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STACJA ORNITOLOGICZNA
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
ORNITHOLOGICAL STATION OF WROCŁAW UNIVERSITY
Wyjątkowe walory przyrodnicze, a zwłaszcza ornitologiczne,
Doliny Baryczy i jej niewielka odległość od Wrocławia zrodzi/V
myśl założenia tam naukowo-dydaktycznej placówki terenowej
Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt taki - jako pierwszy przedstawił profesor Kazimierz W. Szarski, który od 1946 r.
prowadził badania ornitologiczne w Dolinie Baryczy- Niestety,
skromne w tym czasie środki finansowe Uniwersytetu uniemożliwiły realizację tych planów. Udało się natomiast, wspólnie
z innymi przyrodnikami, doprowadzić do objęcia tego terenu
ochroną prawną. Cel przyszłej placówki profesor Szarski widział nie tylko w działalności naukowej i dydaktycznej, ale
także we współdecydowaniu z władzami lokalnymi o sposobach
gospodarowania na tym cennym przyrodniczo terenie.
Dopiero w lipcu 1969 r., na skutek starali profesora Władysława Rydzewskiego, Instytut Zoologiczny PAN w Warszawie przekazał Uniwersytetowi Wrocławskiemu skromne pomieszczenie
/3 pokoje!, dzierżawione w Gospodarstwie Rybackim Stawno, które stało się zaczątkiem Stacji Ornitologicznej Uniwersytetu.
Na bazie tej w następnym roku rozpoczęto badania nad ekologią
rozrodu populacji gęsi gęgawy, trzciniaka i trzcinniczka.
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Jednocześnie prowadzono zajęcia terenowe dla studentów II i
III roku biologii. Profesor Rydzewski i autor niniejszego artykułu czynili dalsze starania o wybudowanie prawdziwej stacji.
Sta&c, się to tym pilniejsze, że wygasała umowa dzierżawy, której gospodarstwo nie zamierzało przedłuży ć. Równocześnie
wzmagała się działalność naukowa i dydaktyczna na terenie doliny. W rezultacie, w 1973 r. Uniwersytet Wrocławaki zakupił
od jednego z rolników gospodarstwo w Rudzie Milickiej w celu
adoptowania go dla potrzeb stacji ornitologicznej. Przebudowa
trwała 3 lata, ale na długo przed jej ukończeniem, mimo prymitywnych warunków, coraz więcej pracowników naukowych Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego prowadziło w stacji objęte programem studiów ćwiczenia terenowe i zbierało materiały do prac magisterskich; zorganizowano nawet studenckie
obozy naukowe, w tym również międzynarodowe, z udziałem studentów z Finlandii i NRD. Od 1974 r. prowadzi się tu specjalistyczne praktyki wakacyjne dla studentów III roku. Po ukończeniu przebudowy w 1976 r. okazało się, że nowa stacja jest
o wiele za mała dla pełnienia swych funkcji. Dzięki inicjatywie ówczesnego dyrektora Instytutu Zoologicznego - profesora
Mieczysława Lecyka, przy zdecydowanym poparciu rektora - profesora Kazimierza Urbanika, rozpoczęto w 1978 r. stawianie
drugiego budynku, który ukończono w rok póź niej.
Powierzchnia pomieszczeń stacji ornitologicznej wynosi
obecnie 410 m?, a ponadto należą do niej dwa budynki gospodarcze. Spełnia ona głównie rolę bazy badawczej dla pracowników
naukowych i studentów Zakładu Ekologii Ptaków Uniwersytetu
Wrocławskiego. Sprzęt potrzebny do badań jest ciągle kompletowany; w styczniu 1981 r. założono własny punkt meteorologinzny. Obecnie najpilniejszą sprawa jest skompletowanie podręcznej biblioteki.
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Stacja praktycznie nie posiada stałego personelu naukowego,
Od początku kierownikiem stacji jest autor artykułu. Jedynie
trzy osoby z obsługi technicznej /2,5 etatu/ mieszkają w pobliżu stacji. Prowadzi ona politykę "otwartych drzwi" dla biologów różnych specjalności z różnych ośrodkóW, ale oczywiście
- ze względu na specyfikę terenu-pracuje tu nalWięcej ornitologów. Aktualnie prowadzone ss, badania nad ekologią populacji
gęgawy, głowienki, błotniaka stawowego, łyski, wrony siwej,
trzciniaka i trzcinniczka. Od wielu lat prowadzi się akcje
obrączkowania ptaków. Stację odwiedziło dotąd około 40 ornita«
logów z zagranicy /z Afganistanu, Australii, Belgii,,Czechoslowacji,Danii, Finlandii, Holandii, NRD, RFN, Szwajcarii, USA,
Wielkiej, Brytanii i ZSRR/. Niektórzy z nich prowadzili tu własne badania; większość przebywała krótko, w ramach wymiany wizyt. Stację odwiedzają też ornitolodzy-amatorzy. W latach
1979 i 1980 odbyły się tutaj pierwsze doroczne zjazdy ornitolologów Słupka. Odbywają się tu także ćwiczenia terenowe dla stu—
dentów II i III roku biologii. Obecnie 3 osoby wykonują na terenie stacji prace magisterskie.
Kierownik stacji angażuje się także w tzw. dydaktykę społeczną, wygłaszając dla zorganizowanych grup prelekcje i opro..
wadzając je po rezerwacie. Do najważniejszych jego zadań należy jednak stałe czuwanie nad przestrzeganiem przepisów ochr,oy przyrody, obowiązujących w rezerwacie, przez czynniki gospe_
darcze i myśliwych, oraz interweniowanie /wspólnie z -wojewódz.
kim konserwatorem przyrody/ w razie ich naruszania. Dzięki
tej stałej opiece, mimo drastycznych niekiedy nacisków i żądali,
udało się dotąd zachować podstawowe i najcenniejsze elementy
przyrodnicze rezerwatu. Jego dalsza ochrona jest obowiązkiem
stacji - jedynej placówki naukowej na tym terenie.
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Summary
The Ornithological Station of Wrocław University was estab1973
lished in 1969 as a three rooms accomodation on hire. In
the University bought and adapted farm building for the station
and in 1979 an additional, new building /students' hosteł/ was
erected. The station has no permanent scientific staff /except
g
the head - the author part-time job/ but is open for visitin
researchers. At the moment, the population ecology studies
are carried out by Wrocław ornithologists on Grey-lag Goose
/Anser anser/, Pochard /Aythya ferina7, Mareh Harrier /Circus
,
aeruginosus/, Coot /Fulica etre", Hooded Crow /Corvus cornix/
Warbler
Reed
Reed Warbler /Acrocephalus scirpaceus/ and Great
/A.aruexlinaceusi, Many visitores from abroad come for short
periods. Also ringing, and recovery operations are carried
ed
out and courses and scientific training camps wers conduct
most
the
of
in spring and sumer for biology studenta. One
important station aime is to watch closely, whether the protection rules of largest in Europe waterfowl reserve in the
vicinity are obeyed by local economical authorities.

