
XII I XIII ZJAZD ORNITOLOGOM SLAKA 

XII and XIII Meetings of Silesian Ornithologists 

XII Zjazd odbył  się  9 marca 1991 i wzięło w nim udział  95 
osób. Przedpołudniową  część  rozpoczęły wystąpienia osób ama-
torsko zajmujących się  ptakami. A. Adamski przedstawił  wyniki 
badań  nad biologią  lęgową  kani czarnej i rdzawej na Sląsku, H. 
Kościelny omówił  awifaunę  lęgową  Lasów Lublinieckich. a  M. 
Stajszczyk zaprezentował  wyniki obserwacji nad przelotami i 
zimowaniem ptaków wodnych w okolicach Brzegu. Kolejne dwa wy-

stąpienia były poświęcone Polskiemu Atlasowi Ornitologicznemu. 
P. Cisakowski scharakteryzował  postępy prac nad PAO na Sląsku, 
a P. Chylarecki w skali całego kraju. Tradycyjnie sesję  przed-
południową  zakończyło wystąpienie T. Stawarczyka podsumowujące 
działalność  w roku 1990. 

Obrady po przerwie rozpoczął  A. Czapulak przedstawiając wy-
stępowanie łabędzia krzykliwego i czarnodziobego na Sląsku. 
Następnie uczestnicy Zjazdu mieli okazję  obejrzeć  i posłuchać  o 
ptakach występujących na innych kontynentach. A. Dyrcz podzie-
lił  się  wrażeniami ze swojego pobytu w Papui-Nowej Gwinei. 
P. Chylarecki opowiedział  o badaniach prowadzonych przez Stację  
Ornitologiczną  w,Górkach Wsch. na Półwyspie Tajmyr. a Zjazd za-
kończył  J. Lontkowski pokazem przeźroczy o ptakach okolic Nowe-
go Jorku. 

XIII Zjazd odbył  się  14 marca 1992 i wzięło w nim udział  112 
osób. Jako pierwszy wystąpił  Z. Krzanowski omawiając rezultaty 
wielotnich obserwacji ptaków w dolinie górnej Wisły k. 
Brzeszcz. A. Adamski przedstawił  natomiast wyniki badań  nad wy-
stepowaniem i biologią  jastrzębia w okolicach Wrocławia. 
Następnie J. Lontkowski omówił  wyniki akcji "Zimowego liczenia 
ptaków drapieżnych na Sląsku", a M. Stajszczyk zapoznał  zebra-
nych z efektami prac nad PAO w roku 1991. Przedpołudniową  część  
Zjazdu zakończył  T. Stawarczyk faunistycznym podsumowaniem roku 
1991. 

Sesję 	popołudniową 	rozpoczęło 	wystąpienie 	J. 
Szostakowskiego. Prelegent przedstawił  cele i zadania niedawno 
powstałego Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz 
goi-ąco zachęcał  do wstąpienia w szeregi tej organizacji. 
Kolejne referaty dotyczyły różnych aspektów biologii wybranych 
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gatunków ptaków. M. Borowiec omówiła wyniki badań  nad ekologią  
rozrodu rokitniczki, .G. Lorek zaprezentował  efekty swoich 
badań  nad srokoszem na Sląsku, a Zjazd zakończył  J. Krogulec 
referatem o biologii i ekologii błotniaka łąkowego na Lubel-
szczyźnie. 

Podczas obu Zjazdów wręczono Złote Odznaki śląskiego Klubu 
Ornitologicznego osobom, które swoją  działalnością  znacznie 
przyczyniły się  do poszerzenia naszej wiedzy o ptakach śląska. 
W roku 1991 zostali w ten sposób uhonorowani Piotr Kozłowski i 
Andrzej Zalisz, a w roku 1992 - Krzysztof Belik, Waldemar Górka 

i Robert Rybarczyk. 
ACz 


