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XXXIV Zjazd Ornitologów Śląska
34th Meeting of Silesian Ornithologists

Program Zjazdu:
Andrzej Dyrcz, Otwarcie Zjazdu i powitanie 
uczestników,
Paweł Kołodziejczyk i Jacek Betleja, „Mewy i 
rybitwy” – wyniki akcji monitoringu kolonii lę-
gowych,
Piotr Wasiak, Rozmieszczenie, liczebność i per-
spektywy rozwoju populacji jarząbka na Śląsku,
Jan Lontkowski, Konkurs ze zdjęciami ptaków 
– część 1,
Paweł Czechowski, Paweł Kołodziejczyk i  Ad-
rian Ochmann, „Ptaki piaskowni” – wyniki akcji 
monitoringu,
Paweł Grochowski, Jacek Betleja i Paweł Czechow-
ski, Wyniki liczeń zimujących ptaków wodnych,
Leszek Jerzak, Joanna Frankiewicz, Leszek Ma-
tacz i Paweł Kołodziejczyk, Liczenie gawronów w 
koloniach w roku 2013,

Jan Lontkowski, Konkurs ze zdjęciami ptaków 
– część 2,
Jakub Szymczak i Jacek Betleja, Plany zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000 – śląskich 
zbiorników zaporowych,
Szymon Beuch i Bartosz Smyk, Rzadkie ptaki na 
Śląsku w roku 2012,
Marek Stajszczyk, Ekspansja puszczyka uralskiego 
w Europie Środkowej,
Jan Lontkowski, Konkurs ze zdjęciami ptaków 
– część 3,
Piotr Profus, Zmiany liczebności populacji i bio-
logia rozrodu bociana czarnego w Polsce i Europie,
Piotr Zabłocki i Michał Wolny, Ochrona błot-
niaka łąkowego w Polsce –  realizacja projektu na 
Śląsku,
Jan Lontkowski, Wrażenia ornitologiczne z Oma-
nu – pokaz przeźroczy.

Referenci otwierający Zjazd przedsta-
wili efekty pierwszej akcji zorganizowa-
nej przez nowo powstałe Śląskie Towa-
rzystwo Ornitologiczne (ŚTO). Odzew na 
apel Towarzystwa był znaczny i w efekcie 
skontrolowano większość potencjalnych 
miejsc lęgowych gniazdujących na Śląsku 
mew i rybitw. Stwierdzono wzrost liczeb-
ności rybitwy rzecznej i spadek liczebności 
rybitwy czarnej. Następnie Piotr Wasiak 
przedstawił aktualną wiedzę na temat wy-
stępowania trudnego do wykrycia i mało 

zbadanego w naszym regionie gatunku, 
jakim jest jarząbek. Liczebność jarząbka 
na Śląsku na przełomie XIX i XX w. znacz-
nie spadła. Powodem takiego stanu rze-
czy było rozdrobnienie i ujednolicenie la-
sów, a także odstrzał. Obecnie, w wyniku 
pozytywnych zmian w gospodarce leśnej  
i spadku zainteresowania tym gatunkiem 
przez myśliwych, mamy do czynienia z 
odbudową śląskiej populacji jarząbka. 
Wbrew rozpowszechnionej opinii, jarzą-
bek należy do gatunków dość plastycznych 
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pod kątem możliwości zasiedlania różnych 
drzewostanów i jest w stanie zasiedlać na-
wet mniejsze i położone w pobliżu miast 
kompleksy leśne. Konkurs rozpoznawa-
nia ptaków na zdjęciach dotyczył rzadkich  
w Polsce i trudnych do identyfikacji pta-
ków drapieżnych oraz ich mieszańców. 
Autorem fotografii był Jan Lontkowski. 
Natomiast “Ptaki piaskowni” to następna 
akcja zorganizowana przez ŚTO. Wzięło  
w niej udział 65 obserwatorów, którzy 
skontrolowali 222 obiekty (piaskownie, 
żwirownie, skarpy, kamieniołomy, urwi-
ste brzegi wysp na stawach i rzekach) – 
lęgi żołny stwierdzono na 19, a brzegówki 
na 86 stanowiskach. Kolejnym punktem 
programu była akcja zimowego licze-
nia ptaków wodnych na Śląsku, którą po 
dłuższej przerwie podjęto w latach 2011 
i 2012. W roku 2013 podjęto też liczenie 
kolonii gawronów w naszym regionie. Za-
znaczył się trend przenoszenia się kolonii  
z krajobrazu rolniczego do miast. Na-
stępnym poruszonym tematem były za-
biegi ochronne na naszych zbiornikach 
zaporowych, a zwłaszcza na największym 
i najbardziej cennym z ornitologicznego 
punktu widzenia zbiorniku, jakim jest 
Zb. Goczałkowicki. Żmudnej pracy ze-
stawienia obserwacji rzadkich ptaków na 
Śląsku w roku 2012 podjęli się Szymon 

Beuch i Bartosz Smyk – ten stały punkt 
jest jednak zazwyczaj „gwoździem pro-
gramu” na naszych zjazdach. Następnie 
Marek Stajszczyk przedstawił  referat z se-
rii, którą zapoczątkował na poprzednich 
zjazdach. Tym razem jego wystąpienie do-
tyczyło będącego w ekspansji puszczyka 
uralskiego. Z dużym zainteresowaniem 
spotkał się referat dotyczący tak popular-
nego gatunku, jakim jest bocian czarny. 
Piotr Profus przedstawił trendy jego li-
czebności nie tylko na Śląsku, ale w całej 
Europie. Bardzo instruktywny był referat 
dotyczący czynnej ochrony błotniaka łą-
kowego, w którym autorzy poinformowali 
nas o krokach podjętych w celu ochrony 
tego gatunku i ilustrowali to zdjęciami. Na 
zakończenie przenieśliśmy się na pustynne 
wybrzeże Omanu, by podziwiać zdjęcia 
ptaków tamtego rejonu.
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Summary 
On 2nd March 2013 the 34th Meeting of 
Silesian Ornithologists in Wrocław was 
held. The meeting was attended by 182 
people and 11 lectures were presented. 


