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XXIV I XXV ZJAZD ORNITOLOGÓW ŚLĄSKA
24TH AND 25TH MEETINGS OF SILESIAN ORNITHOLOGISTS

=V Zjazd odbył się 8 marca 2003 w Instytucie Zoologicznym UWr. Ze
względu na nieobecność (usprawiedliwioną) prof. Andrzeja Dyrcza obrady
uroczyście otworzył Tadeusz Stawarczyk. Pierwsza prelekcja dotyczyła
awifauny Stawów Przygodzickich, a przedstawili ją Robert Kaczmarek i Michał Radziszewski. Następnie Jan Lontkowski omówił rozwój populacji
i efekty reprodukcji śląskich bielików. Za sprawą Marka Stajszczyka sala
obrad czasowo zamieniła się w gabinet wróżki. W swoim wystąpieniu „Ptaki Śląska oczami ... jasnowidza" prelegent przedstawił szanse stwierdzenia kilku nowych gatunków ptaków na Śląsku i w Polsce w oparciu o dane
z sąsiednich krajów. W kolejnym wystąpieniu Andrzej Czapulak omówił
rozmieszczenie wybranych gatunków ptaków lęgowych na Śląsku. Część
przedpołudniową zakończył Tadeusz Stawarczyk podsumowując działalność ornitologów na Śląsku w roku 2002.
Część popoł udniowa Zjazdu rozpoczęła się od wystąpienia gościa z Kielc
- Piotra Zięcika, który przedstawił stan zbadania awifauny Ziemi Świętokrzyskiej. Ziemowit Kosiński, tym razem gość z Poznania, przybliżył uczestnikom Zjazdu biologię lęgów dzwońców gniazdujących w środowisku miejskim. Na zakończenie obrad Marta Borowiec podzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu na Nowej Zelandii zwracając szczególną uwagę na problemy ochrony przyrody na tej wyspie.
Jubileuszowy XXV Zjazd odbył się 28 lutego 2004. Po tradycyjnym
otwarciu obrad przez prof. Andrzeja Dyrcza, na mównicy pojawił się Jacek
Betleja. W zastępstwie Jarosława Wojtczaka przedstawił wyniki badań nad
awifauną Świętochlowic, a następnie podsumował działalność ornitologów na Górnym Śląsku w roku 2003. W kolejnym wystąpieniu Andrzej
Czapulak omówił zmiany w awifaunie lęgowej Śląska, wstępnie podsumowując w ten sposób drugi etap prac nad ptakami naszego regionu. Część
przedpołudniową zakończyła prelekcja Marka Stajszczyka o sytuacji kormorana małego w Europie.
Po przerwie Janusz Stępniewski z Leszna ujawnił nam sekrety z życia
wąsatek w oparciu o własne wieloletnie badania nad tym gatunkiem. Następnie Grzegorz Grzywaczewski z Lublina podzielił się swoją wiedzą o nie
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mniej tajemniczym ptaku, jakim jest pójdźka. Ostatnim punktem programu był tradycyjnie pokaz przeźroczy. Tym razem był on poświęcony ptakom Stanów Zjednoczonych, a przedstawił go Michał Radziszewski.
W obu zjazdach uczestniczyło po 150 osób. Zgodnie z tradycją obserwatorzy, którzy w znaczący sposób przyczynili się do poszerzenia naszej
wiedzy o ptakach Śląska zostali wyróżnieni Złotymi Odznakami Śląskiego
Klubu Ornitologicznego. W roku 2003 uhonorowano w ten sposób Zbigniewa Błauciaka z Głuchołaz i Pawła Gębskiego z Wrocławia, a w roku
2004 Cezarego Dziubę i Piotra Wasiaka z Boguszowa-Gorców.
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