Larus fuscus (Mewa ˝ó∏tonoga)

Larus fuscus
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(L., 1758)

Mewa ˝o∏tonoga
Rzàd: siewkowe, podrzàd: mewowce, rodzina: mewy

Status wyst´powania w Polsce
Gniazduje wyjàtkowo, gdy˝ Polska le˝y poza area∏em regularnego gniazdowania gatunku. Nieliczne, przewa˝nie
niedojrza∏e ptaki sp´dzajà u nas lato. Nielicznie przelotny
wiosnà i jesienià. Zimuje skrajnie nielicznie.

Opis gatunku

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Identyfikacja mewy ˝ó∏tonogiej w terenie jest zadaniem
trudnym, wymaga du˝ego doÊwiadczenia i opatrzenia z innymi gatunkami mew. Od wszystkich du˝ych mew odró˝nia jà ciemny, czarny, grafitowy lub ciemnoszary kolor
grzbietu i wierzchu skrzyde∏, a od mewy siod∏atej Larus marinus (A187) o podobnym ubarwieniu – delikatna, smuklejsza sylwetka o w´˝szych skrzyd∏ach i bardziej okràg∏ej g∏owie oraz mniejsza iloÊç bia∏ej barwy na koƒcach skrzyde∏.
W szatach poÊrednich najlepszymi cechami odró˝niajàcymi mew´ ˝ó∏tonogà od podobnych gatunków sà bardzo
ciemne skrzyd∏a z wierzchu bez jasnych partii, stosunkowo
niewielkie rozmiary oraz smuk∏a i delikatna sylwetka. Rozpoznawanie, schematy pierzenia i wyglàd mew ˝ó∏tonogich w ró˝nym wieku dyskutujà szczegó∏owo ró˝ni autorzy
(m.in. Grant 1986, Jonsson 1998, Malling Olsen i Larsson
2003 oraz Rauste 1999).

Biologia
Tryb ˝ycia
Gatunek o aktywnoÊci dziennej, przez ca∏y rok towarzyski,
gniazduje kolonijnie, a w okresie pozal´gowym cz´sto wyst´puje w stadach.
L´gi
Mewa ˝ó∏tonoga gniazduje pojedynczo bàdê kolonijnie.
Kolonie mogà osiàgaç liczebnoÊç od kilku do kilkunastu tysi´cy par. Samce jako pierwsze pojawiajà si´ na stanowisku
l´gowym i zajmujà terytorium, którego pary bronià a˝ do
opuszczenia go przez rodzin´ w koƒcu sezonu l´gowego.
Mewa ˝ó∏tonoga jest gatunkiem monogamicznym, pary
zwykle kojarzà si´ na wiele lat, choç partnerzy zimujà oddzielnie. Zwiàzek odnawiany jest ka˝dego roku na l´gowisku, a towarzyszà temu z∏o˝one zachowania tokowe. Dojrza∏oÊç p∏ciowa jest osiàgana w trzecim lub czwartym roku
˝ycia. Terminy przylotu ptaków na l´gowiska sà zró˝nicowane geograficznie: w po∏udniowo-zachodniej cz´Êci area∏u
trwa on od lutego do kwietnia (tu te˝ cz´Êç populacji jest
osiad∏a), a na pó∏nocy w kwietniu–maju. Gniazdo zak∏adane jest na ziemi lub na pó∏ce skalnej, w miejscach ods∏oni´tych lub cz´Êciowo os∏oni´tych i stanowi p∏ytki do∏ek o Êrednicy 15–18 cm, skàpo wys∏any cz´Êciami roÊlinnymi, piórami czy kamykami i muszlami. Niektóre ptaki zak∏adajà
gniazda na dachach budynków i innych konstrukcjach. Ptaki odbywajà jeden l´g w sezonie, w zniesieniu sà 3 jaja
(rzadziej 2, wyjàtkowo 1 lub 4). Po utracie l´gu samica mo˝e ponowiç zniesienie (wówczas cz´sto zniesienia sà mniejsze, 2-jajowe). L´gi rozpoczynane sà w kwietniu i maju,
a powtórne do lipca. Wysiadywanie rozpoczyna si´ po z∏o˝eniu ostatniego jaja i trwa 24–27 dni. Biorà w nim udzia∏
oba ptaki z pary. Piskl´ta przez pierwsze 3–4 doby ˝ycia
przebywajà w gnieêdzie. Kolejne 30–40 dni, a˝ do uzyskania lotnoÊci, sp´dzajà na terytorium pary rodzicielskiej,
gdzie sà otaczane opiekà i karmione przez oboje rodziców.
Termin opuszczenia terytorium l´gowego przez rodzin´ rozciàga si´ od lipca do wrzeÊnia.
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Mewa ˝ó∏tonoga jest nieco wi´ksza od Êmieszki. Wymiary:
d∏ugoÊç cia∏a 52–67 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 135–155 cm,
masa cia∏a samców 620–1100 g, a samic 450–910 g. Samce sà nieco wi´ksze od samic. W Polsce wyst´puje g∏ównie
podgatunek L. f. fuscus, o czarnym wierzchu cia∏a w szacie
ostatecznej. Jednolity, czarny wierzch cia∏a i skrzyde∏, z czarno-bia∏ym wzorem na koƒcu skrzyd∏a u ptaków doros∏ych,
osiàgany jest w ciàgu 3–4 lat; poza tym upierzenie jest bia∏e, z szaro kreskowanà g∏owà w zimie. Nogi i dziób sà ˝ó∏te,
t´czówka jasna, oko obwiedzione czerwonà obràczkà powiekowà. Ptaki doros∏e przechodzà dwa pierzenia w roku – cz´Êciowe do szaty godowej (mi´dzy styczniem a marcem) i ca∏kowite do szaty spoczynkowej (mi´dzy majem a listopadem).
Ptaki w szacie m∏odocianej sà brunatne, z jaÊniejszà, bia∏awà g∏owà i spodem cia∏a. Szaty poÊrednie, dwie do czterech,
wyst´pujàce mi´dzy szatà m∏odocianà a ostatecznà, sà bardzo zmienne, lecz iloÊç czarnej lub grafitowej barwy zwi´ksza
si´ z wiekiem – w pierwszej szacie wyst´puje ona tylko na
grzbiecie, w szatach starszych tak˝e na skrzyd∏ach.
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Zag´szczenie w koloniach, w optymalnych siedliskach, si´ga maksymalnie 120 par/ha (Bretania, Francja), choç zwykle jest ni˝sze.
W´drówki
Mewa ˝ó∏tonoga w´druje zazwyczaj w dzieƒ, pojedynczo
lub stadnie. Wzorzec w´drówki jest u mew ˝ó∏tonogich
zró˝nicowany geograficznie. Populacje zachodnioeuropejskie w´drujà do po∏udniowej Europy i na wybrze˝a zachodniej Afryki, a cz´Êç ptaków jest osiad∏a. Populacje pó∏nocne sà bardziej w´drowne i migrujà na zim´ do stref tropikalnych. W´drówka na l´gowiska ptaków doros∏ych trwa
od lutego do maja, a jesienna od lipca do listopada. Ptaki m∏odociane w 2. roku ˝ycia, niezdolne do rozrodu, w´drujà równie˝ w kierunku l´gowisk. Populacje zachodnioeuropejskie w´drujà g∏ównie wzd∏u˝ wybrze˝y morskich,
natomiast pó∏nocne przelatujà nad centralnymi obszarami
Eurazji, podà˝ajàc wzd∏u˝ rzek.
Podczas w´drówek mewy ˝ó∏tonogie zatrzymujà si´ we wszelkich typach siedlisk zwiàzanych z wodà. Sà to: wybrze˝a morskie, jeziora, rzeki, zbiorniki zaporowe, stawy rybne i inne
zbiorniki wodne. Licznie odwiedzajà wysypiska odpadów.
Zimowanie
Zimowiska mew ˝ó∏tonogich rozmieszczone sà w strefach
umiarkowanych i tropikalnych Eurazji i Afryki. Populacja
ba∏tycka zimuje od po∏udniowo-wschodniej cz´Êci Morza
Âródziemnego przez Bliski Wschód do okolic równikowych
wschodniej Afryki na po∏udniu i Morza Arabskiego na
wschodzie.
Pierwsze ptaki pojawiajà si´ na obszarach zimowisk we
wrzeÊniu i paêdzierniku, a masowy przylot ma miejsce w listopadzie–grudniu. Opuszczajà zimowiska od lutego do
kwietnia, najwi´cej ptaków odlatuje w kierunku terenów l´gowych w marcu.
Pokarm
Gatunek wszystko˝erny. W sk∏ad pokarmu wchodzà zwierz´ta bezkr´gowe i kr´gowe (lub ich fragmenty), jaja rabowane z gniazd, materia∏ roÊlinny (np. owoce: jagody i borówki) i odpadki pochodzenia antropogenicznego. W diecie przewa˝ajà sk∏adniki naj∏atwiejsze do zdobycia. W siedliskach naturalnych mewy ˝ó∏tonogie bazujà na pokarmie
zwierz´cym, jak np. ryby, a w bliskoÊci cz∏owieka podstawà
pokarmu sà odpadki. Przy pobieraniu pokarmu mewy te
pos∏ugujà si´ dziobem. Ofiara mo˝e byç pobierana w locie
z powierzchni wody, spod powierzchni wody czy spod wody
podczas p∏ytkiego nurkowania. Owady sà cz´sto chwytane
w locie, zbierane podczas chodzenia po powierzchni gruntu lub brodzenia w p∏ytkiej wodzie. Du˝a cz´Êç pokarmu
uzyskiwana jest w drodze paso˝ytnictwa pokarmowego
oraz przeszukiwania odpadów, np. na sk∏adowiskach komunalnych. ˚eruje tak˝e na szczàtkach ryb wyrzucanych
przez rybaków podczas sortowania po∏owu. Sk∏ad pokarmu
pisklàt jest podobny do diety ptaków doros∏ych.

Wyst´powanie
Siedlisko
Decydujàce dla gniazdowania gatunku sà trzy podstawowe czynniki: bliskoÊç wody, obecnoÊç dogodnego miejsca
na za∏o˝enie gniazda oraz ma∏a odleg∏oÊç od sta∏ych êróde∏ pokarmu. Siedlisko l´gowe obejmuje wszelkiego typu
tereny w pobli˝u wód. Mogà to byç pó∏wyspy, wyspy lub
wr´cz pojedyncze ska∏y i kamienie wystajàce z wody na
morzach, jeziorach i rzekach; klify nadmorskie, dachy budynków i innego typu konstrukcje. Miejsce na gniazdo musi zapewniaç bezpieczeƒstwo l´gu, tj. byç niedost´pne lub
przynajmniej trudno dost´pne dla drapie˝ników làdowych.
Sta∏a baza pokarmowa nie mo˝e byç oddalona wi´cej ni˝
kilkanaÊcie kilometrów od miejsca l´gowego.
Siedliska podczas w´drówki i zimowania sà zbli˝one: konieczna jest obecnoÊç du˝ej powierzchni wody lub wysp niedost´pnych dla drapie˝ników làdowych, gdzie ptaki mogà
bezpiecznie przenocowaç, a tak˝e bliska obecnoÊç bazy pokarmowej (nie dalej ni˝ kilkanaÊcie km). Mewa ˝ó∏tonoga zimà zwiàzana jest z takimi siedliskami wodnymi, jak wybrze˝a morskie, estuaria, jeziora s∏odkie i s∏one, stawy, rzeki;
ch´tnie odwiedza wysypiska odpadów (np. nad Zat. Perskà).
Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1160 Du˝e p∏ytkie zatoki
2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm bia∏ych
Rozmieszczenie geograficzne
Wyró˝niono 5 podgatunków, z których 4 wyst´pujà w Europie. Najbli˝ej granic Polski gniazduje podgatunek
L. f. fuscus. Zamieszkuje Szwecj´, pó∏nocnà Norwegi´, Finlandi´ i dalej na wschód do Morza Bia∏ego. Zimuje przede
wszystkim w Afryce i po∏udniowo-zachodniej Azji. Podgatunek L. f. graellsii gniazduje na europejskich wybrze˝ach
Atlantyku i Morza Pó∏nocnego i na Islandii, zimuje od po∏udniowo-zachodniej Europy do zachodniej Afryki. Podgatunek L. f. intermedius gniazduje w Holandii, na wybrze˝ach Danii i po∏udniowej Norwegii, zimuje przede wszystkim w zachodniej Europie i zachodniej Afryce. Podgatunki
syberyjskie (L. f. heuglini i L. f. taimyrensis) swoje l´gowiska
majà w tundrze eurazjatyckiej od Pó∏wyspu Kolskiego a˝
do Pó∏wyspu Tajmyr na wschód, natomiast zimowiska ich
znajdujà si´ w Azji Mniejszej, we wschodniej Afryce, si´gajàc na tereny na po∏udnie od równika, wokó∏ Pó∏wyspu
Arabskiego i na wschód do po∏udniowych Chin i Japonii.
Rozmieszczenie w Polsce
Jako ptak przelotny mewa ˝ó∏tonoga pojawia si´ w ca∏ym kraju, na wybrze˝u i wschodzie kraju liczniej ni˝ na
zachodzie. W´drówka przebiega wzd∏u˝ wi´kszych rzek
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Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek niezagro˝ony, którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC 4
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2, za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych
Jedno miejsce l´gu, na Pobrze˝u S∏owiƒskim, znajduje si´
w S∏owiƒskim PN, natomiast drugie, spod Karsiboru, le˝y
na gruntach nale˝àcych do Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków i podlega ochronie jako ostoja ptaków.
Ptaki przelotne zatrzymujà si´ na wielu obszarach, chronionych w ró˝nej formie (parki krajobrazowe, rezerwaty
przyrody).

Rozwój i stan populacji
Populacje zachodnioeuropejskie mewy ˝ó∏tonogiej, w wyniku zaprzestania t´pienia gatunku przez cz∏owieka
i wzrostu dost´pnoÊci bazy pokarmowej, od poczàtku
XX w. znacznie zwi´kszy∏y swà liczebnoÊç i area∏ wyst´powania. LiczebnoÊç w Europie szacuje si´ na 230 000–
–250 000 p., a najliczniejsza populacja wyst´puje na
Wyspach Brytyjskich (ok. 85 000 p.). Populacja ba∏tycka
(L. f. fuscus) wykazuje odwrotne trendy zmian, wycofujàc
si´ z wielu wczeÊniej zajmowanych obszarów l´gowych.
Ca∏kowita liczebnoÊç populacji tego podgatunku wynosi
10 000–15 000 p. l´gowych, z najwi´kszà populacjà
w Finlandii: 6000–9000 p. G∏ówne przyczyny zaniku tej
populacji to prze∏owienie ba∏tyckich populacji ryb b´dàcych podstawà pokarmu w okresie l´gowym, konkurencja z mewà srebrzystà, kumulacja toksycznych zwiàzków

chemicznych na zimowiskach i lokalnie – t´pienie przez
ludzi. LiczebnoÊç i ewentualne trendy zmian w populacji
syberyjskiej sà nieznane.
W Polsce wyst´puje g∏ównie podgatunek L. f. fuscus, ale
z pewnoÊcià zalatuje równie˝ skandynawski podgatunek
L. f. intermedius. Jak wspomniano, w kraju mia∏y miejsce
tylko sporadyczne l´gi pojedynczych par. W okresie pozal´gowym najwi´ksze koncentracje znane sà z Zat. Gdaƒskiej
(do 400 os. w lipcu 1987 we W∏adys∏awowie) i z ujÊcia Wis∏y (135 os. w kwietniu 1988 czy powy˝ej 200 os. w sierpniu 1998). Niewiele mniejsze koncentracje mo˝na spotkaç
na Êródlàdziu, np. na stawach Dojlidy ko∏o Bia∏egostoku
(do 180 ptaków wiosnà 2001), oraz na innych zbiornikach
zaporowych i kompleksach stawów (do kilkudziesi´ciu ptaków). Zimowe spotkania sà sporadyczne, gdy˝ mewy ˝ó∏tonogie z tej cz´Êci Europy zimujà w wi´kszoÊci w tropikach.
Mewa ˝ó∏tonoga nie ma wi´kszego znaczenia dla gospodarki cz∏owieka. Jednak˝e silny wzrost liczebnoÊci niektórych populacji miejskich (np. w Wielkiej Brytanii) w ostatnich latach powoduje, ˝e obecnoÊç ptaków staje si´ dla lokalnych spo∏ecznoÊci ucià˝liwa, np. wskutek zanieczyszczania przez ptaki odchodami samochodów, budynków
i miejsc u˝ytecznoÊci publicznej, g∏oÊne zachowanie przy
gniazdach lub potencjalne zagro˝enie epidemiologiczne
(brak jednak na ten temat szczegó∏owych danych). Lokalnie i okresowo mewy ˝ó∏tonogie mogà spowodowaç
umiarkowane straty w gospodarce rybackiej, wykradajàc
ryby z magazynów i kutrów w portach rybackich.

Zagro˝enia
W chwili obecnej trudno wskazaç czynniki stanowiàce zagro˝enie w Polsce dla tego gatunku.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
Nale˝y:
• chroniç obszary morskie przed zanieczyszczeniami
ropopochodnymi;
• zapewniç spokój mewom na obszarach ich koncentracji
na wybrze˝u przez ca∏oroczne wy∏àczenie tych obszarów
z u˝ytkowania turystycznego i rekreacyjnego.
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(Wis∏a, Bug). Podczas przelotu tworzy niewielkie koncentracje. Regularnie wyst´puje przy ujÊciu Wis∏y, niejednokrotnie w stadach powy˝ej 100 os. Znane sà dwa
przypadki gniazdowania w Polsce, jeden mia∏ miejsce
na Pobrze˝u S∏owiƒskim (1 p., 1987–1989), a drugi
w delcie Âwiny (1 p., 1991). Nieliczne obserwacje par
lub ptaków doros∏ych na wybrze˝u i w dolinie Wis∏y
w okresie l´gowym i w miejscach dogodnych do l´gów
wskazujà, ˝e, sporadycznie, pojedyncze pary mogà próbowaç gniazdowaç w Polsce. Polska le˝y poza g∏ównym
area∏em l´gowym mewy ˝ó∏tonogiej. Wobec drastycznego spadku liczebnoÊci podgatunku L. f. fuscus, którego
l´gowiska znajdujà si´ najbli˝ej granic Polski, nie nale˝y spodziewaç si´ ponawiania prób l´gów w kraju.
W okresie najbli˝szych kilkunastu lat mo˝e jednak dojÊç
do próby skolonizowania polskiego wybrze˝a przez ekspansywne formy zachodnie.

Propozycje badaƒ
Nale˝y zbadaç:
• przebieg tras przelotu mew w´drujàcych nad Polskà,
szczególnie wiosnà;
• rozmieszczenie miejsc regularnego zatrzymywania si´
mew w czasie w´drówki dla odpoczynku (nocowania)
i ˝erowania;
• dynamik´ przebiegu w´drówki i liczebnoÊç przelatujàcych ptaków;
• kwest´ potencjalnego gniazdowania gatunku na polskim wybrze˝u.
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Monitoring
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• coroczna kontrola kolonii l´gowych mewy srebrzystej dla
wykrycia ewentualnego gniazdowania mewy ˝ó∏tonogiej;
• coroczne liczenie ptaków w´drownych, w okresach wrzesieƒ–paêdziernik (w´drówka jesienna) oraz kwiecieƒ (w´drówka wiosenna). Metodyka do ustalenia (jako miejsca liczeƒ proponowane sà wysypiska Êmieci w pobli˝u du˝ych miast).

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Bibliografia

174

BAZA DANYCH OSO – NATURA 2000. Zak∏ad Ornitologii PAN.
BIRDLIFE INTERNATIONAL/EUROPEAN BIRD CENSUS COUNCIL. 2000. European bird populations: estimates and trends.
BirdLife Conservation Series No. 10. Cambridge, 160 s.
CRAMP S., SIMMONS K. E. L. (red.) 1983. Handbook of the Birds
of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the
Western Palearctic. Vol. 3. Waders to Gulls. Oxford, 913 s.
GLUTZ V. BLOTZHEIM U. N., BAUER K. M., BEZZEL E. (red.) 1982.
Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 8/I. Charadrii formes (3. Teil). Stercoraridae-Laridae. Wiesbaden, 699 s.
GRANT P. J. 1984. Mewy – przewodnik do rozpoznawania. Not.
Orn., 25, 5: 1–176.
HARIO M. 1990. Breeding failure and feeding conditions of Lesser Black-backed Gulls Larus f. fuscus in the Gulf of Finland.
Ornis Fenn., 67: 113–129.
HARIO M., RUDBÄCK E. 1996. High frequency of chick diseases
in nominate Lesser Black-backed Gulls Larus f. fuscus from
the Gulf of Finland. Ornis Fenn., 73: 63–77.
JONSSON L. 1998. Baltic Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
fuscus – moult, ageing and identification. Birding World, 11:
295–317.

LLOYD C., TASKER M. L., PARTRIDGE K. 1991. The Status of Seabirds in Britain and Ireland. London, 608 s.
MALLING OLSEN K. M., LARSSON H. 2003. Gulls of Europe,
Asia and North America. London, 608 s.
NEUBAUER G., MANIAKOWSKI M. 2002. Wyst´powanie mewy
˝ó∏tonogiej Larus fuscus w Toruniu w latach 1991–2001. Taksonomia i identyfikacja podgatunków. Not. Orn., 43:
83–105.
NEUBAUER G. – dane niepublikowane.
PIETRASIK J. – dane niepublikowane.
PONS J. M., YÉSOU P. 1997. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus. W: Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (red.) The EBCC
Atlas of European Breeding Birds. Their Distribution and
Abundance. London, s. 336–337.
RAUSTE V. 1999. Kennzeichen und Mauser von „Baltischen Heringsmöwen” Larus [fuscus] fuscus and „Tundramöwen” L. [fuscus] heuglini. Limicola, 13: 105–128, 153–188.
STRANN K. B., VADER W. 1992. The nominate Lesser Black-backed Gull Larus fuscus fuscus, a gull with a tern-like feeding
biology, and its recent decrease in Northern Norway. Ardea,
80: 133–142.
SNOW D. W., PERRINS C. M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Oxford. Vol. 1. Non-Passerines.
Oxford, New York, 1008 s.
TOMIA¸OJå L., 1990. Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebnoÊç.
Warszawa, 462 s.
TOMIA¸OJå L., STAWARCZYK T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebnoÊç i zmiany. Wroc∏aw, 870 s.
ZAGALSKA–NEUBAUER M. – dane niepublikowane.
ZIELI¡SKI P. – dane niepublikowane.

Grzegorz Neubauer

