PIERWSZE STWIERDZENIE SKOWRORCZYKA KROTKOPALCOWEGO CALAVORELL4
BRACHYDACTYL4 NA SLASKU
4 IX 90 obserwowałem w Gliwicach jednego skowronczyka
krótkopalcowego (KF 3162). Ptak został spłoszony z polnej drogi, położonej wśród suchych pastwisk i pól w północno-wschodniej części miasta. Odleciał kilka metrów i' siadł na suchej
łące, odlatując następnie o 20-30 m przy moim zbliżaniu się.
Osobnik wielkością zbliżony był do trznadla Emberiza citrinella, ale o krótkiej i pękatej sylwetce. Siedząc przyjmował pozy-

-86 cję poziomą, częściej jednak, zwłaszcza w chwilach zaniepokojenia - pionową z wypiętą piersią. Upierzenie obserwowanego ptaka
było bardzo jasne. Kark, grzbiet, wierzch skrzydeł, kuper i pokrywy nadogonowe miały jednolitą, płowo-piaskową barwę i pokryte były ciemnym kreskowaniem. Wierzch głowy był nieco ciemniejszy, z drobnymi kreskami. Wyraźna brew i policzek
biało-kremowe. Podobnie były ubarwione szyja, pierś i brzuch.
Na boku szyi występowała ciemna, wydłużona plama kontrastująca
z resztą upierzenia. Przy niej znajdowało się kilka drobnych
kresek. Po za tym spód ciała pozbawiony był jakichkolwiek
wzorów. Na skrzydle zauważyłem dwa słabo widoczne, cienkie i
jasno ubarwione paski pokrywowe. Lotki i sterówki miały barwę
jasnobrązową, a skrajne sterówki białą. Ogon był krótki, w locie równo ścięty, złożony - nieznacznie wcięty. Na głowie było
brak wyraźnego czubka, dziób krótki i dość gruby, barwy
żółto-rogowej. Nogi jasnobrązowe. Ptak wydawał podczas lotu
głos brzmiący jak: "czitri" .lub "łitri". Ptaka obserwowano
przez około 5 minut, przy najmniejszej odległości obserwacji
wynoszącej ok. 10 metrów.
Jest to pierwsze stwierdzenie tego gatunku na Sląsku (Dyrcz
i in., 1991). W Polsce był on dotychczas odnotowany dwukrotnie:
16 VI 83 widziano jednego ptaka koło Łochowic pod Krosnem Odrz.
(tuż za granicą śląska), a 1 XI 86 także pojedynczego osobnika
widziano koło Przegaliny pod Gdańskiem (Tomiałojć 1990). Najbliższe lęgowiska skowrończyka znajdują się we wschodniej Ukrainie i na Węgrzech, a w r. 1966 stwierdzono lęg także w Austrii
(Cramp 1988).
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First record of the Short-toed Lark Calandrella ,T.schydacćyła
in Silesia
On 4th September 1990 one Short-toed Lark was observed near
Gliwice (Katowice region). It was the first record in Silesia
and third in Poland. Observation accepted by the Faunistic Commission.

