gniazdo zbudowane było na 

pływającym kożuchu gnijących roślin, w odległości ok. 70 m 
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od brzegu. Kolejne kontrole /autorzy i J. Betleja/ w dniach 

1-4 i 6 VII potwierdziły fakt gniazdowania rybitwy biało-
skrzydłej. Przez kilka godzin dziennie obserwowaliśmy wy-
siadującą  parę. Ptaki zmieniały się  na gnieździe dość  re-
gularnie, co 30-40 minut. Wysiadujący osobnik zachowywał  
Się  agresywnie w stosunku do przelatujących nisko nad gniaz-
dem rybitw czarnych. Kontrola w dniu 13 VII nie wykazała 
obecności rybitw białoskrzydłych w miejscu lęgu, ani na 
zbiorniku. Prawdopodobnie lęg uległ  zniszczeniu. Jest to 
pierwsze stwierdzenie lęgu tego gatunku na Śląsku. 

Karo]. 1,;o1., Ireneusz Oleksik 

Dendrocopos syriacus - dzięcioł  syryjski. Pierwszej ob-
serwacji dokonałem 1 XII 1984 na miejskim skwerze w Rybniku 

/KF 1587/85/. Ptak żerował  na usychającym dębie z odpadają-
cymi płatami kory. Była to samica, u której zauważyłem nas-

tępujące cechy: biały pas biegnący z boku głowy nie prze-

cięty poprzecznym paskiem, czapeczka na głowie cała czarna, 
podogonie jasnoczerwone, boczne sterówki czarne. Następnych 
obserwacji prawdopodobnie tego samego osobnika dokonałem 

16 I 85 i 17 II 85, w tym samym miejscu /KF 1792/85/. W 

okresie późniejszYmo mimo poszukiwan,ptaka nie stwierdziłem. 

Tadeusz Krotoski 

Phylloscopus bonelli - świstunka górska. 5 V 1985 w parku 

miejskim Gliwic /drzewostan dębowo-świerkowo-olchowy/ wi-

działem świstunkę  górską  /KF 1706/85/. Obserwując ptaka z 

odległości 3 m, przy dobrym oświetleniu, zauważyłem następu-

jące cechy. Dziób ciemnoszary, głowa z wierzchu szarozielona 
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z popielatym odcieniem, bez brwź  nad okiem i bez ciemnego 

paska przez oko. Gardło szarobiałe. Wierzch ciała /grzbiet, 

skrzydła/ szarozielony; spód /pierś, brzuch/ szarobiały. 

7,7a skrzydle brak prążków. Zwracał  uwagę  kuper - zielonkawo-

cytrynowy. Ogon ciemnoszary, nogi jasne. W upierzeniu brak 

żółtej barwy. Wielkością  ptak był  zbliżony do świstunki 

/Phylloscopus sibilatrix/, ale nieco drobniejszej budowy. 

Glos bardzo podobny do śpiewu świstunki, ale nieco wolniej-

szy. 

Mariusz Ostański 

Summary 

Observations accepted by the Faunistic Commission marked 

with asterisk. 

*Circus macrourue - Pallid Harrier. Second post-war 

record in Silesia. Single male near Lubawka /Jelenia Góra 

region/ on 15 IV 1985. 

* Falco cherrug - Saker Falcon. Third post-war observation 

in Silesia. One adult bird at Turawa Reservoir /Opole region/ 

on 31 X 1984. 

*Larus sabina - Sabine's Gull. Third record in Silesia: 

two immature birds on fish-ponds near Rębiszów /Jelenia Góra 

region/ on 20 V 1985. 

Chlidonias leucopterus - White-winged Hlaók Tern. First 

breeding record in Silesia. One pair nested in the Hlack 

Tern Chlidonias niger  colony on Goczalkowice Reservoir in 

spring 1985. The clutch was destroyed. 

*Dendrocopos syriacus - Syrian Woodpecker. Single female 
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was observed in the town Rybnik on 1 XII 1984, 16 I and 17 
II 1985. 

*Phylloscopus bonełli - Bonelli's Warbler. Single bird in 
the city park of Gliwice on 5 V 1985. 


