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W dniach 26 VIII i 1 IX 1990 obserwowano w locie żwirowca, 
jednakże zauważone cechy były niewystarczające do oznaczenia 
gatunku. Dopiero 2 IX widziano ptaka wielokrotnie zarówno w lo-

cie, jak i na siedząco. Ptak był  bardzo aktywny, często zmie-
niał  miejsce pobytu, a chwilami wzbijał  się  wysoko w niebo nik-
nąc z oczu, po czym wracał  po kilku minutach. 

Opis ptaka siedzącego przedstawia się  następująco: sylwetka 
smukła, wydłużone skrzydła, stosunkowo nieduża głowa, ale chwi-
lami odpoczywający ptak wciągał  głowę  w ramiona i wówczas po 
napuszeniu piór był.zaskakująco krępy. Wielkością  był  zbliżony 
do bekasa. Ogólny ton ubarwienia wierzchu ciała ziemisto-
brunatny. Na głowie nieco ciemniejszy kantarek i niewielkie 
rozjaśnienie na czole. Podbródek i gardło kremowocieliste, od-
graniczone od piersi poprzerywaną  linią  złożoną  z plamek 
tworzących słabo wyrażoną  półobrożę. Pierś  szarobeżowa ze słabo 
widocznym chmurkowanym rysunkiem rozmywającym się  u dołu pier-
si. Brzuch i pokrywy podogonowe białe. Pokrywy nadskrzydłowe z 

wąziutkimi jasnymi obrzeżeniami tworzącymi ledwo widoczne 

łuskowanie. Dziób krótki. ale dośt wysoki u nasady, z lekko za-
giętym końcem. Nogi czarne. W locie ptak sylwetką  przypominał  

rybitwę  czarną. a nawet wielką  jaskółkę. Pokrywy nadskrzydłowe 

nieco jaśniejsze niż  lotki, natomiast od spodu skrzydła pokrywy 

całkowicie czarne. zaś  lotki zauważalnie jaśniejsze. Kilka we-
wnętrznych lotek I rzędu prawie czarne. symetrycznie w obu 
skrzydłach - najprawdopodobnie były to nowe, przepierzone 
pióra. Lotki II rzędu jednolite bez jasnych zakończeń. U ptaka 
w locie skontrastowanie spodu skrzydeł  przypominało samotnika 
Tringa ochropus. Ogon biały u nasady, podobnie jak kuper, a na 
rozpostartym ogonie dobrze widoczny czarny pasek na końcach 
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sterówek. Ogon płytko rozwidlony i wydawał  się  krótki w stosun-
ku do długich i waskich skrzydeł. Ptak odzywał  się  często w lo-
cie ostrym i suchym "czi-lik-. Ubarwienie ptaka wskazuje, że 
był  to dorosły osobnik w szacie spoczynkowej (KF 3134). 

Jest to drugie stwierdzenie żwirowca stepowego na śląsku, a 
poprzedniej obserwacji dokonano rok wcześniej pod Brzeszczem 
(Krzanowski 1991). Oprócz tego z terenu kraju znanych jest pięć  
dalszych stwierdzeń  (Tomiałojć  1990, Raport KF nr 6, 1991). 
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Black-winged Pratincole at Mietków Reservoir 
During 26th August - 2nd September 1990 an adult Black-

winged Pratincole in winter plumage was seen at Mietków Reser-
voir. It was the second record in Silesia and seventh in Po-
land. Record accepted by the Faunistic Commission. 


