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XVIII I XIX ZJAZD ORNITOLOGÓW ŚLĄSKA
XVIII AND XIX MEETINGS OF SILESIAN ORNITHOLOGISIS

XVIII Zjazd Ornitologów Śląska odbył się 8 marca 1997 roku. Obrady
rozpoczęło wystąpienia Romka Mikuska poświęcone liczebności, rozmieszczeniu i wybiórczości środowiskowej sów w Górach Stołowych. Prelegent najwięcej uwagi poświęcił puchaczowi, włochatce i sóweczce, tj. gatunkom, które do niedawna były uważane za wielkie rzadkości w naszym
regionie. Następnie Darek Szlama omówił aktualny stan i zmiany, jakie
zaszły w ostatnich kilkunastu latach w awifaunie rezerwatu „Łężczak",
jednej z najważniejszych ostoi ptaków na Górnym Śląsku. Natomiast
Zbigniew Jakubiec, najwybitniejszy polski znawca bociana białego, zapoznał wszystkich z wynikami inwentaryzacji tego gatunku w latach 199495. Akcja wykazała, że w skali kraju sytuacja tego gatunku jest niezła
i Polska w dalszym ciągu, przynajmniej w tym aspekcie, jest potęgą światową. Jacek Betleja przedstawił informację o działalności i zamierzeniach
Górnośląskiego Koła Ornitologicznego. Następnie Artur Adamski omówił
wyniki akcji organizowanych na Śląsku w latach 1993-96. Przedpołudniową sesję zakończyło niecierpliwie oczekiwane przez wszystkich wystąpienie Tadeusza Stawarczyka podsumowujące działalność ornitologiczną na Śląsku w roku 1996.
Sesja popołudniowa rozpoczęła się od wystąpienia drugiego w historii
Zjazdów gościa zagranicznego F. Voriśka. Omówił on stan populacji oraz
badania i ochronę ptaków drapieżnych w Czechach. Kolejnym punktem
programu było wystąpienie Artura Adamskiego, który na podstawie najnowszego opracowania o sytuacji ptaków w Europie, omówił jakie grupy
ptaków są zagfrozone wyginięciem i dlaczego. Podobnie jak podczas wielu
poprzednich Zjazdów na zakończenie mieliśmy okazję przenieść się oczyma
wyobraźni w odległe zakątki świata. Tym razem okazją ku temu był pokaz
doskonałych przeźroczy z ptakami i krajobrazami Zachodniej Afryki,
którym uświetnił Zjazd sympatyk naszego regionu Michał Skakuj.
XIX Zjazd Ornitologów Śląska odbył się 28 lutego 1998. Pierwsze trzy
wystąpienia poświęcone były ptakom dolin rzecznych. Na wstępie Robert
Rybarczyk przedstawił wyniki zespołowych obserwacji w dolinach Nysy
Łużyckiej i Bobru. Z kolei Andrzej Wąsicki omówił awifaunę doliny Odry
na zielonogórskim odcinku tej rzeki. Trzecie wystąpienie także dotyczyło
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doliny Odry, tyle że fragmentu położonego poniżej Opola, a zostało
zaprezentowane przez Grzegorza Hebdę i Macieja Wyszyńskiego. Pełen
podziw wzbudziły dokonania trzech górnośląskich obserwatorów
Krzysztofa Kokoszki, Adriana Ochmanna i Jarosława Wojtczaka.
Przedstawili oni wyniki badań na powierzchniach próbnych w miastach
Górnego Śląska, a szczególnie interesujące były dane o liczebności
chruścieli. Następnie, dawno nie widziany na trybunie zjazdowej, Andrzej
Czapulak zaprezentował pierwsze od kilku lat mapki rozmieszczenia
wybranych gatunków ptaków na Śląsku. Przedpołudniową sesję tradycyjnie zakończył Tadeusz Stawarczyk, który tym razem podsumował
działalność śląskich ornitologów w roku 1997.
Drugą część Zjazdu zapoczątkował Krzysztof Wacławek przedstawiając aktualną sytuację orla przedniego w Polsce. Niejeden z uczestników
Zjazdu był z pewnością mile zaskoczony, że polska populacja tego orla
jest większa niż się do niedawna sądziło, choć oczywiście do pełni szczęścia jeszcze daleko. Robert Czuchnowski z Krakowa przybliżył zebranym
biologię lęgów puszczyka uralskiego. Szczególną uwagę prelegent zwrócił
na wykrywanie tej sowy w terenie, co miejmy nadzieję zaowocuje
wykryciem stanowisk lęgowych na Śląsku. Na zakończenie Zjazdu
mogliśmy po raz kolejny podziwiać ptaki i przyrodę Bliskiego Wschodu,
tym razem na przeźroczach Krzysztofa i Marka Martini. Znani z
zamiłowania do podróżowania bracia podzieli się wrażeniami, nie tylko
ornitologicznymi, ze swojej eskapady do Turcji i Syrii.
W obu Zjazdach uczestniczyła rekordowa ilość osób, które z trudem
mieściły się w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Zoologicznego UWr. Zarówno w roku 1997, jak i w 1998, przyjechało do Wrocławia około 200
obserwatorów ptaków. Tradycyjnie podczas obu Zjazdów najbardziej zasłużeni współpracownicy Zakładu Ekologii Ptaków zostali wyróżnieni Złotymi Odznakami Śląskiego Klubu Ornitologicznego. W roku 1997 uhonorowano w ten sposób Andrzeja Wąsickiego i Waldka Benę, a w roku 1998
Krzysztofa Kokoszkę, Adriana Ochmanna, Jarka Wojtczaka i Andrzeja Polę.
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