„Rzadkie ptaki Małopolski”
Zapraszamy do nadsyłania swoich obserwacji rzadkości, stwierdzonych na terenie
Małopolski w okresie 15.11.2015 – 15.11.2016.
Region ornitologiczny Małopolski przedstawia poniższa poglądowa mapa:

Przesłane dane posłużą do stworzenia prezentacji multimedialnej z cyklu „Rzadkie ptaki
Małopolski”.

Najciekawsze obserwacje zostaną przedstawione w formie referatu podczas

48. Zjazdu Ornitologów Polski Południowo – Wschodniej
który odbędzie się dnia 3 grudnia 2016r. w budynku Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 21.

Jak przekazać obserwacje?
W celu przekazania nam obserwacji prosimy o wypełnienie załączonego arkusza programu
„Excell”, co znacznie ułatwi nam prace nad przygotowaniem prezentacji:
- w nazwie pliku wpisujemy swoje imię i nazwisko
- obserwacje wpisujemy zgodnie z podanym wzorem (dwie fikcyjne obserwacje u góry
arkusza)
- dokumentacja jest jak najbardziej pożądana- jeśli istnieje, prosimy wysyłać zdjęcia w
rozmiarze do 200kb
- wypełniony arkusz oraz zdjęcia wysyłamy na adres:
rzadkosci@mto-kr.pl

Które gatunki i podgatunki nas interesują?
1. Ptaki z listy Komisji Faunistycznej:
Nazwa polska

Nazwa łacińska

sterniczka jamajska

Oxyurajamaicensis

sterniczka

Oxyuraleucocephala

turkan

Somateriaspectabilis

birginiak

Polystictastelleri

uhla garbonosa

Melanittadeglandi

markaczka amerykańska

Melanittaamericana

kamieniuszka

Histrionicushistrionicus

czerniczka

Aythyacollaris

ogorzałka mała

Aythyaaffinis

cyranka modroskrzydła

Anasdiscors

świstun amerykański

Anasamericana

cyraneczka karolińska

Anascarolinensis

pardwa mszarna

Lagopuslagopus

flaming różowy

Phoenicopterusroseus

perkoz grubodzioby

Podilymbuspodiceps

turkawka wschodnia

Streptopeliaorientalis

pustynnik

Syrrhaptesparadoxus

jerzyk alpejski

Tachymarptis melba

jerzyk blady

Apuspallidus

karliczka

Porzanapusilla

żuraw stepowy

Grus virgo

strepet

Tetraxtetrax

Uwagi

drop

Otistarda

hubara arabska

Chlamydotismacqueenii

kulon

Burhinusoedicnemus

siewka złotawa

Pluvialisfulva

siewka szara

Pluvialisdominica

sieweczka morska

Charadriusalexandrinus

sieweczka mongolska

Charadriusmongolus

sieweczka pustynna

Charadriusleschenaultii

czajka towarzyska

Vanellusgregarius

czajka stepowa

Vanellusleucurus

kulik cienkodzioby

Numeniustenuirostris

biegus wielki

Calidristenuirostris

biegus morski

Calidrismaritima

biegus długoskrzydły

Calidrisbairdii

biegus karłowaty

Calidrisminutilla

biegus białorzytny

Calidrisfuscicollis

biegus płowy

Calidrissubruficollis

biegus arktyczny

Calidrismelanotos

biegus tundrowy

Calidrispusilla

szlamiec długodzioby

Limnodromusscolopaceus

terekia

Xenuscinereus

brodziec plamisty

Actitismacularius

brodziec żółtonogi

Tringaflavipes

brodziec piegowaty

Tringamelanoleuca

płatkonóg płaskodzioby

Phalaropusfulicarius

żwirowiec łąkowy

Glareolapratincola

żwirowiec stepowy

Glareolanordmanni

maskonur

Fraterculaarctica

nurnik

Cepphusgrylle

alka

Alcatorda

alczyk

Alle alle

nurzyk polarny

Urialomvia

nurzyk

Uriaaalge

wydrzyk długosterny

Stercorariuslongicaudus

wydrzyk tęposterny

Stercorariuspomarinus

wydrzyk wielki

Stercorarius skua

mewa modrodzioba

Pagophilaeburnea

mewa obrożna

Xemasabini

mewa cienkodzioba

Chroicocephalusgenei

mewa różowa

Rhodostethiarosea

mewa karaibska

Larus atricilla

orlica

Larus ichthyaetus

mewa delawarska

Larus delawarensis

mewa blada

Larus hyperboreus

mewa polarna

Larus glaucoides

rybitwa krótkodzioba

Gelochelidonnilotica

rybitwa czubata

Sterna sandvicensis

rybitwa różowa

Sterna dougallii

rybitwa popielata

Sterna paradisaea

lodowiec

Gaviaimmer

nur białodzioby

Gaviaadamsii

oceannikżółtopłetwy

Oceanitesoceanicus

nawałnik burzowy

Hydrobatespelagicus

nawałnik duży

Oceanodromaleucorhoa

fulmar

Fulmarusglacialis

burzyk żółtodzioby

Calonectrisdiomedea

burzyk szary

Puffinusgriseus

burzyk północny

Puffinuspuffinus

burzyk balearski

Puffinusmauretanicus

pelikan różowy

Pelecanusonocrotalus

pelikan kędzierzawy

Pelecanuscrispus

czapla modronosa

Ardeolaralloides

czapla złotawa

Bubulcus ibis

warzęcha

Platalealeucorodia

ibis kasztanowaty

Plegadisfalcinellus

głuptak

Morus bassanus

kormoran mały

Phalacrocoraxpygmeus

kormoran czubaty

Phalacrocoraxaristotelis

orłosęp

Gypaetusbarbatus

ścierwnik

Neophronpercnopterus

gadożer

Circaetusgallicus

sęp płowy

Gypsfulvus

sęp kasztanowaty

Aegypiusmonachus

orlik grubodzioby

Clangaclanga

orzeł stepowy

Aquilanipalensis

orzeł cesarski

Aquilaheliaca

orzełek

Hieraaetuspennatus

krogulec krótkonogi

Accipiterbrevipes

bielik wschodni

Haliaeetusleucoryphus

sowa jarzębata

Surnia ulula

syczek

Otusscops

puszczyk mszarny

Strixnebulosa

sowa śnieżna

Bubo scandiacus

rybaczek srokaty

Cerylerudis

pustułeczka

Falconaumanni

sokół skalny

Falcoeleonorae

raróg

Falcocherrug

białozór

Falcorusticolus

sokół wędrowny

Falcoperegrinus

wireonek czerwonooki

Vireoolivaceus

dzierzba rdzawosterna

Laniusphoenicuroides

dzierzba pustynna

Laniusisabellinus

dzierzba czarnoczelna

Lanius minor

srokosz

Laniusexcubitor

dzierzba rudogłowa

Lanius senator

wieszczek

Pyrrhocoraxgraculus

sójka syberyjska

Perisoreusinfaustus

płochacz halny

Prunellacollaris

płochacz syberyjski

Prunellamontanella

wróbel skalny

Petronia petronia

śnieżka

Montifringillanivalis

świergotek tajgowy

Anthus hodgsoni

świergotek nadmorski

Anthus petrosus

świergotek szponiasty

Anthus richardi

pliszka żółta

Motacillaflava

łuskowiec

Pinicolaenucleator

czeczotka tundrowa

Acanthishornemanni

krzyżodziób sosnowy

Loxiapytyopsittacus

krzyżodziób modrzewiowy

Loxialeucoptera

osetnik

Cardueliscitrinella

junko

Juncohyemalis

trznadel czarnogłowy

Emberizamelanocephala

głuszek

Emberizacia

cierlik

Emberizacirlus

podgatunki oprócz F.p.peregrinus

podgatunek L.e.homeyeri

obs. spoza Tatr

podgatunki oprócz M.f.flava i M.f.thunbergi

trznadel białogłowy

Emberizaleucocephalos

trznadel czubaty

Emberizarustica

trznadelek

Emberizapusilla

trznadel złotawy

Emberiza aureola

trznadel złotobrewy

Emberizachrysophrys

sikora lazurowa

Cyanistescyanus

kalandra szara

Melanocoryphacalandra

kalandra czarna

Melanocoryphayeltoniensis

skowrończyk krótkopalcowy Calandrellabrachydactyla
skowronek białoskrzydły

Alaudaleucoptera

świerszczak melodyjny

Locustellacerthiola

zaganiacz mały

Idunacaligata

zaganiacz szczebiotliwy

Hippolaispolyglotta

tamaryszka

Acrocephalusmelanopogon

trzcinniczek kaspijski

Acrocephalusagricola

jaskółka rudawa

Cecropisdaurica

świstunka górska

Phylloscopusbonelli

świstunka żółtawa

Phylloscopusinornatus

świstunka ałtajska

Phylloscopushumei

świstunka złotawa

Phylloscopusproregulus

świstunka brunatna

Phylloscopusfuscatus

świstunka iberyjska

Phylloscopusibericus

świstunka grubodzioba

Phylloscopusschwarzi

świstunka północna

Phylloscopusborealis

pokrzewka wąsata

Sylvia cantillans

pokrzewka aksamitna

Sylvia melanocephala

pomurnik

Tichodromamuraria

pasterz

Pastor roseus

słowik syberyjski

Larvivorasibilans

modraczek

Tarsigercyanurus

nagórnik

Monticolasaxatilis

kląskawka syberyjska

Saxicolamaurus

białorzytka saharyjska

Oenanthe leucopyga

białorzytka płowa

Oenanthe isabellina

białorzytka pustynna

Oenanthe deserti

białorzytka rdzawa

Oenanthe hispanica

białorzytka pstra

Oenanthe pleschanka

drozdoń pstry

Zootheradauma

obs. spoza Tatr

drozdaczek ciemny

Geokichlasibirica

drozd oliwkowy

Turdusobscurus

drozd rdzawy

Turdusnaumanni

drozd rdzawoskrzydły

Turduseunomus

drozd czarnogardły

Turdusatrogularis

drozd rdzawogardły

Turdusruficollis

2. Pozostałe ptaki uznane w Małopolsce za rzadkie:
Nazwa polska

Nazwa łacińska

Uwagi

łabędź czarnodzioby

Cygnuscolumbianus

łabędź krzykliwy

Cygnuscygnus

bernikla obrożna

Branta bernicla

bernikla białolica

Branta leucopsis

bernikla rdzawoszyja

Branta ruficollis

bernikla kanadyjska

Branta canadensis

gęś krótkodzioba

Anserbrachyrhynchus

gęś mała

Ansererythropus

lodówka

Clangulahyemalis

edredon

Somateriamollissima

uhla

Melanittafusca

markaczka

Melanittanigra

szlachar

Mergusserrator

gęsiówka egipska

Alopochenaegyptiaca

ohar

Tadornatadorna

kazarka rdzawa

Tadornaferruginea

hełmiatka

Netta rufina

ogorzałka

Aythyamarila

mandarynka

Aix galericulata

głuszec

Tetraourogallus

obs. spoza lęgowisk

cietrzew

Tetraotetrix

obs. spoza lęgowisk

perkoz rogaty

Podicepsauritus

ostrygojad

Haematopusostralegus

szczudłak

Himantopushimantopus

szablodziób

Recurvirostraavosetta

siewnica

Pluvialissquatarola

mornel

Charadriusmorinellus

obs. spoza Doliny Górnej Wisły

obs. spoza lęgowisk

kulik mniejszy

Numeniusphaeopus

szlamnik

Limosalapponica

kamusznik

Arenariainterpres

biegus rdzawy

Calidriscanutus

biegus płaskodzioby

Calidrisfalcinellus

piaskowiec

Calidris alba

dubelt

Gallinago media

brodziec pławny

Tringastagnatilis

płatkonóg szydłodzioby

Phalaropuslobatus

wydrzyk ostrosterny

Stercorariusparasiticus

mewa trójpalczasta

Rissatridactyla

mewa czarnogłowa

Larus melanocephalus

mewa żółtonoga

Larus fuscus

mewa siodłata

Larus marinus

rybitwa wielkodzioba

Hydroprognecaspia

nur rdzawoszyi

Gaviastellata

nur czarnoszyi

Gaviaarctica

ślepowron

Nycticoraxnycticorax

czapla purpurowa

Ardeapurpurea

czapla nadobna

Egrettagarzetta

orzeł przedni

Aquilachrysaetos

błotniak stepowy

Circus macrourus

kania ruda

Milvusmilvus

kania czarna

Milvusmigrans

kurhannik

Buteorufinus

płomykówka

Tyto alba

obs. spoza lęgowisk

sóweczka

Glaucidiumpasserinum

obs. spoza lęgowisk

włochatka

Aegoliusfunereus

obs. spoza lęgowisk

uszatka błotna

Asioflammeus

puchacz

Bubo bubo

dzięcioł białoszyi

Dendrocopossyriacus

dzięcioł białogrzbiety

Dendrocoposleucotos

obs. spoza lęgowisk

dzięcioł trójpalczasty

Picoidestridactylus

obs. spoza gór

żołna

Meropsapiaster

obs. spoza lęgowisk

kraska

Coraciasgarrulus

czarnowron

Corvuscorone

siwerniak

Anthus spinoletta

pliszka cytrynowa

Motacillacitreola

obs. spoza lęgowisk

obs. spoza Doliny Górnej Wisły

obs. spoza Karpat

obs. spoza lęgowisk

obs. spoza gór

poświerka

Calcariuslapponicus

śnieguła

Plectrophenaxnivalis

ortolan

Emberizahortulana

górniczek

Eremophilaalpestris

dzierlatka

Galeridacristata

wodniczka

Acrocephaluspaludicola

zaroślówka

Acrocephalusdumetorum

wójcik

Phylloscopustrochiloides

drozd obrożny

Turdustorquatus

obs. tylko z obszaru Karpat

obs. spoza gór

3. Mieszańce międzygatunkowe, z wyjątkiem mieszańców krzyżówki
(Anasplatyrhynchos) z kaczkami domowymi (zwanych „sołtysami”)
4. Ptaki zbiegłe z niewoli, z wyjątkiem kanarka (Serinuscanaria), papużki falistej
(Melopsittacusundulatus) oraz nimfy (Nymphicushollandicus).

Obserwacje będziemy zbierać do dn. 20 listopada 2016.

UWAGA!
Danych znajdujących się w bazie obserwacji MTO nie potrzeba
ponowniedo nas wysyłać. Prosimy natomiast o przysłanie
dokumentacji do tych obserwacji, na potrzeby prezentacji.

Z góry dziękujemy za nadesłane obserwacje,

Igor Długosz, Wojciech Guzik

