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Naszą nową zagadką jest ponownie ptak w locie, ale tym razem mewa. Kombinacja cienkiego
dzioba, niemal w całości popielatego płaszcza, ale z kompletem juwenalnych lotek 2. rzędu
wskazuje, że mamy do czynienia z małym gatunkiem mewy, charakteryzującym się krótkim,
dwurocznym cyklem osiągania szaty ostatecznej. Typowym przedstawicielem tej grupy jest
śmieszka Chroicocephalus ridibundus. Ogólny wygląd ptaka na zdjęciu kojarzy się właśnie ze
śmieszką. Czy jednak wszystkie szczegóły rzeczywiście odpowiadają temu gatunkowi? Zacznijmy
od początku, tj. od dzioba. Jest on niemal cały czarny, z lekkim jedynie brązowawym rozjaśnie-
niem u samej nasady żuchwy. U śmieszki dziób jest czerwonawobrązowawy z ciemnym, czarnia-
wym końcem. Czarny dziób ma jednak mewa mała Hydrocoleus minutus. U naszego ptaka dziób
jest jednak nieco za długi. Głowa również nie odpowiada mewie małej, która co prawda ma tak-
że czarna plamkę uszną, ale dodatkowo ma ciemny wierzch utrzymujący się przez cały czas. Na-
sza mewa ma jasny, białawy wierzch. Taki układ znajdujemy jeszcze u dwóch innych gatunków,
mewy trójpalczastej Rissa tridactyla oraz mewy różowej Rhodostethia rosea. Oba jednak gatunki
w żadnej szacie nie mają ciemnych lotek 2. rzędu. Zwróćmy jeszcze uwagę na następujące wa-
żne cechy u naszej zagadkowej mewy. Na głowie o białawym wierzchu i bokach czarna plamka
uszna jest izolowaną, wyraźną plamką bez smużki biegnącej ku górze, charakterystycznej dla
śmieszki. Bardzo ważną cechą jest szarawy kark, niemal tej samej barwy co grzbiet, i łagodnie z
nim się łączący. Tę szarość dobrze widać w miejscu schodzenia na boki szyi, gdzie od przodu
kontrastuje z bielą głowy. Ciekawe i charakterystyczne jest również to, że u ptaka niemal prze-
pierzonego do szaty ostatecznej na białej głowie brak śladu kaptura, który u śmieszki w odpowia-
dającym wieku byłby wyraźnie widoczny. Wierzch ptaka jest popielaty, ciemniejszy niż u śmiesz-
ki. Charakterystyczne i diagnostyczne jest również ubarwienie skrzydła. Wszystkie lotki dłoni,
oprócz dwóch skrajnych zewnętrznych, są już zmienione. Czarny pasek przedkońcowy jest ostro
odcięty od popielatej części nasadowej, a wewnętrzna krawędź na wewnętrznej chorągiewce
nie biegnie daleko ku nasadzie pióra. To powoduje, że patrząc na spód prawego skrzydła tworzy
się czarny pasek na końcu lotek kontrastujący z wyraźnie jaśniejszą (mimo, że ta część skrzydła
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jest w cieniu ptaka) nasadową częścią dłoni. U śmieszki granica czarnego paska jest rozmyta, a
sam pasek przechodzi w ciemną barwę chorągiewki od spodu. Czyni to ciemnoszary spód dłoni
u śmieszki z kontrastową białą krawędzią skrzydła. Również z wierzchu skrzydła u naszej mewy
zaznaczony jest mniejszy kontrast między częścią ramieniową, a jasnymi, białawymi pokrywami
lotek dłoni, w porównaniu ze śmieszką. Czarniawy pas utworzony przez lotki 2. rzędu jest z kolei
ciemniejszy od tego u śmieszki. Wreszcie nogi są jasne, barwy różowawej, w odróżnieniu od
ciemniejszych czerwonych czy brązowoczerwonych nóg młodych śmieszek. Wszystkie wymie-
nione cechy dostrzegalne u naszej zagadkowej mewy wskazują na mewę kanadyjska Chroicoce-
phalus philadelphia, ptaka w drugim roku kalendarzowym, w 2. szacie zimowej. Zdjęcie wykonał
Zbyszek Kajzer 27.07.2009 roku w Kanadzie.
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