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XL Zjazd Ornitologów Śląska
40th Meeting of Silesian Ornithologists

Hanna Sztwiertnia i Andrzej Dyrcz: Powitanie 
uczestników, otwarcie Zjazdu.
Grzegorz Neubauer (UWr), Jan Lontkowski 
(UWr), Bartosz Smyk (ŚTO), Tadeusz Stawarczyk 
(UWr): Ugrupowania ptaków leśnych na niżu Dol-
nego Śląska: wyniki 3-letnich powtarzanych liczeń 
Tadeusz Stawarczyk (UWr), Bartosz Smyk (ŚTO): 
Średnioliczne gatunki lęgowe na Śląsku – ocena 
stanu zbadania populacji po 4 sezonach akcji 
„Kwadraty 2x2”
Szymon Beuch (ŚTO, GKO): Lęgowe Kaczki Ślą-
ska: wyniki pierwszego sezonu liczeń w ramach 
nowej akcji terenowej 
Paweł Grochowski (ŚTO), Szymon Beuch (ŚTO, 
GKO): Rzadkie ptaki obserwowane na Śląsku w 
2018 r. 
Jarosław Wiącek (UMCS): Zmiany liczebności 
oraz parametrów rozrodu błotniaków łąkowych 
Circus pygargus na Chełmskich Torfowiskach Wę-
glanowych – 3 dekady badań
Grzegorz Grzywaczewski (UMCS): Zmiany li-
czebności sów Strigiformes na Lubelszczyźnie 
Marcin Polak (UMCS): Biologia i ekologia bąka 
Botaurus stellaris w okresie lęgowym na stawach 
rybnych Lubelszczyzny

Maciej Filipiuk (UMCS): Sekrety szuwarów, czy-
li biologia bączka Ixobrychus minutus na stawach 
Lubelszczyzny 
Przemysław Chylarecki (PAN), Paweł Szewczyk 
(LTO), Sylwester Aftyka (LTO), Janusz Wójciak 
(LTO), Daniel Piec (Natura International Pol-
ska), Zbigniew Jaszcz (LTO), Sylwester Śliwiński 
(LTO), Przemysław Stachyra (LTO), Marta Wi-
śniewska (UW), Krzysztof Antoń (LTO), Łukasz 
Bednarz (LTO): Wczasy w Afryce czy w Polsce? 
Migracja w cyklu rocznym orlików krzykliwych
Krzysztof Kałużny (ZOO Wrocław), Kamila To-
polska (ZOO Wrocław): Milczące Lasy. Kryzys 
ptaków śpiewających w Indonezji 
Łukasz Czajka (UZ): Występowanie kań Milvus 
sp. w Dolinie Środkowej Odry  
Jan Lontkowski (UWr): Na co patrzeć, żeby wi-
dzieć – czyli o sztuce identyfikacji ptaków 
Dominik Krupiński (TP Bocian): Realizacja kra-
jowego planu ochrony kulika wielkiego – etap I 
Mateusz Ledwoń (PAN): Okiem badacza: obecny 
stan rozwoju nadajników na ptaki 
Błażej Nowak (UP Poznań): Wstępne wyniki ba-
dania wędrówki bociana białego Cicionia ciconia 
z użyciem telemetrii GPS-GSM 

XL Zjazd Ornitologów Śląska odbył się 
po raz czwarty w trzydniowej w formule 
wyjazdowej. Uczestnicy spotkali się w 
dniach 22–24 lutego 2019 na skraju Doliny 
Baryczy, w Czeszowie (gm. Zawonia). Ob-
rady miały miejsce w hotelu „Niezły Młyn”, 
w budynku dawnego młyna wodnego. 
Organizację Zjazdu dofinansował Woje-

wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu. Patronat 
nad Zjazdem objęli producenci i dystrybu-
torzy profesjonalnego sprzętu optycznego 
i fotograficznego: Nikon, Ricoh i Pentax. 
W trakcie przerw pomiędzy sesjami refe-
ratowymi można było zapoznać się z ofertą 
handlową naszych partnerów organizacyj-
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nych, zaopatrzyć w literaturę, m.in. czaso-
pisma „Ptaki Śląska” i „Ornis Polonica”, czy 
wesprzeć kampanię „Milczące lasy Azji” w 
którą włączyło się wrocławskie zoo. Po raz 
pierwszy można było również zamówić pa-
miątkową koszulkę z ptakiem-symbolem 
Zjazdu (w tym roku był to bielik).

W Zjeździe wzięło udział ok. 110 osób. 
W piątek 22 lutego, po wspólnej kolacji, 
uczestnicy obejrzeli dwie prezentacje zdjęć z 
wypraw ornitologicznych: „Mjanma – kra-
ina dzikiej przyrody i tysiąca Szwedago-
nów” (Paweł Czechowski i Sławomir Ru-
bacha) oraz „Omid umiera ostatni, czyli 
wyprawa do Iranu” (Radosław Gwóźdź).

W sobotę, 23 lutego, zaplanowano cztery 
sesje referatowe składające się z 15 wystą-
pień, zaprezentowanych w kolejności przed-
stawionej na poprzedniej stronie:

W pierwszym bloku wystąpień wysłu-
chaliśmy wykładów dotyczących Śląskiego 
Regionu Ornitologicznego, głównie regio-
nalnych akcji dostarczających wiedzy o li-
czebności ptaków. Wystąpieniem inauguru-
jącym było przedstawienie przez Grzegorza 
Neubauera wyników 3-letnich liczeń pta-
ków na 35 losowo wybranych na obszarze 
Śląska powierzchniach leśnych. Mimo, że 
część ptaków leśnych jest trudniejsza do 
wykrycia nawet przy zastosowaniu założeń 
metody kartograficznej, odpowiednie mo-
dele statystyczne umożliwiają obliczenie za-
gęszczeń jak i związku liczebności ptaków 
z cechami siedlisk.

Następnie Tadeusz Stawarczyk przed-
stawił wyniki akcji „Kwadraty 2x2” – za 
nami już czwarty sezon badań. Z każdym 
kolejnym sezonem wiedza na temat gatun-
ków ptaków zwanych „średniolicznymi” 
jest większa, ale wciąż na Śląsku pozostają 
obszary zbadane słabo lub wcale. W pierw-

szej kolejności wybierane były prawdopo-
dobnie powierzchnie ciekawe i położone 
blisko miejsca zamieszkania, najmniej chęt-
nie kontrolowane były powierzchnie o zna-
czącym udziale lasów. 

Szymon Beuch zaprezentował wyniki 
przeprowadzonej po raz pierwszy w regio-
nie akcji liczenia lęgowych kaczek, zain-
augurowanej w sezonie wiosennym 2018. 
Dzięki akcji skontrolowano 95 stanowiska 
lęgowych kaczek na Śląsku, a liczenia prze-
prowadzono wykorzystując najnowsze za-
łożenia metodyczne dla tej grupy ptaków. 

W ostatnim wystąpieniu Paweł Gro-
chowski zaprezentował stały punkt pro-
gramu śląskich zjazdów ornitologicznych, 
czyli najciekawsze obserwacje rzadkich 
gatunków ptaków, dokonane na Śląsku w 
roku 2018.  

Po przerwie kawowej nadszedł czas na 
drugą sesję referatową, dotyczącą awifauny 
Lubelszczyzny, skąd przyjechało na nasze 
zaproszenie kilku prelegentów. Blok wystą-
pień otworzył Jarosław Wiącek prezentu-
jąc wyniki blisko 30 lat obserwacji biologii 
lęgowej błotniaków łąkowych na torfowi-
skach węglanowych. Omówione zostały 
przeróżne aspekty zachowań ptaków lęgo-
wych: od przylotu z zimowisk do wylotu 
młodych z gniazd. Istotny wpływ na suk-
ces lęgowy ma zmiana presji drapieżników 
i sposobu użytkowania gruntów przez czło-
wieka. 

Następnie Grzegorz Grzywaczewski 
przedstawił przegląd gatunków i liczebno-
ści sów na Lubelszczyźnie – jedynym regio-
nie kraju, gdzie stwierdzono występowa-
nie wszystkich 10 lęgowych gatunków sów 
Polski. Największą ciekawość wzbudzały 
gatunki, których lęgi stwierdzono dopiero 
w XXI w.: puszczyk mszarny, włochatka i 
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sóweczka. Są one bardzo nieliczne lub skraj-
nie nieliczne. 

W kolejnej prezentacji Marcin Polak 
przedstawił różne elementy biologii i ekolo-
gii lęgowej bąka zasiedlającego stawy rybne 
na Lubelszczyźnie. Poznaliśmy mechanizm 
powstawania głosu godowego samców, 
skład pokarmu, sposoby ukrywania się pta-
ków w szuwarze.  Wreszcie dowiedzieliśmy 
się jak wygląda system kojarzenia w okre-
sie lęgowym – jest to gatunek poligyniczny.

O dużo mniejszym przedstawicielu cza-
plowatych – bączku, opowiedział Maciej Fi-
lipiuk. To również gatunek badany na sta-
wach rybnych. Od bąka odróżnia się innym 
systemem rozrodczym: gnieździ się w pa-
rach lub półkoloniach i może wyprowa-
dzić dwa lęgi w czasie jednego sezonu. Ze 
względu na skryty tryb życia oraz mimo 
zastosowania zaawansowanych metod ba-
dawczych (fotopułapki) bączek wciąż pozo-
staje gatunkiem wymagającym szczegóło-
wego zbadania.

Tuż przed przerwą obiadową nastąpiło 
wręczenie Złotych Ślepowronów, które w 
2019 r. otrzymali: Bożena Gramsz, Jerzy 
Stasiak i Julian Lewandowski. Mimo mroź-
nej pogody zebraliśmy się również na ze-
wnątrz budynku, gdzie przy kole wodnym 
wykonaliśmy grupowe zdjęcie uczestników 
Zjazdu.

Trzecią sesje referatów rozpoczęliśmy od 
wędrówek poza granice kraju. O migracji 
17 orlików krzykliwych wyposażonych w 
nadajniki GPS/GSM opowiadał Przemy-
sław Chylarecki. Poznaliśmy trasy i tempo 
przemieszczania się ptaków na zimowiska 
(do południowej Afryki), w obrębie zimo-
wisk jak i podczas powrotu na lęgowiska. 

Z kolei do Azji Południowo-Wschodniej 
zaprowadził nas Krzysztof Kałużny, przed-

stawiając ogromny problem nielegalnego 
handlu ptakami śpiewającymi. W Indonezji 
kultywowana jest tradycja hodowania dzi-
kich ptaków w klatkach (będących świadec-
twem statusu społecznego, prezentowanych 
podczas „konkursów śpiewu”). Potrzebna 
jest edukacja i zwiększanie świadomości 
społecznej wśród mieszkańców Indonezji. 
W kampanię edukacyjną „Milczące lasy 
Azji” zaangażowany jest Wrocławski Ogród 
Zoologiczny.

W kolejnym wystąpieniu Łukasz Czajka 
opowiadał o prowadzonych przez siebie po-
szukiwaniach lęgowych gatunków kań: ru-
dej i czarnej w obszarze Natura 2000 Dolina 
Środkowej Odry. Na tym odcinku doliny 
rzecznej gniazduje znacząca część populacji 
krajowej obu gatunków. Głównym zagro-
żeniem w obecnych latach jest stały wzrost 
penetracji koryta i brzegów rzeki przez lu-
dzi: turystów, wędkarzy, a także kierowców 
quadów i aut terenowych.

Zwieńczeniem sesji referatów była pre-
zentacja Jana Lontkowskiego na temat, 
który w różnych wersjach gościł już na po-
przednich Zjazdach Ornitologów Śląska: 
jak poprawnie rozpoznawać ptaki. Głód 
wiedzy obserwatorów jest jednak niezaspo-
kojony i ze skupieniem słuchaliśmy o tym 
jak wyrobić w sobie wrażliwość na dostrze-
ganie niuansów i szczegółów, niezbędnych 
do poprawnego oznaczania gatunków. Jak 
napisał sam prelegent w abstrakcie wystą-
pienia „sedno tkwi w szczegółach”.

Po drugiej przerwie kawowej spotkali-
śmy się na ostatnim bloku referatów, doty-
czącym w mniejszym lub większym stop-
niu śledzenia wędrówek ptaków. Najpierw 
Dominik Krupiński zreferował działania 
Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” do-
tyczące czynnej ochrony kulika wielkiego, 

Ptaki Śląska 25 | Sprawozdania



181
Sprawozdania

Reports

realizowane dzięki środkom pozyskanym 
z unijnego projektu Life+. Czynna ochrona 
tego skrajnie rzadkiego gatunku polegała 
na ochronie lęgów przed drapieżnikami 
za pomocą ogradzania gniazd pastuchem 
elektrycznym, hodowli piskląt w wolierach, 
obrączkowaniu i badaniach telemetrycz-
nych. Dwa pierwsze ptaki wyposażono w 
loggery GPS-GSM, które dostarczyły cie-
kawych informacji o wędrówkach. Plano-
wane jest podobne oznakowanie jeszcze 20 
osobników. Ważnym aspektem działań była 
także edukacja rolników i młodzieży szkol-
nej. Niestety poważnym zagrożeniem dla 
naszej populacji kulików są polowania, pro-
wadzone legalnie (!) na wybrzeżach Francji, 
gdzie ptaki spędzają okres zimowy. 

Następnie Mateusz Ledwoń przedsta-
wił zagadnienie techniczne, ale niezwykle 
ważne w nowoczesnych badaniach dale-
kodystansowych wędrówek ptaków: stan 
rozwoju nadajników, ich rodzaje, rozmiary, 
koszty i możliwe zastosowania w badaniach 
ornitologicznych.

Zwieńczeniem dnia było wystąpienie 
Błażeja Nowaka na temat wykorzystania 
nadajników GPS-GSM w badaniach wę-

drówek bociana białego. Populacja bocia-
nów lęgowych na Ziemi Leszczyńskiej jest 
badana od lat 70. XX w. W 2018 r. po raz 
pierwszy 56 ptaków otrzymało nadajniki 
typu plecakowego, które umożliwiły do-
kładne prześledzenie tras wędrówki jesien-
nej. Już po kolacji nastąpiło ważne, prak-
tyczne uzupełnienie wiedzy przekazanej 
w prezentacji: w mniejszym gronie zain-
teresowanych osób Błażej Nowak pokazy-
wał jak prawidłowo montować nadajniki 
typu plecakowego na ciele ptaków. Jest to 
zadanie precyzyjne i czasochłonne, od któ-
rego zależy bezpieczeństwo znakowanego 
osobnika.

Po sesjach referatowych uczestnicy udali 
się na wspaniałą kolację, której zwieńcze-
niem był jubileuszowy tort ozdobiony wi-
zerunkami ptaków i napisem „40 lat mi-
nęło”. Z okazji jubileuszu właściciel hotelu 
„Niezły Młyn” sprezentował uczestnikom 
Zjazdu beczkę piwa. Do dyspozycji na czas 
całego wieczoru otrzymaliśmy salę wykła-
dową, zamienioną na parkiet taneczny oraz 
salę restauracyjną z przygotowanym bufe-
tem szwedzkim. 

Hanna Sztwiertnia

Fot. 1. Uczestnicy XL Zjazdu Ornitologów Śląska, Czeszów, luty 2019 r. (fot. M. Pietkiewicz)
Photo 1. The participans of 40th  Meeting of Sielasian Ornithologists in Czeszów, February 2019
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Summary 
On 22–24th February 2019 the 40th 

Meeting of Silesian Ornithologists was 
held. This year’s meeting took place in 
“Niezły Młyn” recreation centre (Cze-
szów, Barycz valley). The meeting was 
attended by at least 110 people and total 
of 15 lectures were presented: forest bird 
communities in lowland Lower Silesia; Fa-
irly numerous breeding species in Silesia 
– the assessment of knowledge of their po-
pulation after 4 seasons of a survey; Bre-
eding Ducks in Silesia: the results of the 
first season of a new field survey; Rare 
birds observed in Silesia in 2018; Chan-
ges in abundance and reproductive para-
meters in Montagu’s Harriers on Chełm 
Calcareous Bogs; Changes in abundance 
of owls in Lubelskie province; Biology and 
ecology of Bittern in the breeding season 
on fish ponds in Lubelskie Voivodeship; 
The Little Bittern biology on ponds in Lu-
belskie province; Migration in the yearly 
cycle of Lesser Spotted Eagle; Silent Fore-
sts. The songbird crisis in Indonesia; The 
occurrence of kites in the middle Odra 
valley; The implementation of the natio-
nal plan of the Curlew conservation; The 
researcher’s view: the current state of bird 
tracking devices; Preliminary results of 
studies of White Stork migration with the 
use of GPS-GSM telemetry.


