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Obecnie podj li my opracowanie ca ci informacji faunistycznych dotycz cych rzadkich
gatunków ptaków niel gowych obserwowanych na terenie Polski po udniowo-wschodniej,
definiowanej zgodnie z zakresem terytorialnym jaki obejmuj  wcze niejsze opracowania
"Atlas ptaków l gowych Ma opolski" (1992) i "Atlas ptaków zimuj cych Ma opolski"(2000).
Szczegó owszy opis terenu znajduje si  w "Atlasie ptaków l gowych Ma opolski", który jest
tak e dost pny w formie pliku pdf. na stronie Ma opolskiego Towarzystwa Ornitologicznego
(www.mto-kr.pl).

Opracowanie obejmie zasadniczo lata 1982 do 2009/2010, to jest od pocz tku
dzia ania Regionu Polski Po udniowo-Wschodniej. W opracowaniu uwzgl dnimy tak e
wszelkie obserwacje z lat wcze niejszych.

Lista gatunków obj tych opracowaniem znajduje si  w za czeniu. Nie uwzgl dniono
gatunków rzadko l gowych, a obserwowanych w okresie pozal gowym.

Zasadnicz  cz  materia ów stanowi  karty obserwacji znajduj ce si  w kartotece
Ma opolskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Obecnie jeste my na etapie szczegó owego
opracowania tych materia ów. Wyselekcjonowano je z kartoteki i przygotowano do
opracowania. Materia  z kartoteki liczy przesz o 4 000 kart. Opracowanie obejmie tak e
wszelkie inne publikowane i niepublikowane stwierdzenia gatunków wymienionych na
za czonej li cie, a pochodz ce z terenu Polski po udniowo-wschodniej. Dlatego apelujemy
do wszystkich o nadsy anie obserwacji, najlepiej na kartach obserwacji. Karty obserwacji do
wype nienia wy lemy po zg oszeniu mail'owym lub listownym.

Istnieje te  mo liwo  zapisania obserwacji w pliku excel'a, który tak e mo emy
wys  zg aszaj cym ch  przes ania obserwacji.

Zale y nam by zgromadzony materia  by  jak najpe niejszy. Dlatego wszelkie nawet
pojedyncze obserwacje wymienionych na li cie gatunków s  dla nas cenne i przyczynia si  do
lepszego udokumentowania i poznania wyst powania tej grupy gatunków.

Apelujemy do wszystkich, którzy dzielili si  swoimi obserwacjami na listach
dyskusyjnych, forach, o przes anie swoich obserwacji. Jak wielokrotnie wspominano, niestety
te ród a informacji nie mog  by  podstaw , a jedynie sygna em o danej obserwacji. Dopiero
osobiste przes anie przez obserwatora takiej obserwacji, mo e by  tratowane jako jej
zg oszenie z ch ci  udost pnienia do faunistycznego opracowania.

W przygotowanym do publikacji opracowaniu znajd  si  nazwiska wszystkich osób,
których obserwacje zostan  wzi te pod uwag  w opracowaniu. Planujemy uwzgl dnienie w
opracowaniu tak e zdj  dokumentuj cych stwierdzenia wymienionych na li cie gatunków.
Dlatego prosimy tak e o przysy anie zdj , najlepiej w postaci plików zdj ciowych. Tak e
je li jakie  stwierdzenia by y ju  publikowane prosimy o przys anie kopii publikacji.
Zacytujemy w opracowaniu wszystkie dost pne nam publikacje dotycz ce obserwacji
rzadkich gatunków niel gowych na terenie Polski po udniowo-wschodniej.

               Obserwacje oraz wszelkie pytania, uwagi prosimy kierowa  na podany ni ej adres.

Kraków, 15.11.2009 r. Kazimierz Walasz, Damian Wiehle

Adres do korespondencji:

E-mail: wiehle@mto-kr.pl
tel. 606-886-133

http://:@www.mto-kr.pl)./
mailto:wiehle:@mto-kr.pl

