LG RYBITWY BIAŁOCZELNEJ (STERNA ALBIFRONS) NA ZBIORNIKU MIETKOWSKIM
W r. 1989 po ok. 80-letniej przerwie, stwierdzono gnieżdżenie się rybitwy białoczelnej na śląsku. Fakt ten miał miejsce
na Zbiorniku Mietkowskim (woj. wrocławskie). 24 czerwca 1989 r.
podczas kontroli zbiornika znaleziono na jednej ze sztucznych
wysp dwa zajęte gniazda tego gatunku. Każde z nich zawierało
po 2 jaja w początkowym stadium wysiadywania. Następnego dnia
stwierdzono 8 rybitw białoczelnych, a także obserwowano toki i
karmienie samicy przez samca. 8 VII 89 spenetrowano wszystkie
wyspy i stwierdzono, że jeden lęg został zniszczony, a w drugim
wysiadywanie jest bardzo zaawansowane. Ponadto w tym dniu na
zbiorniku widziano 5 dorosłych rybitw. 26 VII podczas kontroli
wyspy, na której znaleziono gniazda, stwierdzono silnie zaniepokojoną parę, ale piskląt nie udało się odszukać.
Rybitwa białoczelna gnieździła się na Śląsku jeszcze na początku XX wieku w okolicach Krosna Odrz., gdzie była w tym czasie licznym gatunkiem lęgowym (Schalow 1919). Być może gnieździła się ona w r. 1939 na Odrze k. OlaWy, gdzie kilkakrotnie obserwowano ją w porze lęgowej, a w końcu lipca widziano parę
karmiącą lotnego młodego (Krampitz i Schlott 1940). W późniejszym okresie brak jest nawet podejrzeń o lęgi tego gatunku na
gląsku.
Zwraca uwagę rola sztucznych wysp w gnieżdżeniu się ptaków
wodnych na Zb. Mietkowskim. Oprócz rybitwy białoczelnej gnieździły się tam rybitwy zwyczajne (5-6 par) i śmieszki (kilkadziesiąt par) i kilka gatunków kaczek (płaskonos, cyranka,
czernica). 25 VI widziano zaniepokojoną parę mew pospolitych,
a także 2-4 dorosłe mewy srebrzyste trzymające się w kolonii
śmieszki. Na Śląsku istnieje kilka dużych zbiorników zaporowych,
ale niestety większość bez wysp. W przyszłości mają powstać je-
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szcze dwa zbiorniki na Nysie Kłodzkiej. Warto więc chyba zadbać, aby przy ich budowie uwzględniono również interesy ptaków.
Tadeusz Drazny, Wiesław Tabisz, Dariusz Olej
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Breeding of Little Tern at Mietków Reservoir
On 24th June 1989 two nests of Little Tern were found on
the artificial island at Mietków Reservoir. Each nest contained
two eggs in the first stage of the incubation. One brood was
destroyed but from the second one nestlings hatched. This is
the first breeding record of this species in Silesia since
80 years.

