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XXII I XXIII ZJAZD ORNITOLOGÓW ŚLĄSKA 

22ND AND 23RD MEETINGS OF SILESIAN ORNITHOLOGISTS 

Po dwuletniej tułaczce po obcych salach, 10 marca 2001 ponownie spo-
tkaliśmy się  w murach Instytutu Zoologicznego na XXII Zjeździe Ornitolo-
gów Śląska. Otwarcie Zjazdu oraz słowo wstępne należało oczywiście do 
prof. Andrzeja Dyrcza. Pierwszym prelegentem był  Krzysztof Kokoszka, 
który omówił  zimowanie, nomen omen, kokoszek i wodników na Górnym 
Śląsku. Wystąpienie ilustrowane przeźroczami, unaoczniło zebranym w jak 
ciężkich warunkach i w jak mało interesujących dla ornitologów miejscach 
przychodzi spędzać  zimę  tym ptakom. Następne dwa wystąpienia były au-
torstwa Andrzeja Czapulaka. W pierwszym prelegent przedstawił  sytuację  
sudeckiej populacji pluszcza, która w porównaniu do lat 80. okazała się  
zaskakująco dobra. Było to preludium do drugiego wystąpienia, w którym 

omówił  on postępy prac nad danymi zgromadzonymi w Kartotece Awifau-

ny Śląska. Uczestnicy Zjazdu mogli zapoznać  się  z wynikami opracowań  
kolejnej grupy gatunków mapowanych w naszym regionie. Następnym 

mówcą  był  Tadeusz Stawarczyk, który jak zawsze przedstawił  najciekaw-

sze obserwacje faunistyczne w roku 2000. Ostatnim punktem programu 

sesji przedpołudniowej było wystąpienie Przemka Chylareckiego omawia-

jące pierwszy rok zbierania danych w ramach ogólnopolskiej akcji „Moni-

toringu Pospolitych Ptaków Lęgowych". 

W sesji popołudniowej na mównicy pojawił  się  ponownie Tadeusz Sta-

warczyk przedstawiając tym razem aktualny stan awifauny Polski. Na-

stępnie Marcin Faber omówił  wyniki badań  biologią  lęgową  mew białogło-

wych oraz problemy związane z identyfikacją  tego gatunku. Na zakończe-

nie Zjazdu wyruszyliśmy w podróż  na Antypody. Marcin Sidelnik podzielił  
się  swoimi wrażeniami z kilkumiesięcznego pobytu w Australii. 

XXIII Zjazd mial miejsce 9 marca 2002 roku. Tak jak wszystkie dotych-

czasowe Zjazdy, został  on otwarty przez prof. Andrzeja Dyrcza. Na począ-

tek Grzegorz Orłowski przedstawił  na przykładzie pokląskwy, jak ważne 

dla ptaków są  ugory w krajobrazie rolniczym. Za sprawą  Krzysztofa Żar - 

kowskiego z nizin przenieśliśmy w góry. Prelegent opowiedział  o swoich 

obserwacjach nad sóweczką  w Sudetach Środkowych, okraszając wystą- 
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pienie świetnymi przezroczami samych sóweczek, jak i siedlisk, w których 
ona występuje. W następnym punkcie programu Andrzej Czapulak trady-
cyjnie już  omówił  występowanie wybranych gatunków ptaków na Śląsku. 

Podczas prelekcji oraz w kuluarach uczestnicy zjazdu mogli zapoznać  się  
z aktualnymi mapami rozmieszczenia większości gatunków mapowanych 
na Śląsku. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-

ska udało się  bowiem opracować  znaczną  część  nadesłanych do Kartoteki 
materiałów. Kolejnym prelegentem był  Przemek Chylarecki, który przed-
stawił  wyniki monitoringu pospolitych ptaków lęgowych. Na zakończenie 
sesji przedpołudniowej Jan Lontkowski, w zastępstwie podróżującego po 
świecie Tadeusza Stawarczyka, zaprezentował  najciekawsze obserwacje 
ptaków na Śląsku w roku 2001. 

W sesji popołudniowej mogliśmy poszerzyć  swoją  wiedzę  o rybitwie bia-
łowąsej, gatunku który od kilku lat kolonizuje Polskę. Jacek Betleja przed-

stawił  wyniki swoich badań  nad tą  rybitwą  w dolinie górnej Wisły. W na-
stępnym wystąpieniu Marek Staj szczyk przybliżył  nam czaplę  złotawą, która 
być  może w niedalekiej przyszłości także skolonizuje nasz kraj. Zjazd za-
kończył  pokaz przeźroczy oraz prezentacja audiowizualna o ptakach Kuby, 
na którą  to w poszukiwaniu nowych wrażeń  udali sie Krzysztof i Marek 
Martini. 

Podczas obu Zjazdów w uznaniu zasług w poszerzaniu naszej wiedzy 
o ptakach Śląska zostały wręczone Złote Odznaki Śląskiego Klubu Ornito-
logicznego. W roku 2001 wyróżniono w ten sposób Marka Pacha i Jakuba 
Szymczak, a w roku 2002 - Grzegorza Jędro, Bernarda Pawlika, Mariusza 
Rojka i Sławomira Rubachę. 
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