
MATERIAŁY DO AWIFAUNY SLASKA 
Contributions to Silesian avifauna 

PIERWSZE STWIERDZENIE LEGLI MEWY CZARNOGŁOWEJ LARUS MELANOCE-
PHALUS NA SLASKU 

Mewa czarnogłowa jest gatunkiem pojawiającym się  sporadycz-
nie na 8ląsku. Do 1990 roku zanotowano 22 stwierdzenia, z tego 
tylko dwa w sezonie lęgowym (Dyrcz i in. 1991, Raport KF nr 6, 
1991). 

W dniu 23 VII 91 podczas kontroli kolonii śmieszek Garus 
ridibundus zlokalizowanej na wyspie powstałej przy eksploata-
cji żwiru na Zbiorniku Mietkowskim (woj. wrocławskie) zauważo-
no zaniepokojoną  dorosłą  mewę  czarnogłową  krążącą  nad obserwa-
torem (PK). Ptak był  nieco większy od śmieszki, o bardziej zao-
krąglonych skrzydłach. Czarny kaptur sięgał  dalej na kark niż  u 
śmieszki, a nad i pod okiem występowały dwa białe sierpy oczne. 
Płaszcz jasnopopielaty, lotki I i II rzędu białe. Dziób krwi-
stoczerwony z żółtą  plamką  na końcu żuchwy, nogi czerwone. Przy 
drugiej wizycie w kolonii w dniu 30 VII 91 stwierdzono, że w 
pobliżu dorosłego ptaka przebywają  4 młode osobniki. Ptaki te 
widziano już  poprzednio, lecz wzięto je mylnie za młode mewy 

pospolite L. canus. Przy próbie podpłynięcia do nich, trzy pta-

ki odleciały nieopodal, a jednego, jeszcze nielotnego, udało 

się  schwytać. Osobnik ten miał  kremową  głowę  z brązowymi plam-

kami i z wąskimi białymi sierpami pod i nad okiem. Grzbiet i 

barkówki z łuskowanym rysunkiem utworzonym przez białawożółte 

zakończenia piór. Zewnętrzne lotki I rzędu czarne z białymi za-

kończeniami, a wewnętrzne popielate z czarnymi zakończeniami. 

Pasek drugorzędowy czarny z szerokim białym obrzeżeniem, pole 

śródskrzydłowe popielate, a pasek pokrywowy brązowoczarny z 

żółtawymi obwódkami piór. Ogon zakończony szerokim, czarnym 

paskiem. W dniu 1 VIII 91 prowadząc obserwacje z brzegu przez 

lunetę  trzykrotnie widziano mewy czarnogłowe , w tym młodego 

ptaka żebrzącego o pokarm (KF 3359). 
Mewa czarnogłowa jest skrajnie nielicznym ptakiem lęgowym w 

Polsce (Tomiałojć  1990). Pierwszy przypadek lęgu w kraju zano-

towano «w roku 1981 na Zalewie Wiślanym koło Elbląga (Nitecki 

1984). Najwięcej stwierdzeń  lęgów pochodzi ze środkowej Wisły 
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gdzie gatunek ten gniazduje od r. 1982 (Nawrocki i Wesołowski 
1984). Dotychczas brak było natomiast stwierdzeń  z połud,iowej 
i zachodniej Polski, chociaż  w końcu lat osiemdziesiątych 
stwierdzono jego gniazdowanie w rejonie Cottbus w Brandenbur-
gii, a także na Zb. Rozkog w Czechach w pobliżu polskiej grani-
cy (Meininger i Berkhuis 1990). Wzrost liczby stwierdzeń  lęgów 
w naszym kraju odzwierciedla wzrost liczebności mewy czarnogło-
wej na znacznym obszarze Europy. Ekspansja tego gatunku rozpo-
częła się  w latach pięćdziesiątych i stopniowo zasiedlał  on ko-
lejne kraje, kolonizując do końca lat osiemdziesiątych całą  Eu-
ropę  środkową  i zachodnią. Ciągle pozostaje jednak ptakiem bar-
dzo nielicznym i występującym w znacznym rozproszeniu. Jego li-
czebność  w tej części Europy ocenia się  na zaledwie około 175 
par lęgowych (Meininger i Berkhuis 1990). Równocześnie w ostat-
nim okresie nastąpił  znaczny wzrost liczebności w południowej 
Europie, przede wszystkim w Grecji i we Włoszech, gdzie jednak, 
w przeciwieństwie do Europy środkowej, większość  populacji oce-
nianej na ok. 8600 par, gniazduje w kilku zaledwie koloniach 
(Brichetti i Foschi 1988, Gautner i Isenmann, w druku). Naj-
liczniejsza populacja występuje nad Morzem Czarnym, gdzie li-
czebność  wzrosła dziesięciokrotnie w przeciągu ostatnich 30 lat 
i obecnie szacuje się  ją  na ok. 300 tysięcy par (Glutz i Bauer 
1982). 

Paweł  Kołodziejczyk i Tadeusz Stawarczyk 
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The first breeding record of Mediterranean 0.111 in Silesia 

On 23rd, 30th Juły and 1st August 1991 an adult bird of Me-
diterranean Gill with four young was observed at Mietkdw Reser-

voir. One of the young birds was caught by hands. The pair bred 

in the colony of Black-headed GUlis located on smali artificial 

island. It is the first breeding record of this species in Si-

lesia. Record accepted by the Faunistic Commission. 


