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XXVII I XXVIII ZJAZD ORNITOLOGÓW ŚLĄSKA 

27TH AND 28TH MEETINGS OF SILESIAN ORNITHOLOGISTS 

XXVII Zjazd odbył  się  11 marca 2006 w Instytucie Zoologicznym Uni-

wersytetu Wrocławskiego. Uczestniczyło w nim 167 osób. Po otwarciu zjaz-

du, zabrał  glos Grzegorz Orłowski i przedstawił  referat dotyczący zimowa-

nia i wybiórczości siedliskowej siwerniaków na polach irygacyjnych pod 

Wrocławiem. Następny referat dotyczył  ornitologicznej „perły" śląska, 

a mianowicie doliny Baryczy. Józef Witkowski i Beata Orłowska omówili 

zmiany w awifaunie lęgowej doliny w latach 1995-2005. Z kolei Andrzej 

Czapulak przedstawił  dane o zimowaniu wybranych gatunków ptaków 

wodnych na Śląsku. Tradycyjnym i wzbudzającym, jak zwykle duże zain-

teresowanie, był  punkt w programie dotyczący stwierdzeń  rzadkich ga-

tunków ptaków na Śląsku w roku 2005, które zreferowali Jacek Betleja 

i Paweł  Gębski. W 30 rocznicę  powstania Komisji Faunistycznej, jej histo-

rię, dokonania i porażki przedstawił  przewodniczący Komisji - Tadeusz 

Stawarczyk. W części popołudniowej mieliśmy wystąpienie gości: Janusza 

Wójciaka i Małgorzaty Piotrowskiej. Przedstawili oni bardzo dokładnie stan 

zbadania awifauny Lubelszczyzny, która dla wielu ornitologów śląskich 

jest mało znanym obszarem. O ekspansjach niektórych europejskich ga-

tunków ptaków na południe mówił  Marek Staj szczyk. Przedostatnim punk-

tem programu był  pokaz zdjęć  z Arizony autorstwa Tadeusza Stawarczy-

ka, który podzielił  się  też  wrażeniami ornitologicznymi z tego terenu. Na 

zakończenie, po raz pierwszy w historii naszych zjazdów, odbył  się  kon-

kurs rozpoznawania gatunków ptaków na zdjęciach, zorganizowany przez 

Jacka Betleję. Ptaki ujęto na zdjęciach w sposób bardzo utrudniający ich 

rozpoznanie. W konkursie uczestniczyło 39 osób, ale mogli wziąć  w 1 nim 

udział  tylko ornitolodzy nie zawodowi. Zwycięzcą  został  Szymon Beuch 

wyprzedzając o przysłowiowy włos Martę  Prange, Zbigniewa Kajzera i Pawła 

Malczyka. 
XXVIII Zjazd odbył  się  17 marca 2007 w tym samym miejscu co po-

przedni i wzięło w nim udział  156 osób. Po otwarciu Zjazdu, pierwsze wy-

stąpienie dotyczyło zespołowych (A. Wojciechowski, M. Wybraniec, J. Sta-

siak, R. Świerad i M. Leszczyński) badań  na Zbiorniku Turawskim, które-

go awifauna nareszcie doczekała się  całościowego opracowania. Następ- 



HO 

nie J. Król i M. Ledwoń  przedstawili wyniki inwentaryzacji pluszcza i pliszki 

górskiej w zachodniej części Beskidów Zachodnich. O wynikach akcji roz-

wieszania skrzynek lęgowych dla pluszcza w Sudetach poinformowali An-
drzej Czapulak, Cezary Dziuba i Mirosław Fura. Jacek Betleja przedstawił  
sprawozdanie o rzadkościach ornitologicznych stwierdzonych na Śląsku 

w roku 2006. Podobnie jak na poprzednim zjeździe, sprawozdanie było 

ilustrowane licznymi zdjęciami. Nasi goście: Przemysław Chylarecki i Do-

rota Jawińska zapoznali nas z wynikami Monitoringu Pospolitych Ptaków 

Lęgowych w Polsce w latach 2005-2006 na podstawie danych z odpowied-

nio 369 i 382 powierzchni próbnych. Na zakończenie części przedpołu-

dniowej odbył  się, podobnie jak na ostatnim zjeździe konkurs ornitolo-

giczny zorganizowany przez Jacka Betleję. Spośród 28 osób uczestniczą-

cych w konkursie najlepszy był  Krzysztof Henel, który wyprzedził  Mate-

usza Ledwonia i Michała Leszczyńskiego. 

W części popołudniowej wysłuchaliśmy referatu Jacka Betleji o rozmiesz-
czeniu populacji lęgowych mewy czarnogłowej w Polsce oraz Marka Stajsz-

czyka o historii występowania w Europie lęgowych populacji pelikana kę-
dzierzawego. Swoje artystyczne zdjęcia ptaków zaprezentowali Mateusz 
Matysiak i Cezary Pióro. Na zakończenie, jak zwykle egzotyka. Feliks Fel-

ger i Artur Bujanowicz podzielili się  swoimi wrażeniami (nie tylko ornitolo-

gicznymi) z wyprawy do Indii. 
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