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DO CZYTELNIKÓW
Przekazujemy Wam kolejny numer “Pomurnika”, naszego regionalnego pisma,
w którym publikujemy informacje z działalności naszego Towarzystwa oraz wszelkiego
rodzaju artykuły, notatki faunistyczne o znaczeniu regionalnym. By pismo nadal spełniało
te warunki na wstępnie chcielibyśmy zachęcić wszystkich czytelników do
współredagowania pisma poprzez przesyłanie swoich ciekawych obserwacji rzadkich
gatunków ptaków w formie krótkich notatek (mile widziane zdjęcia), własnych artykułów
i polemik. Staramy się by charakter naszego pisma był przez Was drodzy czytelnicy
współkształtowany, a przez to bardziej oczekiwany i poczytny. W świecie szybkiej
wymiany informacji poprzez coraz to nowsze, szybsze i doskonalsze łącza internetowe
słowo pisane będzie nabierało z powrotem coraz większego znaczenia.
Ukazywanie się kolejnych numerów będzie zależeć głównie od Was samych,
od nagromadzenia się spełniających wyżej wymienione kryteria materiałów, czyli od
aktywności naszych członków, którzy je dostarczą. Nie oczekujcie, że wszystko zrobi się
samo! Prosimy również o propozycje tematów, które chcielibyście widzieć w kolejnych
numerach. Przesyłajcie artykuły i relacje z ciekawych miejsc występowania ptaków,
udokumentowane zdjęciami i rysunkami. Czekamy na opinie dotyczące „Pomurnika”, co
należałoby zmienić lub wprowadzić do pisma by spełniało Wasze oczekiwania.
Postaramy się w miarę naszych możliwości redakcyjnych uwzględniać Wasze
propozycje.
Redakcja

mazurek, rys. Stanisław Gacek
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Kazimierz Walasz

WYNIKI LICZENIA PTAKÓW ZIMUJĄCYCH W MAŁOPOLSCE
W STYCZNIU 2011 r.
W styczniu 2011 po raz pierwszy, po wielu latach wznowiono liczenia ptaków
zimujących w skali ogólnopolskiej. Od tego czasu regularne liczenia prowadzono jedynie
na wybranych obiektach w całym kraju.
Liczenie odbyło się w połowie stycznia 2011 r. Podjęto kontrolę prawie wszystkich
dużych zbiorników wodnych w Małopolsce, a także odcinki większych rzek. Łącznie
skontrolowano 20 zbiorników wodnych, o łącznej powierzchni 92 km2 i 17 odcinków
rzek, o łącznej długości 169,7 km. W liczeniach wzięło udział 22 osoby (Tab. 1).
Warunki pogodowe były bardzo umiarkowane. Temperatura powierza była dość
wysoka, jak na styczeń gdyż wynosiła ok. + 4oC. Rzeki nie były pokryte lodem jednak
większość stawów i zbiorników całkowicie lub prawie całkowicie było zamarzniete.
Z większych zbiorników z niewielką pokrywą lodową lub bez niej był zb. Myczkowce,
Machów , Czaniec, Rzeszów i Łączany. Pokrywa śnieżna była na ogół niewielka, zaś
lokalnie sięgała kilkunastu centymetrów.
W czasie liczeń stwierdzono łącznie 18 761 ptaków z 32 gatunków. Najliczniejszym
gatunkiem była krzyżówka (7 770 os.). Liczebność następnych 9 gatunków wynosiła od
ok. 1 000 do prawie 2 000 os. Były to śmieszka, łabędź niemy, mewa białogłowa
i srebrzysta (łącznie), łyska, gągoł, mewa siwa, kormoran i nurogęś.
Te dziesięć najliczniejszych gatunków stanowi prawie 96% całej stwierdzonej
liczebności. Pozostałe zarejestrowane gatunki stwierdzono w liczbie do kilkudziesięciu
osobników z wyjątkiem czernicy (278 os.) i czapli siwej (135 os.).
Łabędzia krzykliwego stwierdzono wyłącznie na rz. Wiśle na zbiorniku
w Łączanach. Łabędzie nieme były rozproszone pojedynczo lub w małych stadach
w całym obszarze. Występowały tylko trzy skupienia, w których przebywało łącznie 86%
wszystkich osobników. Najwięcej bo aż - 435 os. na zb. Myczkowce, następnie 451 os. na
odc. miejskim rz. Wisły w Krakowie oraz na zbiorniku w Łączanach - 184 os. Stwierdzono
trzy gatunki gęsi. Pojedyncze zimujące w miastach osobniki - gęsi białoczelnej
w Krakowie i gęsi małej w Rzeszowie. Gęgawę stwierdzono na zbiornikach górnej Wisły,
najwięcej na stawach Przeręb (11 os.).
Obserwowano rzadziej stwierdzane zimą na południu Polski gatunki jak rożeniec
(Myczkowce, zb. Rzeszów), płaskonos (Myczkowce), ogorzałka (Kraków, Machów), uhla
i szlachar (Machów), a także prawdopodobnie uciekiniera z niewoli - samca karolinki
w Krakowie.
Krzyżówkę stwierdzono na całym terenie, jednak prawie 50% osobników stwierdzono
na górnej Wiśle i w jej dorzeczu. Większe skupienia odnotowano na Dunajcu przy
zbiornikach (400 os.), zb. Dobczyckim (393 os.), zb. Czaniec (700 os.) , najwięcej na
odcinku miejskim Wisły w Krakowie - gdyż aż 1/5 wszystkich stwierdzonych krzyżówek
(1 557 os.). Cyraneczkę obserwowano głównie na górnej Wiśle i w jej dorzeczu - 72%
wszystkich osobników. Czernicę stwierdzono tylko w 1/3 liczbie miejsc skontrolowanych,
ale prawie 55% osobników w jednym miejscu - na zb. Machów. Głowienkę stwierdzono
wyjątkowo nielicznie (38 os.) ale większość na zb. w Machowie (30 os.). Gągoł
występował w rozproszeniu na całym obszarze. W czterech miejscach (Łączany, odc.
ujściowy Wisły do Sanu, zb. Czchów i Machów) stwierdzono tylko większe zgrupowania łącznie 78% os. Najwięcej na tym ostatnim zbiorniku - bo aż 45% wszystkich gągołów.
Bielaczka stwierdzono na całym terenie w 10 miejscach. Najwięcej na zb. w Machowie
(16 os.) i Czchowie (9 os.) i górnej Wiśle (11 os.).
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Nurogęsi stwierdzono w rozproszeniu na całym terenie. Główne skupienia ptaków
znajdowały się w dwóch miejscach zb. Czchów-Rożnów i dolna Wisła - po 32%.
Perkozek występował nielicznie - stwierdzony tylko w 7 miejscach. Najliczniej na Zb.
Żywiekcim (11 os.). Perkoza dwuczubego obserwowano tylko w 4 miejscach. Najliczniej
na zb. w Machowie (12). Kormoran występował głównie w dolinie Wisły - na dolnej Wiśle
46%, a na górnej 28%. Jeszcze tylko na zb. Czchowskim stwierdzony licznej (21%
wszystkich os.).
Prawie wszystkie stwierdzenia czapli białej zlokalizowane są na stawach
i rzekach górnej Wisły, poza stwierdzeniami pojedynczych osobników na zb. Myczkowce
i 1 os. na zb. Poraj. Czaplę siwą odnotowano w rozproszeniu na całym terenie. Połowa
stwierdzeń pochodzi z górnej Wisły. Bielika stwierdzono w pięciu miejscach pojedynczo
i po 3 osobniki nad zb. Machów. i na górnej Wiśle Kokoszkę stwierdzono wyjątkowo
nielicznie - tylko nad zb. Żywiekcim i na zb. w Łączanach. Łyska występowała nielicznie
w rozproszeniu- ale trzy miejsca grupowały prawie 935 os. Najliczniej na zb.
w Machowie - 53%, w Krakowie - 21 % i prawie 12% na zb. Myczkowce.
Śmieszkę stwierdzono tylko w 13 lokalizacjach. Najliczniej w miastach gdyż łącznie
w Krakowie (83,6%) i Rzeszowie (7,7% ) skupiało się aż 91% wszystkich stwierdzonych
osobników. Większą liczbę śmieszek odnotowano jeszcze tylko na Zb. Żywieckim 100 os.
(5,4%). Dane na temat mewy białogłowej i srebrzystej zestawiono dla ostrożności
łącznie, gdyż nie zawsze było możliwe łatwe odróżnienie tych gatunków,
a nie weryfikowano tych oznaczeń. Najliczniej obserwowane w dorzeczu górnej Wisły,
bo aż 70% osobników. Na dolnej Wiśle - 14%, na Zb. Rożnowskim - 13%. Najwięcej tych
mew stwierdzono na Łączanach - prawie 32%. Mewę siwą do niedawna zwaną pospolitą,
obserwowano w 15 miejscach. Najliczniej na Zb. Żywieckiem, gdzie stwierdzono 700 os.
(70% wszystkich ptaków) oraz na zb. Rożnów i Czchów - łącznie 194. Nad Zb.
Żywieckim stwierdzono mewę siodłatą, a na Łączanach 2 os. mewy żółtonogiej.
Na stawach Rudze obserwowano jednego samotnika.
Należy tutaj zaznaczyć, że liczeniami nie objęto składowisk odpadów komunalnych,
często głównego miejsca żerowania zimujących mew. Jeśli liczenia wykonywano
w dni kiedy składowiska nie przyjmują
odpadów, to jest prawdopodobne, że zimujące
mewy mogły się gromadzić licznie na miejskich
odcinkach rzek i zbiornikach. Jednak jeśli
wykonywano liczenia w dni robocze, to jest
duże prawdopodobieństwo, że pominięto
znaczny procent zimujących mew.
Na 37 zbadanych miejsc tylko
w pięciu z nich ogólna liczba stwierdzonych
ptaków stanowiła więcej niż 5% łącznej liczby
osobników odnotowanych w całym liczeniu
(17 984). Na pierwszych dwóch miejscach są
dwa odcinki Wisły w Krakowie, które łącznie
skupiają prawie 23% ptaków (4 103). Na Zb.
Żywieckim stwierdzono 7,8%, na zb. Machów
7,4% i na Łączanach 6,1%.
czapla siwa, rys. Stanisław Gacek
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Stanisław Gacek, Adam Jędrzejko, Jerzy Wróbel, Czesław Zontek.

ZIMOWANIE PTAKÓW W DOLINIE DOLNEJ SOŁY
W LATACH 2005-2011
Rzeka Soła była badana pod kątem występowania ptaków zimujących, jednak prace te
obejmowały tylko trzy sezony zimowe (1996-1998) i były nastawione na wykrycie
jedynie ptaków wodno-błotnych (Betleja 1999). Celem przedstawionych badań był
długoterminowy monitoring zmian liczebności ptaków zimujących w dolinie dolnej Soły.
Niniejsza praca przedstawia wyniki uzyskane z okresu ostatnich siedmiu sezonów
zimowych. Badania wykonano w drugiej dekadzie stycznia w latach 2005-2011.
Stosowano wskazówki metodyczne z instrukcji dla współpracowników kartoteki
Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Badania prowadzono metodą
transektową na odcinku od korony zapory w Czańcu do ujścia Soły do Wisły
w Broszkowicach koło Oświęcimia. Łączna długość transektów wynosiła 30 km. Całość
była kontrolowana w ciągu dwóch dni. Transekty przebiegały wzdłuż rzeki, notowano
stopień zlodzenia rzeki, poziom wody i warunki pogodowe. Kontrolowano również
pobliskie żwirownie o powierzchni 90 ha. Rejestrowano wszystkie obserwowane gatunki.
Część badanego terenu (od Oświęcimia do mostu w Kętach) należy do Obszaru
Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Soły (PLB124).
Wyniki:
W latach 2005-2011 stwierdzono na badanym terenie zimowanie 81 gatunków
ptaków, z czego, 25 gatunków to ptaki wodno-błotne (Tab. 1). Dominantem wśród
wróblowych była bogatka, a wśród wodno-błotnych krzyżówka, stwierdzono pojedyncze
osobniki gęsi białoczelnej (1 os. imm.14.01.2010 na odcinku miejskim w Oświęcimiu),
uhli (1 os. 17.01.2006 w Nowej Wsi), krakwy (1 ♂ ad.12.012009 i 1♂ ad. 14.10.2010 oba
stwierdzenia na odcinku miejskim w Oświęcimiu), świstuna (1♂ +♀ 14.01.2010 na
odcinku miejskim w Oświęcimiu) i kokoszki do 2 os., również na odcinku miejskim
w Oświęcimiu. Odnotowano także 7 gatunków szponiastych, z czego warte wymienienia
jest stwierdzenie 1 os. subad. orła przedniego na żwirowni w Kobiernicach (2024.01.2005), oraz coraz częstszego bielika.

Soła pod Oświęcimiem w ostrzejsze zimy na znacznej przestrzeni zamarza, fot. Stanisław Gacek
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Podsumowanie:
Uzyskane przez nas wyniki wskazują, iż rzeka Soła nie jest istotnym zimowiskiem
ptaków wodno-błotnych. Wynika to głównie z tego, że rzeka ta mimo tego, iż
charakteryzuje się wartkim nurtem zamarza zimą na znacznej powierzchni.
Głównym czynnikiem wpływającym na liczebności ptaków zimujących są warunki
pogodowe. Podczas silnych mrozów okoliczne zbiorniki wodne i stawy zamarzały i ptaki
przenosiły się z zamarzniętych akwenów na Sołę znajdując tu warunki do zimowania.
Przykładem jest perkozek, którego liczebność w ostrzejsze zimy wyraźnie wzrasta.
Z górskich odcinków rzek schodziły wówczas ptaki związane z górskimi potokami pluszcz i pliszka górska. W niniejszej pracy wykazano regularne zimowanie siwerniaka,
rudzika oraz świergotka łąkowego. W latach 2005-2011 odnotowano 7 gatunków ptaków
wodno błotnych, które nie zimowały na Sole w latach 1996-1998 (Tab. 1). Były to
kormoran, nurogęś, łyska, czapla biała, samotnik, mewa białogłowa. Wzrost liczebności
kormorana oraz czapli białej w okresie zimowym jest obserwowany na południu Polski
(Walasz 2000, Czapulak, Betleja 2001). Na badanym odcinku rzeki na stałym poziomie
utrzymuje się liczebność łabędzia niemego, krzyżówki, czapli siwej, samotnika, mewy
białogłowej oraz zimorodka. Wzrasta liczebność zimujących nurogęsi.
Literatura:
Betleja J. 1999. Waloryzacja ornitologiczna doliny Soły od gminy Oświęcim do zapory
w Czańcu. Praca wykonana na zlecenie Towarzystwa na rzecz Ziemi.
Borowiec M., Stawarczyk T., Witkowski J. 1981. Próba uściślenia metod oceny liczebności
ptaków wodnych Not. Orn. 25: 47-62.
Czapulak Andrzej, Betleja Jacek, 2001: Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w latach 19961999. Ptaki Śląska 13, 107.
Głowaciński Z. (ed.)1992. Polska Czerwona Księga Zwierząt. PWRiL. Warszawa.
Walasz K. (red). 2000. Atlas ptaków zimujących małopolski.
Wiehle D., Wilk T., Faber M., Betleja J., Malczyk P. 2002. Awifauna doliny górnej Wisły –
część 1. Ptaki Ziemi Oświęcimsko – Zatorskiej. Not. Orn. 43 (4):227-253.

łabędź niemy, rys. Stanisław Gacek
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Marian Stój

OBRĄCZKOWANIE PTAKÓW PRZY KARMNIKU W JAŚLE
W LATACH 2005-2011
W Jaśle przy ul Podzamcze, w ogrodzie przydomowym, graniczącym z lasem
(Nadleśnictwo Kołaczyce), w latach 2005 – 2011 obrączkowałem ptaki przy karmniku.
Dokarmianie rozpoczynałem stosunkowo wcześnie (zaraz po zakończeniu sezonu
lęgowego), w sierpniu lub wrześniu i kontynuowałem bez przerwy do kwietnia.
W miesiącach cieplejszych, kiedy nie było śniegu i mrozu karmiłem ptaki wyłącznie
nasionami słonecznika oraz mieszanką dla kanarków. Natomiast w porze typowo
zimowej (śnieg i mróz) podawałem również owoce (głównie jabłka) oraz tłuszcz
zwierzęcy, a czasami też margarynę. Najdłużej utrzymywałem funkcjonujący karmnik
powieszony na balkonie domu. Natomiast trznadle, kosy i in. gatunki preferujące
żerowanie na ziemi dokarmiałem krócej, głównie w okresie zalegania pokrywy śnieżnej.
Dla ptaków drapieżnych w cięższe zimy wynosiłem też na śnieg (ok. 50 m od domu)
martwy drób oraz porcje rosołowe z drobiu (kupowane w sklepie). Stosowane do
chwytania ptaków pułapki zamykane były zdalnie, poprzez pociągnięcie żyłką, kiedy
znajdowały się w nich żerujące ptaki nieposiadające obrączek. Natomiast pod
zabezpieczony siecią od góry ogród dostawały się czasami sowy, krogulce i jastrzębie,
które w pogoni za dzikimi ptakami, gryzoniami lub drobiem hodowlanym wpadały do
ogrodu-pułapki przez pozostawione celowo luki w ogrodzeniu wokół drzew.
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kruk, rys. Stanisław Gacek

kos, rys. Stanisław Gacek

W okresie sześciu sezonów zimowych, 2005/06 do 2010/11 zaobrączkowałem przy
karmniku 4 281 ptaków z 34 gatunków (Tab. 1.) Zdecydowanie najwięcej
zaobrączkowałem bogatek (2 572 osobników), stanowiły one 60,1% wszystkich
zaobrączkowanych ptaków. Wraz z modraszką (276), czyżem (355), trznadlem (236),
mazurkiem (141) i grubodziobem (101) stanowiły aż 86 % wszystkich zaobrączkowanych
ptaków.
Największy nalot bogatki miał miejsce w marcu 2011 roku. Zaobrączkowałem
wówczas 267 osobników w ciągu 14 dni (13-26.03 2011), zważywszy, że chwytałem je
pojedynczo, maksymalnie do 3 ptaków naraz. O jednej bogatce (samicy,
w 2 kalendarzowym roku życia ), zaobrączkowanej przy karmniku w Jaśle 16 stycznia
2006, otrzymałem wiadomość powrotną z okolicy Czarnobyla na Ukrainie, gdzie
odbywała lęg w maju 2006.
W niektórych latach zimowało więcej kosów (2005/06 i 2008/09), czyżów (2005/06,
2007/08, 2010/11) oraz grubodziobów i dzwońców (2010/11), stąd większe w tych latach
liczebności zaobrączkowanych osobników wymienionych gatunków (Tab. 1).
Na przełomie stycznia i lutego 2010, przy grubej pokrywie śnieżnej i niskiej temperaturze
przy karmniku pojawiały się również liczniej myszołowy – udało się wówczas odłowić
i zaobrączkować 20 myszołowów zwyczajnych, 2 myszołowy włochate oraz 1 uszatkę.
Z gatunków rzadko zimujących w naszym kraju zaobrączkowałem 2 pokrzywnice i kilka
rudzików. Natomiast z ciekawszych i rzadszych gatunków w ogóle: 2 dzięcioły średnie,
2 srokosze, dzięcioła zielonosiwego, dzięcioła białoszyjego oraz paszkota.
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Katarzyna Kmieć-Kwasek, Andrzej Chwierut, Krzysztof Czajowski, Kamil Kędra

PRZYCZYNEK DO POZNANIA AWIFAUNY
ZBIORNIKÓW W ZESŁAWICACH W KRAKOWIE
W Krakowie brak jest naturalnych zbiorników wodnych, dlatego sztuczne zbiorniki
takie jak Zesławice spełniają niezwykle istotną rolę miejsc lęgowych, żerowania oraz
odpoczynku dla wielu gatunków ptaków objętych ścisłą ochroną gatunkową, w tym
bardzo rzadkich w skali naszego kraju. Zbiorniki Zesławice wyróżniają się spośród innych
krakowskich zbiorników wyjątkowo wysoką bioróżnorodnością (m.in. Kudłek J.,
Pępkowska A., Walasz K., Weiner J. 2005; Ciach i Mężyk 2008; opinia Małopolskiego
Towarzystwa Ornitologicznego). Podstawowym warunkiem obecności, a przede
wszystkim możliwości wyprowadzenia lęgów dla ptaków jest obecność odpowiednio
wykształconych siedlisk i ostoi
Zespół dwóch zbiorników retencyjnych w Krakowie-Zesławicach znajduje się przy
północnej granicy miasta, na rzece Dłubni. Rzeka o długości 49,2 km obejmuje zlewnię
o powierzchni 271 km2 i przepływa przez słabo uprzemysłowione tereny rolnicze
o niskim stopniu zalesienia (WIOŚ 2002; Ciach i Mężyk 2008). Główny zbiornik wodny
w Zesławicach został oddany do eksploatacji w 1966 roku, jego zadaniem było
zaopatrzenie w wodę przemysłową ówczesną Hutę im. Lenina, oraz w wodę pitną
Kraków. Zadaniem bocznego (wschodniego) zbiornika remontowego, oddanego do
eksploatacji w 1987 roku, było przejęcie funkcji zbiornika głównego, gdy ten był
odmulany. Powierzchnia zalewu przy normalnym poziomie piętrzenia wody
w zbiornikach głównym i bocznym (remontowym) wynosiła łącznie 20,8 ha
(odpowiednio: 9,5 ha i 11,3 ha). Średnia głębokość zbiornika głównego była równa 2,4 m,
a bocznego 1,72 m. Wartości te ulegają stałej zmianie w czasie, pod wpływem
intensywnego procesu zamulania (Michalec 2007). Efektem tego procesu jest także
powstanie tzw. „piaszczystych łach” - półwyspów porastanych przez roślinność
szuwarów Phragmitetea, a w starszych partiach - przez zarośla wierzb wąskolistnych
Salicetea purpureae. Są to obszary przyrodniczo cenne, szczególnie ważne dla ochrony
awifauny Zesławic. Najświeższa część półwyspów, pozbawiona roślinności, stale
podmywana przez wodę stanowi swoisty ekoton, miejsce styku lądu i otwartego lustra
wody o charakterystycznym, bardzo łagodnym przejściu. W tym właśnie pasie spotyka się
najwięcej żerujących ptaków, w tym rzadkich gatunków, związanych ze środowiskiem
wodno-błotnym.
Podczas badań prowadzonych we wcześniejszych latach 1997-2004 odnotowano
łącznie 125 gatunków ptaków, w tym 59 gatunków związanych ze środowiskiem wodnobłotnym. „Zbiorniki wodne w Krakowie-Zesławicach stanowią ważne miejsce postoju
i odpoczynku ptaków w czasie wiosennej i jesiennej wędrówki. Występowanie rzadkich
i zagrożonych gatunków wskazuje na potrzebę ochrony terenu, jako miejsca wysokiej
różnorodności ptaków w obrębie miasta Krakowa” (Ciach i Mężyk 2008).
Autorzy niniejszego artykułu prowadzą obserwacje awifauny Zesławic od 2009 roku.
W ciągu trzech lat stwierdzono obecność 124 gatunków ptaków. Są wśród nich zarówno
pospolite gatunki lęgowe, zimujące i przelotne, jak i rzadkie gatunki ptaków, zwłaszcza w
skali Małopolski. Poniżej przedstawiono obserwacje najrzadziej stwierdzanych w tym
okresie i na tym obszarze gatunków.
Oznaczenia inicjałów: (KC - Krzysztof Czajowski, ACH - Andrzej Chwierut, KK-K Katarzyna Kmieć-Kwasek, KK - Kamil Kędra).
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Kazarka rdzawa* Tadorna ferruginea. 1 ptak, 07.-08.06.2009. (DŁ, ACh)
Ohar* Tadorna tadorna. 1 samica, 08-14.09.2009. (KC, ACh, CzŁ, KK-K)
Trzmielojad Pernis apivorus. 1 ptak przelatujący, 03.10.2010. (KC)
Kobuz Falco subbuteo. 1 ptak przelatujący, 01.08.2011. (PG). 1 ptak przelatujący,
08.09.11. (KK-K, KK)
Dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus. 1 ptak, 19.03.2010. (ACh)
Ostrygojad* Haematopus ostralegus. 1 ptak żerujący, 13.05.2011. (RW, KK, KC)
Piaskowiec* Calidris alba. 1 ptak żerujący, 10.07.2011. (KK-K, KC)
Rycyk Limosa limosa. 2 ptaki żerujące, 20.03.2011; 6 ptaków żerujących, 07.07.2011.
(KK). 1 ptak, 16.07.2011. (KK-K, ACh, KC). 2 ptaki, 27.08.2011 (PG)
Brodziec pławny* Tringa stagnatilis. 1 ptak żerujący, 26.06.2011. (KC, KK). 1 ptak
żerujący, 10.07.2011. (KC, KK-K)
Siewnica Pluvialis squatarola. 2 ptaki, 10.07.2011. (KK-K, KC)
Biegus mały Calidris temminckii. 2 ptaki żerujące, 10.07.2011. (KK-K, KC)
Biegus malutki Calidris minuta.1 ptak żerujący, 31.08.2011. (KK-K)
Kropiatka Porzana porzana. 1 ptak, 13-27.08.2011. (KK-K, ACh, KC, PG)
Ślepowron Nycticorax nycticorax. 1 ptak ad., 27.07.2011. (KC)
Mewa mała Larus minutus. 1 ptak, 15.08.2011. (KK-K, KC)
Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida. 2 ptaki, 12.05.2011. (KC)
Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus. Stado 6-ciu ptaków, 03.05.2010. (KC)
Podgorzałka* Aythya nyroca. 1 samiec w stadzie głowienek, 16.10.2011. (KK-K, Ach)
Poniżej zamieszczono listę gatunków ptaków objętych ścisłą ochroną gatunkową,
odbywających lęgi na Zesławicach (stan na rok obecny), wraz z podaniem ich siedlisk:
1) szuwary Phragmitetea - porośnięte głównie pałką Typha sp. oraz trzciną Phragmites
sp. (dodatkowo sieweczka rzeczna Charadrius dubius wymaga obecności tzw. łach).
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, bączek Ixobrychus minutus (wymaga także ochrony
czynnej), łabędź niemy Cygnus olor, kokoszka Gallinula chloropus, sieweczka rzeczna,
trzciniak Acrocephalus arundinaceus, potrzos Emberiza schoeniclus.
2) łąki - półnaturalne i antropogeniczne darniowe zbiorowiska łąkowe MolinoArrhenatheretea, oraz zbiorowiska chwastów na polach uprawnych Stellarietea mediae)
i pola uprawne.
Czajka Vanellus vanellus (wymaga także ochrony czynnej), skowronek Alauda arvensis,
kląskawka Saxicola rubicola, świerszczak Locustella naevia.
3) zadrzewienia i zakrzewienia - zbiorowiska dynamicznego kręgu olsów z olszą czarną
Alnus glutinosa; zarośla wierzb wąskolistnych Salicetea purpureae – szczególnie cenne
dla remiza, w obrębie powstałych półwyspów; ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe –
formacje krzewiaste i zadrzewienia śródpolne Rhamno-Prunetea z takimi gatunkami jak
śliwa tarnina Prunus spinosa, głóg Crataegus sp., oraz róża dzika Rosa canina.
Remiz Remiz pendulinus, cierniówka Sylvia communis, kapturka Sylvia atricapilla,
pliszka siwa Motacilla alba, wilga Oriolus oriolus, zięba Fringilla coelebs.
Tylko w bieżącym, 2011 roku stwierdzono na Zesławicach 114 gatunków ptaków.
Ten rok jest szczególnie obfity w obserwacje ptaków z rzędu siewkowych
Charadriiformes. Obserwowano przedstawicieli 20 gatunków, w tym m. in. brodźca
pławnego Tringa stagnatilis, sieweczkę obrożną Charadrius hiaticula, bataliona
Philomachus pugnax, kwokacza Tringa nebularia, biegusa krzywodziobego Calidris
ferruginea, samotnika Tringa ochropus (wszystkie obserwacje ptaków siewkowatych
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miały miejsce w obrębie odsłoniętego brzegu, bądź rozległej płycizny powstałych łach).
W roku 2009 stwierdzono łącznie 59 gatunków ptaków, a w 2010 roku - 86 gatunków.
Przedstawione obserwacje potwierdzają wysoką wartość przyrodniczą zbiorników
Zesławice wraz z przyległymi obszarami, zasługującą na objęcie jej odpowiednią formą
ochrony. W tabeli zestawiono pełną listę gatunków zaobserwowanych na terenie
zbiornika i w jego najbliższych okolicach. Dziękujemy za przekazanie własnych
obserwacji Dorocie Łodzińskiej z rodziną (DŁ), Piotrowi Guzikowi (PG), Czesławowi
Łacnemu (CzŁ), oraz Ryszardowi Warchołowi (RW).
Tab. 1. Wykaz gatunków ptaków obserwowanych nad zbiornikami retencyjnymi
w Krakowie Zesławicach w latach 2009 – 2011.
okres obserwacji: W: okres wiosenny (1.03- 20.06); L: o. letni (21.06-23.09); J: o. jesienny (24.09-30.11);
Z: o. zimowy (1.12-28/29.02).
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świstun, fot. Krzysztof Czajowski
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mewa czarnogłowa, rys. Stanisław Gacek

Kazimierz Walasz

SZKOLENIE DLA ORNITOLOGÓW WYKONUJĄCYCH
EKSPERTYZY REMONTOWANYCH BUDYNKÓW
W dniach 28-29 lipca 2011 r. odbyło się w Krakowie szkolenie dla ornitologów
zainteresowanych wykonywaniem ekspertyz ornitologicznych remontowanych
budynków. Było to pierwsze w Polsce tego typu szkolenie. Zakres szkolenia szczególnie
dotyczył budynków poddawanych termomodernizacji, w których mogą znajdować się
siedliska ptaków podlegających ochronie prawnej. Szkolenie zostało zorganizowane
przez MTO pod patronatem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.
Jest dość powszechne mniemanie, że takie ekspertyzy może wykonywać każdy, kto
choć trochę zna ptaki, gdyż wydaje się, że rozpoznanie ptaków gnieżdżących się
w budynkach nie będzie sprawiało problemu, jako że występują tam głównie gatunki
pospolite, łatwe do rozpoznania. Niestety nic bardziej mylnego. W przypadku budynków
mamy do czynienie z dwoma zasadniczo różnymi sytuacjami. Pierwsza dotyczy
gatunków gnieżdżących się w pnączach i innego rodzaju zieleni mogącej pokrywać
elewacje budynku. Tutaj gama gnieżdżących się lub wykorzystujących je, jako miejsce
noclegu gatunków może być bardzo bogata i zaskakująca. Tu nie wystarczy słaba
znajomość ptaków. Trzeba doskonale znać głosy ptaków wróblowych.
Drugi rodzaj sytuacji to sprawdzanie możliwości zasiedlenia budynku przez gatunki
gnieżdżące się wewnątrz ścian lub nawet na strychach lub stropodachach. Wtedy mamy
do czynienia ze znacznie mniejszą liczbą gatunków i są to na ogół gatunki łatwe do
rozpoznania wizualnego.
Jednak nawet osoba znająca świetnie głosy ptaków może zupełnie nie poradzić sobie
z wykonaniem ekspertyzy, jeśli nie ma odpowiedniego przygotowania przyrodniczego nie ma przygotowania z ekologii oraz fizjologii ptaków. Ale nawet te umiejętności
zupełnie nie wystarczają by dobrze przygotować ekspertyzę. Tutaj kluczowa jest
znajomość konstrukcji budynku od strony technicznej oraz dobra znajomość technik
stosowanych w czasie remontu budynków i czas wykonywania poszczególnych rodzajów
prac remontowych. Dopiero osoba mając rozleglejszą wiedzę na te tematy oraz praktykę
w tym zakresie może być dobrze przygotowana do wykonywania ekspertyzy
ornitologicznej budynku. Widać, więc, że jedyną droga do w miarę szybkiego uzyskania
wysokiego poziomu merytorycznego ekspertów jest specjalistyczne szkolenie, w którym
ornitolog, mający już doświadczenie w tego typu pracach może je przekazać
zainteresowanym.
Inny problem, to to, że nie mamy w Polsce żadnego państwowego systemu
certyfikacji ornitologów chcących wykonywać takie ekspertyzy. Taki system istnieje
w przypadku ornitologicznych ekspertyz rolnośrodowiskowych, natomiast Ministerstwo
Środowiska broni się przed wdrożeniem podobnego systemu dla ekspertyz budynków.
Trzeba jeszcze uświadomić sobie, oczekiwania zlecających są skrajnie odmienne
w przypadku obydwu wymienionych wyżej typów ekspertyz. Rolnik, który płaci za
ekspertyzę, oczekuje by ekspert wykrył jak najwięcej ptaków, dzięki czemu może wejść
do danego programu płatności. Natomiast w przypadku remontu budynków, ze strony
inwestora występuje presja i selekcja ekspertów, by nie stwierdzili żadnych gatunków
chronionych lub jak najmniej i by potencjalna kompensata przyrodnicza była jak
najmniejsza. Jest to spowodowane tym, że potencjalne koszty wstrzymania prac
remontowych lub ich opóźnienie, w przypadku wykrycia gatunków chronionych, sięgają
dziesiątków, a nawet setek tysięcy złotych. Są to koszty wielokrotnie większe niż w
przypadku większości przychodów, jakie uzyskuje rolnik w ptasich programach
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rolnośrodowiskowych. Dlatego tak ważne jest by eksperci byli dobrze przeszkoleni
i certyfikowani przez agendę państwową.
Celem szkolenia była nauka wykonywania ekspertyz, tak by jak najprecyzyjniej
wskazywały działania, jakie należy podjąć by ochronić siedliska ptaków w budynkach,
a także ochronić same ptaki i ich gniazda przez zniszczeniem w czasie prac
remontowych. Uczestnicy szkolenia przeszli praktyczny kurs, a później egzamin
z wykonywania ekspertyz ornitologicznych wskazanych budynków wielorodzinnych
('bloków").
Zasadnicze dwa elementy szkolenia stanowiły działania praktyczne prowadzące do
ustalenia potencjalnej i rzeczywistej liczby siedlisk w danym budynku oraz wymaganych
kompensat przyrodniczych w postaci budek dla ptaków , a także inne działania chroniące
istniejące siedliska ptaków. Uczestnicy szkolenia mieli też okazję do zapoznania się
z nowoczesnym sprzętem pomocnym w kontroli stropodachów i w wykrywaniu siedlisk
zajętych przez ptaki. Celem szkolenia była także standaryzacja metod, tak by rezultaty
wykonanych ekspertyz były w jak największym stopniu porównywane między sobą.
Kurs ukończyło 12 osób.

jerzyk, rys. Stanisław Gacek
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Joanna D. Wójcik

DZIKA KLINIKA - LECZENIE I REHABILITACJA
DZIKICH PTAKÓW Z TERENU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO
Województwo małopolskie jest jednym z niewielu w Polsce, w którym nie ma ośrodka
leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt. Nie ma również żadnej organizacji społecznej
zajmującej się taką działalnością. Ogród zoologiczny czy schronisko dla bezdomnych
psów i kotów (KTOZ), nie mogą przyjmować dzikich zwierząt, ze względu na
niebezpieczeństwo przenoszenia chorób zakaźnych. Jedynie ptaki drapieżne i sowy mają
zapewnioną opiekę gdyż Stacja Doświadczalna Katedry Zoologii i Ekologii Uniwersytetu
Rolniczego w Mydlnikach k. Krakowa przyjmuje do rehabiltacji te ptaki z całego
województwa (dr Bonczar nie przyjmuje już sów, a z drapieżnych dziennych przyjmuje
tylko pustułki).
Od 2008 roku funkcjonuje na stronie MTO telefon, pod który można zadzwonić
w sprawie znalezionego ptaka. W roku 2011 rozpoczęto procedurę rejestracji Fundacji
„Dzika Klinika”, której celem będzie leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt. Na razie
jednak opieka nad ptakami wymagającymi pomocy odbywa się w mieszkaniach
prywatnych wolontariuszy, dlatego do leczenia przyjmowane są tylko małe i średnie ptaki.
Większe gatunki odsyłane są do innych ośrodków dla dzikich zwierząt poza terenem
województwa. Z roku na rok przybywa zarówno pacjentów, jak i osób dzwoniących po
poradę. Okazuje się, że potrzeba utworzenia ośrodka zajmującego się leczeniem
i rehabilitacją dzikich zwierząt jest ogromna. Częściowo ma to związek ze wzrostem
wrażliwości społecznej na problemy środowiska naturalnego. Również wzrost
aktywności społeczeństwa: częstsze wyjazdy na łono natury zwiększają szansę
napotkania rannego zwierzęcia. Także rozwój infrastruktury technicznej jak sieci dróg,
liczby pojazdów, zagęszczenia linii energetycznych, masztów telekomunikacyjnych
i innych urządzeń technicznych, zwiększa możliwość kolizji z ptakami. Również
wkraczanie nowych gatunków do miast i wzrost ich populacji przyczynia się do
częstszego znajdowania rannych ptaków w miastach.
Najczęściej przynoszone są pisklęta, które wypadły z gniazda lub gniazdo zostało
strącone w czasie złej pogody, zniszczone przez człowieka lub drapieżniki.
Najczęściej pisklęta te są przemoczone, wychłodzone, głodne lub ranne.
Częstym problemem jest pogryzienie przez psa lub kota. Trafiają do nas też przegrzane
pisklęta, które w czasie długotrwałych upałów wyskakują z gniazd (np. jerzyki). Dla wielu
młodych ptaków, okres pierwszej w ich życiu zimy jest bardzo trudny. Dlatego w mroźne
i śnieżne zimy trafiają do nas wygłodzone pustułki i sowy uszate. Pozostałe problemy u
ptaków to złamania skrzydeł lub nóg, uszkodzenie worków powietrznych, urazy czaszki,
stłuczenia, zerwanie mięśni, wstrząśnienie mózgu, uszkodzenia kręgosłupa,
zwyrodnienia kości lub stawów. Większość wymienionych urazów powstaje w wyniku
upadku z dużej wysokości lub zderzenia z przeszkodą. Ptaki zderzają się z wieloma
elementami otoczenia: szybą w oknie, jadącym autem, kablami energetycznymi,
masztami, antenami, mostami itp. Urazy powstałe w wyniku porażenia prądem,
powodują najczęściej rozległe rany i martwicę tkanek. Często ptaki ulegają zatruciom,
bezpośrednio środkami chemicznymi lub ofiarami zatrutymi pestycydami lub trutką na
szczury. Ptaki połykają ciała obce i śmieci. U ptaków wodnych dochodzi do połykania
haczyków wędkarskich lub zaplątania się w żyłkę. Ptaki zaplątują się również w różnego
rodzaju nitki, sznurki, taśmy magnetofonowe, co powoduje np. martwicę nóg. Trafiały do
nas również ptaki wybrudzone różnymi smarami, klejami czy oblepione pianką
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uszczelniającą. Problemem jest też wata szklana lub mineralna służąca do ocieplania
poddaszy, której drobinki, wdychane powodują uszkodzenia płuc.
Ptaki są często dręczone przez różnego rodzaju choroby i pasożyty (zewnętrzne
i wewnętrzne). Trafiają się również przypadki niedoboru witamin i minerałów czy
niedożywienia, powodowane najczęściej problemami z trawieniem pokarmu lub jego
przyswajaniem, tudzież chorobami narządów wewnętrznych. Niedożywienie skutkuje
zniekształceniem piór, które może być problematyczne tylko do czasu przepierzenia (za
wyjątkiem jerzyków). Zdarzają się również ptaki kalekie czy z niedorozwojem lub
deformacją kończyn, dzioba, ślepotą, z wrodzoną wadą piór. Niestety, trafiają do nas
również zwierzęta celowo okaleczone przez człowieka: postrzał śrutem, podcięte
skrzydła lub pióra, oblanie chemikaliami lub farbą malarską, zamurowanie żywcem przez
budowlańców. W takich przypadkach współpracujemy z KTOZ i policją.
Otrzymujemy również ptaki odebrane kłusownikom czy handlarzom sprzedającym
dzikie ptaki na giełdach ptaków hodowlanych.
W latach 2008-2011 przyjęto do leczenia, rehabilitacji lub odchowania 382 ptaki
z 58 gatunków. Większa część ptaków przyjętych w ciągu tych czterech lat, to pisklęta lub
osobniki młode – 267 os. (70%), pozostałe to ptaki dorosłe 115 os. Spośród wszystkich
przyjętych ptaków, 143 padło lub zostało uśpionych, pozostałe 239 ptaki uratowano
(63%), część z nich uwolniono po wyleczeniu, część odwieziono do Leśnego Pogotowia
w Mikołowie na dalszą rehabilitację. Obok licznych lub pospolitych gatunków, do Dzikiej
Kliniki trafiali również rzadsi pacjenci, jak np.: nur czarnoszyi, bączek, derkacz, samotnik,
kszyk, dudek (tabela 1). Przyjmowani pacjenci są pod stałą opieką współpracujących
z Dziką Kliniką lekarek weterynarii. Bez ich pomocy i nabytego obecnie doświadczenia
nie udałoby się wyleczyć wielu ptaków. Podobnie pomoc kilku osób - wolontariuszy,
przyjmujących część ptaków pod swój dach, umożliwiła opiekę nad wszystkimi
pacjentami. Większość urazów u ptaków jest pochodzenia antropogenicznego,
powstającego najczęściej w sposób dość przypadkowy. Spośród przyjętych pacjentów,
udaje się uratować ok. 60% ptaków, z czego na wolność wraca ok. 40-50% osobników.
Ptaki kalekie przekazywane są do ośrodków rehabilitacji, jako tzw. stali rezydenci, którzy
stają się nauczycielami życia dla odchowanych młodych. Stali rezydenci to ok 10-20%,
spośród uratowanych ptaków. Zatrzymywanie kalekich przedstawicieli rzadkich
gatunków daje szansę na ich rozmnażanie w niewoli i wypuszczenie młodych. Jeśli uda
się stworzyć w województwie małopolskim ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt, może
on w przyszłości pełnić również rolę azylu dla zwierząt egzotycznych i ekspansywnych,
wypuszczanych przez znudzonych nimi właścicieli do środowiska naturalnego, w którym
mogą dokonać spustoszenia między rodzimymi gatunkami. Ośrodek może stanowić też
miejsce, do którego będą trafiały zwierzęta z przemytu lub nielegalnego handlu. Będzie to
również miejsce stwarzające możliwość odbycia praktyk i szkoleń dla weterynarzy.
Ostatnią, ważną funkcją ośrodka dla dzikich zwierząt będzie możliwości prowadzenia
edukacji ekologicznej mieszkańców, w szczególności dzieci.

fot. Joanna Wójcik

dudek

nur czarnoszyi
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derkacz

samotnik

Tabela
Tab. 1. Ptaki przyjęte do leczenia i rehabilitacji w latach 2008-2011.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Gatunki
Nur czarnoszyi Gavia arctica
Bączek Ixobrychus minutus
Bocian biały Ciconia ciconia
Kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos
Rożeniec białolicy Anas bahamensis
Myszołów zwyczajny Buteo buteo
Pustułka Falco tinnunculus
Krogulec Accipiter nissus
Przepiórka Coturnix coturnix
Derkacz Crex crex
Kokoszka Gallinula chloropus
Brodziec samotny Tringa ochropus
Bekas kszyk Gallinago gallinago
Słonka Scolopax rusticola
Grzywacz Columba palumbus
Gołąb miejski Columba livia
Sierpówka Streptopelia decaocto
Sowa uszata Asio otus
Puszczyk zwyczajny Strix aluco
Lelek Caprimulgus europeus
Jerzyk Apus apus
Dudek Upupa epops
Dzięcioł zielony Picus viridis
Dzięcioł duży Dendrocopos major
Dzięciołek Dendrocopos minor
Brzegówka Riparia riparia
Oknówka Delichon urbica
Pliszka siwa Motacilla alba
Strzyżyk Troglodytes troglodytes
Kopciuszek Phoenicurus ochruros
Kos Turdus merula
Kwiczoł Turdus pilaris
Śpiewak Turdus philomelos
Świerszczak Locustella naevia
Zaganiacz Hippolais icterina
Kapturka Sylvia atricapilla
Pierwiosnek Phylloscopus collybita
Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca
Modraszka Cyanistes caeruleus
Bogatka Parus major
Sosnówka Parus ater
Szpak Sturnus vulgaris
Wilga Oriolus oriolus
Sójka Garrulus glandarius
Sroka Pica pica
Kawka Corvus monedula
Gawron Corvus frugilegus
Wróbel Passer domesticus
Mazurek Passer montanus
Trznadel Emberiza citrinella
Zięba Fringilla coelebs
Jer Fringilla montifringilla
Grubodziób C. coccothraustes
Gil Pyrhula pyrhula
Dzwoniec Carduelis chloris
Czyż Carduelis spinus
Szczygieł Carduelis carduelis
Czeczotka Caruelis flammea
Liczba gatunków
Liczba ptaków
Liczba młodych i piskląt
(%)

2008
1
1
2
4
4
7
1
1
1
1
2
1
2
3
2
1
2
2
3
1
2
2
3
2
4
25
55
28
-51%
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2009
1
-

4
1
1
7
1
13
1
2
1
8
2
1
2
1
3
1
2
1
2
5
6
22
66
58
-88%

2010
4
1
4
10
2
2
1
1
16
1
1
4
1
2
4
1
2
4
2
1
3
3
3
1
1
1
1
1
28
78
57
-73%

2011
1
7
3
11
1
1
2
1
4
3
36
3
2
40
1
2
1
4
1
2
4
2
4
1
1
1
4
2
1
4
1
2
8
8
3
4
3
2
1
1
40
183
124
-68%

Suma
1
1
1
7
1
3
21
1
1
1
2
1
1
4
8
57
6
8
1
1
76
1
4
4
1
8
8
1
1
4
8
9
5
1
1
1
1
1
7
11
2
9
1
6
16
18
3
14
1
2
6
3
4
2
3
4
4
4
58
382
267
-70%

Marcin Faber

PROJEKTY KOLOROWEGO ZNAKOWANIA
PTAKÓW W POLSCE
Obrączkowanie jest od ponad 100 lat znaną i powszechną metodą badania
wędrówek ptaków oraz wielu innych aspektów ich życia. Zwyczajowo zakładane są
ptakom na skok metalowe obrączki z adresem centrali obrączkowania oraz z unikalnym
numerem, służącym do późniejszego zidentyfikowania osobnika. Każde takie kolejne
stwierdzenie zaobrączkowanego ptaka nosi nazwę wiadomości powrotnej. Im więcej
uzyskujemy wiadomości powrotnych, tym więcej wiemy o danym osobniku,
a w konsekwencji, na podstawie zbioru wiadomości powrotnych z wielu osobników,
możemy szerzej wnioskować o strategii wędrówek gatunków, dyspersji polęgowej,
przeżywalności itp. Stosowanie tylko metalowych obrączek niesie ze sobą jednak pewne
ograniczenia w ilości uzyskiwanych wiadomości powrotnych, gdyż, aby uzyskać kolejną
wiadomość z zaobrączkowanego wcześniej ptaka, trzeba go ponownie schwytać.
Rzadko udaje się odczytać numer metalowej obrączki przez lornetkę lub lunetę.
Aby zwiększyć ilość wiadomości powrotnych i to bez konieczności ponownego
chwytania ptaków, pod koniec lat 70-tych zaczęto stosować znakowanie ptaków
kolorowymi, większymi od metalowych obrączek, obrączkami plastikowymi,
z unikalnym bardzo wyraźnym kodem. Obrączki te z łatwością można odczytać przy
pomocy używanych przez ornitologów i obserwatorów ptaków przyrządów optycznych,
lornetek czy lunet, a w niektórych przypadkach dużych i/lub niepłochliwych ptaków jak
łabędzie czy mewy nawet gołym okiem.
Dzięki zastosowaniu kolorowych obrączek, ilość wiadomości powrotnych zwiększa
się w przypadku niektórych gatunków jak łabędzie czy mewy nawet o kilkaset procent.
Istnieje kilka rodzajów kolorowych znaczników: najczęstsze są obrączki nożne zakładane
na skok lub goleń.; szczególnym rodzajem obrączek nożnych są tzw. “flagi” stosowane
głównie na ptaki siewkowe, rzadziej rybitwy i mewy; obroże szyjne, stosowane jedynie
dla niektórych grup ptaków jak łabędzie, gęsi, chruściele; znaczki skrzydłowe mocowane
bezpiecznie do skrzydeł. Szczególnie często używane w znakowaniu ptaków
drapieżnych; znaczki dziobowe, mocowane do dzioba gatunków ptaków
blaszkodziobych; w wielu badaniach populacyjnych stosowane jest też znakowanie
ptaków kombinacją wielu różnokolorowych obrączek nożnych. W Polsce stosuje się
głównie kodowane obrączki nożne. Obroże szyjne zakładane są na dwa gatunki łabędzi,
gęgawę oraz na łyski. W wielu badaniach używane są kombinacje wielokolorowych
obrączek nożnych.
Gatunki ptaków regularnie kolorowo znakowane w Polsce przy pomocy
kodowanych obrączek lub obróż to: łabędź niemy, łabędź krzykliwy, kormoran czarny,
ślepowron, czapla biała, czapla siwa, bocian biały, bocian czarny, gęgawa, krzyżówka,
bielik, orlik krzykliwy, orlik grubodzioby, orzeł przedni, kania ruda, myszołów, błotniak
stawowy, błotniak łąkowy, sokół wędrowny, pustułka, łyska, kokoszka, wodnik, zielonka,
żuraw, kulik wielki, piaskowiec, biegus zmienny, duże mewy, mewa siwa, mewa
czarnogłowa, śmieszka, rybitwa rzeczna, rybitwa białowąsa, sierpówka, dzierlatka,
pliszka siwa, pliszka cytrynowa, pluszcz, bogatka, modraszka, gąsiorek, jarzębatka,
kawka, kruk, dzwoniec.
Jak odczytywać kolorowe obrączki?
Możemy pomóc i przyczynić się do zwiększenia liczby wiadomości powrotnych
z obrączkowanych ptaków, regularnie zwracając uwagę na posiadanie przez nie
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obrączek, ich odczytanie oraz przekazywanie informacji do Stacji Ornitologicznej
w Gdańsku i/lub poszczególnych ornitologów prowadzących projekty kolorowego
obrączkowania danego gatunku. Dodatkową satysfakcją będzie przesłana do nas historia
życia odczytanego przez nas ptaka. Dowiemy się więc gdzie i kiedy został
zaobrączkowany, i często też gdzie był widywany przez innych obserwatorów przed
naszym odczytem.
Regularne przeglądanie stad. Wiele znakowanych gatunków to gatunki stadne.
Często gromadzą się w stałych miejscach dokarmiania. Najlepszym przykładem jest
miejski odcinek Wisły w Krakowie, gdzie w miesiącach zimowych mamy dużą szansę na
odczyty wielu łabędzi i mew. Szczególne zwracanie uwagi na nogi tych ptaków przyniesie
zapewne wiele odczytów. W tym celu warto też obserwować ptaki przy karmnikach.
Mogą się trafić kolorowo zaobrączkowane sikory oraz dzwońce. Dobrym pomysłem na
zdobycie dodatkowych odczytów jest objazd okolicznych gniazd bocianich. Bocian biały
to często obrączkowany ptak, spod gniazda bocianiego bez trudu można odczytać
kolorową obrączkę prze lornetkę.
Zwracanie szczególnej uwagi na nogi ptaków. Pomimo że kolorowe obrączki
z natury swojej powinny być dobrze widoczne nie zawsze od razu je dostrzegamy.
Często skupiamy uwagę na tułowiu i głowie ptaka jakby nie zauważając nóg.
Dobrze zatem wyrobić sobie nawyk zerkania na nogi ptaka, do momentu, gdy będziemy
pewni, że nie ma na nich obrączki. Niektóre kolorowe obrączki nie odznaczają się bardzo
gdyż mogą być w takim samym kolorze, co nogi ptaka. Przykładem są czerwone obrączki
na mewach czarnogłowych bądź żółte na mewach romańskich.
Odczyt przez lornetkę, lunetę. Gdy już zauważymy obrączkę staramy się tak blisko
podejść do ptaka by możliwe było odczytanie umieszczonego na niej kodu.
Najczęściej jest to kombinacja liter i cyfr czytanych pionowo z dołu do góry.
Do odczytywania obrączek bardzo przydatne są lunety z dobrym okularem typu zoom.
Odnotowanie niezbędnych informacji o obrączce i okolicznościach odczytu.
Gdy obrączkę uda się odczytać należy dołożyć wszelkich starań by zapisać jej kolor,
odczytany kod oraz wszystkie niezbędne informacje, by nasz odczyt mógł stać się
pełnowartościową wiadomością powrotną. Są to: gatunek obserwowanego ptaka, data;
miejsce stwierdzenia; rodzaj znacznika; obrączka nożna, obroża szyjna, kombinacja
wielu kolorowych obrączek; kolor kolorowej obrączki oraz napisany na niej kod.
Czasem może to też być kombinacja wielu kolorowych obrączek (ewentualnie
z indywidualnymi kodami) na poszczególnych partiach nogi (lewa lub prawa noga; skok
lub goleń); wszystkie oficjalnie zaobrączkowane ptaki noszą również metalową obrączkę.
Czasem ta metalowa obrączka stanowi część kombinacji, więc ważne jest również
odnotowanie pozycji metalowej obrączki i inne okoliczności, które uznamy za stosowne.
Np. ptak w stadzie 30 osobników, ptak odleciał na S, itd.
Dokumentacja odczytu. Cenne będzie również udokumentowanie odczytanej przez
nas obrączki. Po odczycie zrobienie dokumentacyjnego zdjęcia to najlepszy i najszybszy
sposób na zebranie prawie wszystkich potrzebnych informacji. W niektórych
przypadkach nawet wszystkich, gdyż niektóre aparaty cyfrowe wyposażone są w moduł
GPS, zapisujący w odpowiednim pliku powiązanym ze zdjęciem koordynaty miejsca,
w którym fotografia została wykonana.
Odczyt na podstawie wykonanych fotografii. Zaawansowaną formą odczytywania
kolorowych obrączek jest po prostu ich fotografowanie. Jak wspomniałem powyżej,
wszystkie niezbędne informacje o odczytanej obrączce można zgromadzić w postaci
cyfrowej z chwilą wykonania zdjęcia. Do tego celu nadają się aparaty z dobrymi
teleobiektywami, a szczególnie nieoceniony jest tu, digiskoping, czyli fotografowanie
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kolorowych obrączek przez lunetę. W niektórych przypadkach odczyt możliwy jest tylko
dzięki digiskopingowi. Gdy nie jesteśmy w stanie z powodu zbyt dużej odległości
odczytać obrączki wtedy użycie maksymalnego zoomu w aparacie fotograficznym
w połączeniu z zoomem cyfrowym może okazać się jedyną szansą na odczyt, i to
udokumentowany!
Odczyt ptaków latających z wykonanych fotografii. Istnieją specyficzne miejsca
i okoliczności, w których odczyty kolorowych obrączek stają się możliwe tylko przy
użyciu aparatów cyfrowych wyposażonych w teleobiektywy. Takimi miejscami są kolonie
lęgowe mew. Normalnie nogi ptaków przebywających w kolonii są niewidoczne, zakryte
przez wysoką roślinność itp. Tymczasem krążące ptaki nad kolonią dają się fotografować
i kolorowe obrączki można później odczytywać z wykonanych fotografii. Metoda ta jest
też stosowana na wysypiskach śmieci, gdzie ptaki często latają nisko na głową
obserwatora i daje naprawdę dobre rezultaty.
Gdzie zgłaszać obserwacje oznakowanych ptaków? Wszystkie odczyty należy
przesyłać do Stacji Ornitologicznej w Gdańsku. Można to zrobić wypełniając formularz
internetowy umieszczony na stronie Stacji www.stornit.gda.pl bądź wysyłając e-maila na
adres: ring@miiz.waw.pl Stacja Ornitologiczna odpowiada na każdą przesłaną do niej
wiadomość powrotną, przesyłając zwrotnie zgłaszającemu dane zaobrączkowania ptaka
oraz historię jego innych, wcześniejszych odczytów. Tak zwaną historię życia.
Zwykle trwa to dłuższy okres czasu, ale warto na taką historie poczekać. Istnieją grupy
obrączkarskie lub indywidualni obrączkarze prowadzący swoje projekty kolorowego
obrączkowania. Prowadzą oni często swoje strony internetowe, blogi oraz udostępniają
adresy e-mailowe, które służą do nadsyłania na nie informacji o odczytanych ptakach.
Przykładem jest tu grupa KULING (www.kuling.org.pl) prowadząca projekt kolorowego
znakowania biegusów zmiennych w Ujściu Wisły. Wszystkie informacje o odczytanych
biegusach zmiennych należy nadsyłać na w/w adres. Innym dużym projektem jest już
ogólnopolskie kolorowe znakowanie śmieszek, a wszystkie informacje o odczytanych
śmieszkach należy przesyłać na adres GullsPL@gmail.com. Kolejny ciekawy projekt to
ogólnopolskie obrożowanie łysek. Do przesyłania informacji o tak oznakowanych
łyskach służy adres cootspl@gmail.com. Indywidualni obrączkarze zwykle błyskawicznie
reagują i odpowiadają na każdą przesłaną do nich informacje o odczytanym ptaku.
Wszystkie projekty kolorowego znakowania ptaków w Europie są koordynowane
i informacje o nich można znaleźć na stronie internetowej www.cr-birding.org. Pragnę też
niniejszym zachęcić wszystkich obserwatorów ptaków do bacznego zwracania uwagi na
kolorowe obrączki. Odczytując je możemy przyczynić się do pogłębienia wiedzy
o ptakach i ich wędrówkach. Często bywa też tak, że z czasem odczytywanie kolorowych
obrączek przeradza się w prawdziwą terenową pasję.

łabędź niemy, rys. Stanisław Gacek

Zimujące łabędzie nieme na rzece Sole, fot. A. Jędrzejko
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Joanna D. Wójcik

ZAGROŻENIA I OCHRONA PTAKÓW, W TRAKCIE BUDOWY
AUTOSTRAD A1 I A4, W POŁUDNIOWEJ POLSCE
W trakcie budowy autostrady A1 na odcinku Bełk – Świerklany (woj. śląskie) i A4
Brzesko-Krzyż (woj. małopolskie), prowadzony był nadzór przyrodniczy, którego
elementem była ochrona ptaków. Wszelkie prace budowlane prowadzone na
wielokilometrowych inwestycjach liniowych stwarzają zagrożenia dla lokalnej awifauny.
Głównie jest to niszczenie siedlisk i gniazd ptasich w czasie sezonu lęgowego. Dlatego,
aby zminimalizować negatywne oddziaływanie prac konstrukcyjnych obu autostrad,
podejmowano różne działania ochronne względem ptaków występujących na terenie
inwestycji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Obowiązek prowadzenia nadzoru
przyrodniczego na konkretnej inwestycji narzucony jest w decyzji środowiskowej,
wydawanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Decyzja środowiskowa jest
niejako ostatnim elementem oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,
przeprowadzanej zgodnie z obowiązującym prawem.
Wiele z podstawowych działań ochronnych zostaje już narzucona inwestorowi
i przyszłemu wykonawcy w decyzji środowiskowej. Jednak szczegóły działań
ochronnych zależą od własnego zaangażowania inspektora nadzoru pracującego na
danej inwestycji. Podstawowy jest oczywiście obowiązek przeprowadzenia wycinki
drzew w okresie pozalęgowym tj. poza okresem marzec-połowa października.
Często jednak pozostają na placu budowy niewycięte szkółki leśne, krzewy, drzewa
owocowe, przydomowe rośliny ozdobne itp. W roślinności takiej ptaki również zakładają
swoje gniazda. W takich przypadkach przeprowadzano kontrolę nieusuniętej roślinności,
co skutkowało wstrzymywaniem wycinki w przypadku stwierdzenia zajętych gniazd, do
czasu opuszczenia ich przez młode.
Podobnie wstrzymywano wykaszanie trzcinowisk lub szuwarów, związane
z odhumusowaniem pasa autostrady, jeśli stwierdzono w takim siedlisku występowanie
lęgowych par ptaków. W ten sposób wstrzymano budowę autostrady A4 na długości ok.
1 km, biegnącej przez trzcinowisko, w którym stwierdzono gniazdo błotniaka stawowego
Circus aeruginosus. Częstym problemem było też porzucanie przez drwali gałęzi po
wycince drzew. W takich stertach suchych gałęzi, chętnie gnieździły się gąsiorki Lanius
collurio. Do czasu opuszczenia gniazd przez młode gąsiorki, sterty gałęzi były
wygradzane taśmą, a ich usuwanie było zabronione. Prace budowlane dookoła mogły
trwać, ponieważ całkowicie nie przeszkadzało to ptakom.
Na autostradzie A1, zdarzyło się trzykrotnie, że kaczka krzyżówka Anas
platyrhynchos założyła gniazdo pośrodku placu budowlanego w podmokłych szuwarach
lub nad rowem odwadniającym. Takie miejsce złożenia lęgu wygradzano wtedy,
agrotkaniną i taśmą (Fot. 1), aby młode nie przedostały się na ruchliwy plac budowy.
Płotek rozszczelniano tuż przed wylęgiem piskląt, tak, aby w nocy, samica mogła
wyprowadzić młode poza plac budowy do najbliższych stawów. Tak samo postępowano
w przypadku stwierdzenia na placu budowy gniazda bażanta Phasianus colchicus.
Podobnie, w przypadku stwierdzenia gniazd ptaków wstrzymywano wyburzanie
budynku przeznaczonego do rozbiórki. Ptaki najczęściej zakładały gniazda
w zdemontowanych otworach wentylacyjnych, na poddaszu, w kominie lub za
ociepleniem. Jednak liczba zasiedlonych przez ptaki budynków była z reguły niewielka,
sięgając maksymalnie 10% wszystkich przeznaczonych na danym odcinku autostrady
budynków do wyburzenia. Dlatego, pomimo trwającego sezonu lęgowego, prace
wyburzeniowe mogły być prowadzone prawie bez przeszkód, zmieniano tylko kolejność
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rozbiórki domów. Ptakami najczęściej zasiedlającymi budynki w czasie budowy
autostrady A1 i A4 były: kopciuszek Phoenicurus ochruros (Fot. 2), pliszka siwa Motacilla
alba, wróbel Passer domesticus, mazurek Passer montanus, szpak Sturnus vulgaris,
bogatka Parus major i modraszka Cyanistes caeruleus.
W trakcie prowadzenia prac konstrukcyjnych przy obiektach mostowych, ptaki
chętnie zakładają gniazda na podporach mostowych lub na ściankach szczelnych tzw.
larsenach, chroniących wykop przed zawaleniem się. Ptakiem, który często zakłada
gniazda w różnych ”dziwnych” miejscach jest wspomniana już kaczka krzyżówka, która
na placu budowy A4 złożyła jaja na ściance szczelnej wykopu. Atrakcyjnym miejscem dla
ptaków (kopciuszków, pliszek i sikorek) są również rury drenażowe, wbudowane
w przyczółek mostu w celu osuszania go z gromadzącej się w nasypie wody.
Pomimo cienkiej strużki cieknącej przez taka rurę drenażową, ptaki chętnie budują w nich
swoje gniazda i z sukcesem odchowują młode. W takim przypadku wstrzymywano prace
wykończeniowe, do czasu wylotu młodych, następnie rurę czyszczono i zatykano.
Zdarza się, że na trasie planowanej autostrady występują gniazda cennych gatunków,
które nie mogą zostać zniszczone. W takich okolicznościach gniazdo jest przenoszone do
nowej lokalizacji w oddaleniu od inwestycji. Taka sytuacja miała miejsce podczas
budowy A4, gdzie w miejscu zaprojektowanej drogi serwisowej znajdowało się gniazdo
bociana białego Ciconia ciconia. Gniazdo to, sąsiadowało też z budynkami
przeznaczonymi do wyburzenia. Ponieważ prace budowlane rozpoczęto w tym miejscu
w okresie, kiedy ptaki dorosłe złożyły już jaja, zalecono odsunięcie prac wyburzeniowych
przyległych budynków jak najdalej w czasie. Rozbiórkę rozpoczęto jak już wykluły się
młode i było pewne, że dorosłe nie porzucą lęgu. Wyburzanie prowadzono po kolei,
budynek po budynku, a nie wszystkie na raz. Rozbiórkę domu przyległego do słupa
z gniazdem pozostawiono na okres polęgowy. Bociany wyprowadziły z niniejszego
gniazda szczęśliwie cztery młode. W czasie zimy, gniazdo zostało przeniesione na inny
słup energetyczny, oddalony od autostrady. W kolejnym sezonie ptaki zajęły stare gniazdo
w nowej lokalizacji i odchowały dwa młode.
W trakcie prac budowlanych tworzone są przypadkowo siedliska przydatne do
gniazdowania dla ptaków. Przykładem jest jaskółka brzegówka Riparia riparia
zasiedlająca skarpy powstałe podczas budowy wykopu pod autostradę. Z taką sytuacją
zetknięto się dwukrotnie na budowie autostrady A1, gdzie w ścianach wykopu pod
jezdnię zagnieździło się prawie 100 par brzegówki. Dla ochrony lęgów ograniczono
prace budowlane w sąsiedztwie kolonii, zakazując głównie prac powodujących wstrząsy,
które mogły spowodować osunięcie się skarp z gniazdami. W kolejnym roku znaleziono
kolonię brzegówek w zwałach ziemi przeznaczonej pod budowę ekranu akustycznego.
W tym miejscu gniazdowało ok. 20 par, dlatego prace całkowicie wstrzymano do czasu
opuszczenia kolonii przez ptaki.
Poza bezpośrednimi działaniami ochronnymi podejmowanymi w sytuacjach
zagrożenia lęgów ptaków, prowadzono również monitoring ornitologiczny terenu
budowy jak i siedlisk przyległych. Przykładowo na A4, na długości ok. 35 km stwierdzono
98 gatunków ptaków, w większości chronionych. Z gatunków objętych Dyrektywą Ptasią,
były to: na terenie budowy- błotniak stawowy, dzierzba gąsiorek, bocian biały, lerka Lulula
arborea, zaś w bliskim sąsiedztwie budowy- derkacz Crex crex, dzięcioł czarny
Dryocopus martius, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, jarzębatka Sylvia nisoria i puszczyk
uralski Strix uralensis. W przypadku ptaków stwierdzonych poza terenem aktywnych prac
budowlanych działania ochronne polegały głównie na odtworzeniu miejsc lęgowych.
Na autostradzie A4, jako jedyne rozwiązanie zastosowano wywieszanie budek
lęgowych. Niestety w przypadku inwestycji wielohektarowych takie działanie wydaje się
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być niewystarczające, gdyż ogranicza się tylko do odtworzenia miejsca lęgowego
wybranych gatunków. Podstawowym jednak wpływem negatywnym wielkich inwestycji
jest niszczenie siedlisk i to one przede wszystkim powinny być odtwarzane.
Przykładowo trzcinowisko, w którym gniazdował wspomniany wyżej błotniak stawowy
(rejon wsi Mokrzyska, koło Brzeska, A4) było jedynym takim siedliskiem w promieniu
5 km. Kolejne trzcinowisko zajmowane przez błotniaka stawowego znajduje się dopiero
w okolicy stawów Rudy Rysie, które notabene też zostanie zniszczone pod budowę nowej
drogi. Dlatego decyzja środowiskowa powinna również zawierać nakaz odtwarzania
siedlisk występowania cennych gatunków ptaków w nowych lokalizacjach, jako warunek
dopuszczenia inwestycji do realizacji.
Fot. 1. Wygrodzone gniazdo kaczki krzyżówki na placu budowy (A1).

Fot. 2. Gniazdo kopciuszka wewnątrz rury drenażowej odwadniającej przyczółek mostu
autostradowego (A1).
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Jacek Tyblewski

WYCIECZKI MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA
ORNITOLOGICZNEGO - SEZON 2010/2011
W okresie od 13.11.2010 do 23.06.2011, MTO zorganizowało i poprowadziło 12
wycieczek.
Penetrowano: Łączany - 3 razy (x); miejski odcinek Wisły - 1x; Tyniec - 1x; pasmo Policy 1x; dolinę Prądnika - 1x; Kotlinę Oświęcimską - 1x; stawy w Zatorze - 1x; pola
w Witkowicach - 1x; osadniki w Brzegach i Przewozie - 1x. Nietypową wycieczką było:
„Spotkanie podczas zimowego obrączkowania ptaków” na Kopcu Kościuszki.
W wycieczkach uczestniczyło w sumie ok. 100 osób. Z ciekawszych ptaków
obserwowano min. (informacje: B.Czerwiński; K.Czajowski; J.Tyblewski): para
wodników, gęgawy, żurawie, rybołów, samotnik w parach, dzięcioł czarny, bączek;
myszołów włochaty; podróżniczek, czeczotki, bieliki, bielaczki; łabędzie krzykliwe.
Osoby które prowadziły wycieczki to [porządek alfabetyczny - ilość
poprowadzonych wycieczek (x)]: Bielański Wojciech; Bobrek Rafał; Czajowski Krzysztof 3x; Czerwiński Bogusław; Filimowski Piotr - 2x; Tyblewski Jacek - 2x; Wiehle Damian.
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie programów wycieczek i ich obsługę medialną
był piszący te słowa.
Pragnę serdecznie podziękować Prowadzącym nasze wycieczki oraz wspaniałym
Uczestnikom, dla których organizujemy rokrocznie nasze eskapady!
Wycieczki prowadzone są nieodpłatnie. Trwają średnio. ok. 4 godz.
Program wycieczek jest umieszczany na stronie internetowej MTO. Informacje
o aktualnych wycieczkach są przekazywane mediom. Przydatne wyposażenie: lornetka,
przewodnik do oznaczania ptaków, buty terenowe, kurtka przeciwdeszczowa,
prowiant.
Zapraszamy!

brodziec pławny, rys. Stanisław Gacek
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Damian Wiehle

42 ZJAZD ORNITOLOGÓW POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ
KRAKÓW, 27-28.11.2010 R.
W dniach 27-28.11.2010 roku w murach Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbył się 42 Zjazd Ornitologów Polski PołudniowoWschodniej zorganizowany przez Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne. Patronat
nad Zjazdem objął Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR nadając tym samym stosowny
prestiż tej ornitologicznej imprezie. Zjazd otworzył Dziekan Wydziału prof. dr hab. lek
wet. Jerzy Niedziółka. W sumie wygłoszono 14 referatów naukowych w tym dwie
prezentacje filmowe. Z pośród referatów niewątpliwie ciekawych i wartościowych pod
względem merytorycznym dla uczestników należy wymienić:
Renaturyzacja rzek warunkiem restytucji zagrożonych i wymarłych gatunków ryb na
przykładzie łososia atlantyckiego (prof. Tomasz Mikołajczyk). W swoim wykładzie
profesor wskazał jak wiele niepotrzebnego przekształcania koryt rzecznych dla
występującej w rzekach ichtiofauny powoduje lobby przedsiębiorstw melioracyjne.
Potwierdzeniem w aspekcie ornitologicznych tego wykładu była następna prezentacja dr
T. Zając z IOP. Po części związanej z wręczeniem prestiżowych Pomurników (nagród dla
najbardziej aktywnych ornitologów Małopolski) części organizacyjnej MTO, dr Damian
Wiehle przedstawił schemat występowania kompleksu „dużych mew” na terenie
Małopolski. Z kolei „palący” problem ochrony ptaków miejskich przedstawił dr Kazimierz
Walasz w swoim wystąpieniu pt. Nowe dane na temat ochrony jerzyka i innych gatunków
zasiedlających budynki. Po przerwie dr Lech Iliszko (Uniwersytet Gdański) przedstawił
przegląd metodyki nowoczesnych badan telemetrycznych. Dr Dusan Karaska z Muzeum
Orawskiego na Słowacji wygłosił referat dot. bociana czarnego na Orawie.
Następnie prof. Włodzimierz Meissner przedstawił sezonowe zmiany liczebności
i rozmieszczenia lodówki, markaczki i uhli w rejonie Przylądka Rozewie.
Na zakończenie sesji naukowej dr Marek Keller (SGGW, Warszawa) przybliżył
uczestnikom zjazdu ekologie rozrodu krogulca w dużych kompleksach leśnych oraz
w mozaice polno-leśnej.
W pierwszy dzień tradycyjnie - konferencja naukowa, która dała także możliwość
porozmawiania i wymiany doświadczeń członków MTO między sobą. Drugi dzień
wycieczka ornitologiczna tym razem z racji aury na miejski odcinek rzeki Wisły
w Krakowie. Zjazd odbił się głośnym echem na forach ornitologicznych.
Liczba uczestników tej konferencji przeszła oczekiwania organizatorów.
Uczestniczyło w niej blisko 150 osób.

42 zjazd MTO Otwarcie zjazdu
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uczestnicy 42 zjazdu MTO

Jacek Tyblewski

OBSERWOWANIE PTAKÓW W TERENIE
JAK SIĘ UBRAĆ?
Obserwowanie ptaków jest przyjemnością i aby takową pozostało a obserwacje nie
były prowadzone kosztem naszego zdrowia, należy się oczywiście odpowiednio ubierać,
stosownie do terenu, w jakim przyjdzie nam przebywać i pogody. Istnieją dwie
podstawowe zasady stosowane przez większość birdwatcher`ów: wygodne terenowe
buty i odzież pozwalająca się niejako wtopić w teren. Zapalony „ptakolub” powinien
takiej odzieży szukać w sklepach z odzieżą sportowa albo wojskową. I chyba ta druga
możliwość jest najbardziej godną polecenia, bo nie dość, że odzież wojskowa jest w
maskujące wzory i wykonana z najlepszego jakościowo materiału, to zazwyczaj jest
znacznie tańsza od tej oferowanej w sklepach sportowych.
Buty. Na temat doboru odpowiedniego obuwia terenowego napisano już opasłe
poradniki, najważniejsze, aby nasze buty nie były „na styk” (podczas dłuższego marszu i
w godzinach popołudniowych stopy puchną). Powinny być lekkie, przeznaczone do
trekkingu, i powinny być raczej ponad kostkę (przebywając w terenie wiele godzin, mamy
wbrew pozorom, sporo okazji, aby nogę np. skręcić). Buty nie powinny być ubierane na
wypad zaraz po zakupie, powinniśmy je rozchodzić wcześniej przez parę dni, najlepiej w
skarpetach, które będziemy zakładać na wycieczki. Buty najrozsądniej jest kupować w
renomowanych i stacjonarnych sklepach sportowych, przymierzając na miejscu.
Taktyczne obuwie wojskowe czy dla myśliwych jest z reguły cięższe, mniej komfortowe
czy wręcz nie nadaje się do dłuższego chodzenia. Na jakości butów terenowych
zdecydowanie nie warto oszczędzać!
Skarpety. Można zakupić specjalne skarpety trekkingowe, w rożnych odmianach i na
rożne temperatury/ klimaty. Zakup wydaje się być rozsądny, mimo pozorów większego
wydatku, bo takie skarpety lepiej sprawdzają się podczas wędrówek, lepiej izolują,
amortyzują, „oddychają” i są generalnie bardziej wygodne i wytrzymałe od tych
zwykłych.
Bielizna. I tu przemysł sportowy wprowadza innowacje w postaci bielizny
oddychającej, antybakteryjnej czy termicznej. Jeśli na przykład, planujemy dynamiczne
liczenia na długich odcinkach, obserwacje w terenie o dużej deniwelacji, itp., to zakup
takiej bielizny może okazać się dobrym pomysłem. Jej zadaniem jest przy wzmożonym
wysiłku, odprowadzanie potu na zewnątrz, a w wersjach zimowych, oczywiście
dodatkowym są walory termiczne. Te ostatnie powinny być szczególnie wzięte pod
uwagę, jeśli planujemy długotrwałe obserwacje w chłodne pory roku. Komplet takiej
bielizny, w wersji krótkiej lub długiej (zimowej), można kupić w sklepach sportowych.
Aby dobrze spełniała swe zadanie, powinna być lekko dopasowana do sylwetki, ale nie
może być za ciasna, i oczywiście powinna współgrać z pozostałą odzieżą, mającą
podobne walory.
Odzież główna. Odzież ta, powinna być maksymalnie wygodna, w neutralnych,
spokojnych kolorach, najlepiej maskująca. Dobrze sprawdzają się w okresie letnim
cienkie koszulki bawełniane, tzw. t-shirty, jako druga warstwa np. bluzy bawełniane, czy
cieńsze wojskowe z tzw. Rip-stop`u. W chłodniejsze dni czy pory roku, jako druga
warstwa, dobre są bluzy wojskowe i polarowe (gramatura 100 - Polartec 100). W tym
ostatnim przypadku, bluzy polarowe współgrają z bielizną termoaktywną. Dobrze, aby
nasza odzież była w miarę odporna na zabrudzenia, szybko schła i była wytrzymała na
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rozdarcia, o co w terenie np. zakrzaczonym bardzo łatwo. Najlepiej sprawdzi się tu
odzież wojskowa, a w szczególności dotyczy to spodni. Odzież sportowa z
wytrzymalszych materiałów będzie znacznie droższa i często w jaskrawych kolorach.
Odzież wierzchnia. Gdy pogoda się popsuje, grozi deszcz, porywisty wiatr i niskie
temperatury, przebywając w terenie, powinniśmy posiadać odpowiednią odzież
zabezpieczająca przed wychłodzeniem i przemoknięciem. Nieodzowne są tutaj różnego
rodzaju kurtki. Gdy jest chłodniej, idealne wydają się lekkie kurtki polarowe (gramatura
200 - Polartec 200), i dobrze, gdy posiadają kaptur i ściągacze na mankietach oraz na dole.
W terenie wietrznym (np. nad morzem), świetnie sprawdzają się specjalne polary, tzw.
wind block`i (np. Windstopper) - mające na celu ochronę przed zimnem, wiatrem i w
mniejszym stopniu przed wilgocią. Niestety, nadal nie jest to odzież tania. Na deszcz, w
okresie letnich wycieczek, idealne są lekkie kurtki do pasa z tzw. Paclite, odmiany Goretex`u (tkaniny zarówno wodoszczelnej, wiatroszczelnej, jak i paro-przepuszczalnej).
Są wyjątkowo lekkie i świetnie chronią od deszczu i wiatru. Maja tak małą gramaturę, że
mogą zmieścić się nawet w kieszeni. Są jednak dość drogie. W okresie chłodniejszym, w
górach, czy na poważniejszych wyprawach, ideałem są dłuższe wojskowe kurtki uszyte z
mocnego Gore-tex`u. Są wyposażone w znakomite dwubiegowe zamki, mają podklejane
szwy, duży regulowany kaptur, ściągacze, kieszenie zapinane na rzepy, zamki pod
pachami ( celem termoregulacji), a wiec to, co mają najlepsze wyczynowe kurtki górskie,
a kosztują od nich znacznie mniej, i są oczywiście we wzory maskujące.
Nakrycie głowy. W okresie letnim dobre są czapki z daszkiem, chusty, a tam gdzie
nasłonecznienie jest szczególnie długotrwałe - kapelusze z szerokim rondem. W okresie
zimnym, zwykła czapka z dzianiny zabezpieczająca uszy, będzie dobrym rozwiązaniem.
Gdy przewidujemy długotrwale obserwacje stacjonarne w terenie wietrznym, bardzo
zimnym, czy wysokogórskim, najlepsza będzie kominiarka z wycięciem na całą twarz (te
z otworami na oczy nie są wygodne przy prowadzeniu obserwacji) i ew. dodatkowa
czapka z grubszej dzianiny. W okresie odpoczynku i panowania szczególnie trudnych
warunków atmosferycznych (wiatr, opady), nie należy zapominać o używaniu kapturów.
Rękawiczki. W okresie jesiennym i wiosennym najlepsze będą pięciopalczaste
rękawiczki polarowe. Ponieważ tkanina polarowa jest dość śliska, to niektórzy
obserwatorzy wybierają te z wstawkami skórzanymi/skóropodobnymi, dającymi
pewniejszy chwyt lornetki. Alternatywą są rękawiczki irchowe. Mają jednak gorsze
właściwości izolujące i łatwo je zamoczyć. Sporadycznie używa się ich latem w
chłodniejsze dni czy na terenach z dużą ilością komarów. W okresie mroźnym, sprawdzą
się rękawiczki ocieplane, najlepiej nieprzemakalne, narciarskie. Gdy prowadzimy
zimowe obserwacje stacjonarne, gdy są duże mrozy, nieodzowne będą rękawice z
wypełnieniem Primaloft lub Thinsulate, z pokryciem z Gore-tex`u. Bardzo mogą się
przydać duże łapawice, czyli rękawiczki jednopalczaste, które awaryjnie możemy ubrać
na te pięciopalczaste. Najlepsze/najcieplejsze łapawice są wypełnione gęsim puchem.
Należy sprawdzić przy zakupie czy rękawice są prawidłowo dopasowane i czy łatwo
posługiwać się w nich naszym sprzętem optycznym. Dobre rękawice, wykonane z
wysokiej, jakości materiałów nie są tanie, ale warto w nie zainwestować.
Ochraniacze, ocieplacze. Przy prowadzeniu obserwacji w terenie zaśnieżonym,
bardzo pomocne są tzw. stuptuty, czyli zszyte kawałki specjalnej wodoodpornej tkaniny,

s. 31

którą mocuje się do górnej części buta i zapina na goleniu. Zabezpieczają buty i dolną
część spodni przed zamoczeniem i dostaniem się śniegu. Ocieplają też dodatkowo.
W okresie letnim najlepsze będą te uszyte z Gore-tex`u, bo umożliwiają cyrkulację
powietrza. Te całkowicie laminowane od wewnątrz, powodują skraplanie pary wodnej,
potu, i w konsekwencji zmoczenie dolnej części spodni. W deszczowe i wietrzne dni, czy
przy długotrwałych obserwacjach stacjonarnych, nieodzowne będą spodnie
nieprzemakalne. Ideałem są te z tkanin oddychających. W przypadku stacjonarnych
obserwacji zimowych, warto się zaopatrzyć w podwyższone, grubo ocieplane spodnie
(narciarskie) na szelkach i kurtkę puchową. Postęp cywilizacyjny uwidacznia się i w takich
dziedzinach jak odzież turystyczna. Warto korzystać z tego dobrodziejstwa, które
zauważalnie podnosi komfort obserwacji terenowych i chroni nasze zdrowie. W takiej
oprawie, dokonane obserwacje mają zazwyczaj lepszą, jakość.

Stanisław Gacek podczas liczeń jesienno-zimowych na rzece Sole - jesień 2010, fot. Sebastian Czernek
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Kazimierz Walasz

JAK UBIERAĆ SIĘ NA OBSERWACJE PTAKÓW,
BY JE ŁATWIEJ OBSERWOWAĆ ?
Powszechnie panuje pogląd, że przyrodnik, zwłaszcza ornitolog powinien się
ubierać w kolory maskujące. Zgadzając się całkowicie z takimi preferencjami ze
względów estetycznych, mam odmienne zdanie, co do konieczności ubierania się
w kolory ochronne. Taki sposób ubierania się wynika z naszych ludzkich przyzwyczajeń wiadomo - partyzanci, siły specjalne - ubierają się w kolory maskujące, czyli chcąc
obserwować "przyrodę" powinniśmy być niezauważalni, wtapiać się w otoczenie.
Jednak chcąc obserwować ptaki należy sobie zdawać sprawę, że mamy być
niezauważalni nie dla innych ludzi, a dla ptaków. Prawie regułą jest, że to ptaki widzą
i obserwują nas znacznie wcześniej niż my je spostrzegamy. Uważny obserwator ptaków
zapewne spostrzegł nie raz, że nasze przejście przez las, czy inne środowisko stymuluje
ptaki do odezwań, czy śpiewu, bez wglądu na to jak jesteśmy ubrani. Dowodzi to, że ptaki
widzą nas wcześniej i nawet reagują aktywnie "pozytywnie" na nasze pojawienie się.
To, przed czym chcemy się bronić ubierając się maskująco, to by ptaki nie odlatywały
czy nie kryły się nasz widok z daleka. Wydaje nam się, ze osiągamy to poprzez maskujący
ubiór i zachowanie. Tak może być, jeśli gdzieś przystaniemy i pozostaniemy nieruchomo
w miejscu przez wiele minut czy godzin. Natomiast, jeśli poruszamy się, możemy mieć
prawie stu procentową pewność, ze ptaki znajdujące się blisko lub w zasięgu ich
indywidualnego dystansu ucieczki spostrzega nas wcześniej.
To, na co ptaki zareagują najsilniej to na nagłe odkrycie naszej obecności lub nagłą
zmianę kontrastów i gwałtowne ruchy. Wystarcz zrobić prosty eksperyment. Ubrani
w kolory ochronne stajemy nad brzegiem stawu gdzie na wodzie jest kilkadziesiąt kaczek
w stosunkowo niewielkie odległości. Ptaki nas widzą i obserwują. Jeśli teraz machniemy
biała chustka lub obrócimy się gwałtownie plecami pokazując np. jasny, kontrastowy
plecak, kaczki gwałtownie poderwą się ze stawu, gdyż nagle dociera do nich inny
wyraźny sygnał.
Widzimy, więc, że to nie sam sposób ubierania się, a nasze zachowanie odgrywa
kluczową rolę. Natomiast sam sposób ubierania się w wielu sytuacjach może pozwolić
nam na swobodniejsza obserwacje ptaków i to z mniejszej niż zwykle odległości. Jak się
więc ubrać? Przed wszystkim kontrastowo, jaskrawie - wiec przeciwnie do naszych
ludzkich stereotypów. Wynika to z prostych uwarunkowań - najgorszy jest wróg, który
pojawia się nagle. Większość z nas doświadczyła sytuacji silnego przestraszenia, gdy
nagle, w sposób niespodziewany, za nami lub przed nami pojawia się inna osoba, nawet
najbardziej znana i lubiana. Wtedy instynktownie rośnie nam ciśnienie i czasami
prowadzi do dziwnych zachowań "obronnych".
Jeśli ubierzemy się kontrastowo w stosunku do zestawów kolorystycznych otoczenia
i w obrębie własnej sylwetki - czyli nie biała kurtka, która może zlać się z "białym"
otoczeniem na śniegu czy nad wodą, a kurtka będzie miała duże kontrastowe pasy czy
plamy i w żaden sposób nie ulegnie zamaskowaniu w przypadkowej mozaice fraktali
otoczenia, to osiągniemy cel łatwej wykrywalności przez ptaki. Będą nas one widziały już
z daleka, będą na obserwować, więc jest szansa, że nie będą gwałtownie milknąc czy
chować się wśród liści. Jeśli jeszcze będziemy pozorowali zainteresowanie własną osobą,
własnymi sprawami, a nie intensywnie wpatrywali się w zauważonego ptaka, to mamy
szansę, że podejdziemy go nawet bardzo blisko. Pomocne jest także przebywanie
w grupie. Prowadząc zajęcia z rozpoznawania ptaków w terenie dla studentów mogłem
obserwować wiele gatunków ze znacznie mniejszej odległości niż gdybym w tym samym
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miejscu był pojedynczym obserwatorem. Swego czasu pokazywałem gęś białoczelną,
żerującą na bulwarze wiślanym pod Wawelem. W pobliżu czekał ornitolog, fotografik, aż
odejdziemy by zrobić zdjęcie. Mnie udało się zrobić zdjęcia z bardzo bliska, przebywając
z grupą studentów. Jednak, gdy tylko odeszliśmy kolega próbował podejść do ptaka, gęś
natychmiast sfrunęła na wodę na odległość 30 m od brzeg i już nie dało się zrobić dobrych
zdjęć z bliska pomimo godzinnego oczekiwania.
Swego czasu oprowadzany przez mnie amerykański doświadczony ornitolog
opowiadał mi, jak to będąc "na ptakach" w Ameryce Środkowej - w Kostaryce wraz z grupą
innych ornitologów, natknęli się w lesie tropikalnym na dwóch znanych amerykańskich
fotografików ptaków. Mówił, że w pierwszej chwili zapanowała konsternacja.
Grupa doświadczonych ornitologów ubrana w ciemnooliwkowe stroje maskujące
wyposażona w aparaty fotograficzne i lornetki zetknęła się z dwójka tak samo
wyposażonych ornitologów, tylko ci byli ubrani w jaskrawe kontrastujące kurtki. W czasie
rozmowy fotograficy uzasadniali, że dzięki takiemu ubiorowi mogą szybciej i bliżej
podejść do fotografowanych ptaków.

gil, rys. Stanisław Gacek
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DZIAŁANIA , PROGRAMY BADAWCZE,
LISTA DYSKUSYJNA „REGION”
MTO w roku 2010 po za działalnością statutową prowadziło wiele działań,
organizowało szkolenia dla ornitologów, jak również kontynuuje te już rozpoczęte.
Najważniejsze z nich to: Atlas Awifauny Lęgowej, Atlas Ptaków Zimujących, Liczenia
Jesienno-Zimowe, Akcja Bocian i Akcja Gawron. Informacje, na czym badania polegają
zostały opublikowane w ostatnim numerze „Pomurnika”, a więcej można się dowiedzieć
wchodząc na stronę http://www.mto-kr.pl/ w zakładce „Programy badawcze”. Wielu
naszych członków uczestniczy w ogólnopolskich programach badawczych takich jak
„Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych” czy „Monitoring Zimujących Ptaków
Wodnych”, które MTO koordynuje. Przypominamy, że MTO rozpoczęło opracowanie
„Rzadkie gatunki nielęgowe w Polsce południowo-wschodniej” Zachęcamy do
wypełniania kart obserwacji i wzięcia udziału w naszych programach. Wszystkim
chętnym wyślemy instrukcje, mapki i formularze liczeń, ZAPRASZAMY !!!!
Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne zaprasza do dzielenia się swoimi
obserwacjami, refleksjami na temat przyrody na liście REGION. Lista przeznaczona jest
dla wszystkich, którzy pragną podzielić się swymi obserwacjami, fotografiami z innymi
osobami o podobnych zainteresowaniach. Można za jej pośrednictwem prowadzić
rzeczowe polemiki na tematy związane z ornitologią, zarówno z specjalistami
zajmującymi się zawodowo ornitologią, ochroną przyrody jak i osobami
rozpoczynającymi swoje zainteresowanie ptakami, czy uzyskać pomoc w identyfikacji
ptaków. By zapisać się i otrzymywać informacje z listy wystarczy wysłać na adres:
region_m@mto-kr.pl deklaracje umieszczenia swojego adresu na liście adresowej
„REGIONU”. Lista nie jest anonimowa, dlatego każdy, kto przysyła swoje obserwacje i
inne informacje na listę powinien się pod listem podpisać imieniem i nazwiskiem. Jest to
warunek umieszczenia listu i jego rozesłania.
Tematyka listy obejmuje głównie wymianę informacji na temat obserwacji ptaków,
ochrony przyrody, interwencji w sprawie ochrony przyrody, pomocy ptakom, wymiany
informacji na temat działalności członków i sympatyków MTO. Więcej informacji o liście
region można uzyskać na stronie MTO jak i sięgając po ubiegłoroczne wydanie
„Pomurnika”.

rybitwa rzeczna, rys. Stanisław Gacek
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Anna Kryszczak

ZESTAWIENIA Z PROGRAMÓW BADAWCZYCH
Osoby, które nadesłały Karty Obserwacji od zjazdu w 2010 r.
Lp.

Imię i Nazwisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Krzysztof Czajowski
Bogusław C zerwiński
Jerzy Frąc
Andrzej Hudy
Katarzyna Kmieć-Kwasek
Wiesław Król
Stanisław Królikowski
Daniel Kubler
Czesław Łacny
Tymoteusz Mazurkiewicz
Artur Oruba
Maciej Skowroński
Krzysztof Słota
Helena Urbanowicz

Wszystkie nadesłane KO

Po zjeździe 2010

1127
2547
1
842
51
1270
2625
132
2352
127
4865
588
2632
210

257
52
1
109
51
44
200
95
115
29
137
37
144
22

Wykaz osób, które nadesłały wyniki do Atlasu Ptaków Lęgowych w 2011 r.
* wyniki przesłano w pliku excel'a
Lp.
1.

Imię i Nazwisko
Stanisław Gacek

2.

Andrzej Hudy

3.

Arkadiusz Kudłacik

4.
5.

Wiktor Serafin
Helena Urbanowicz

Pow. atlasowa
86-06-1.04 *
86-06-1.05 *
86-06-1.07 *
86-06-1.10 *
86-06-3.07 *
86-06-3.08 *
86-06-3.10 *
86-06-1.05
86-06-1.10
86-04-3.08
86-07-3.11

J. fizjogr.
452.22
452.22
452.23
461.32
452.41
452.45
452.45
452.22
452.23
452.46
461.54

L. dni
12
14
12
4
13
12
15
8
9
6
10

Wykaz osób, które nadesłały w ciągu ostatniego roku wyniki Atlasu Ptaków Lęgowych
z lat wcześniejszych
Lp.
1.

Imię i Nazwisko
Krzysztof Czajowski

2.

Ignacy Fiut

3.

Andrzej Hudy

Pow. atlasowa
Las Wolski
G-09 Al. Waszyngtona
F-09 Al. Waszyngtona
Ł-08
86-06-08
86-07-3.12
86-06-3.08
86-06-1.10
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J. fizjogr.

461.33
461.53
452.45
452.23

L. dni
9
8
8
45
3
7
11
9

Rok
2007
2007
2007
2007
2010
2010
2010

Wykaz osób, które nadesłały wyniki Liczeń jesienno-zimowych w sezonie 2010/11
* wyniki przesłano w pliku excel'a
L. prot.

Odcinek

Lp.

Imię i Nazwisko

1.
2.
3.

Andrzej Chwierut
Ignacy Fiut
Czesław Łacny

1*
4
7

Zalew Nowa Huta
Dunajec 21
Staw przy ul. Kaczeńcowej, Kraków

4.

Tymoteusz Mazurkiewicz

5.

Artur Oruba

6.

Wiktor Serafin

5
2
4
2
2
2
6

Babica (Dzieł-Grochowiczna)
Mleczka w Pruchniku
Wisłok w Rzeszowie
Biała Przemsza 9
Stawy rybne, Pilica
Stawy rybne, Udórz Pohulanka
San 17, Rzuchow

Wykaz osób, które nadesłały wyniki Liczeń jesienno-zimowych w sezonie 2011/12
* wyniki przesłano w pliku excel'a
Lp.

Imię i Nazwisko

1.
2.
3.
4.

Andrzej Chwierut
Witold Ciesielka
Wiktor Serafin
Helena Urbanowicz

L. prot.
1*
1
1
1

Odcinek
Zalew Nowa Huta
Wisłok w Rzeszowie
San 17, Rzuchow
Dunajec (Tylmanowa)

Wykaz osób, które nadesłały w ciągu ostatniego roku wyniki Liczeń jesiennozimowych z lat wcześniejszych
Lp.

Imię i Nazwisko

1.
2.

Wojciech Boryczka
Andrzej Chwierut

3.

Ignacy Fiut

L. prot.
2
1*
1*
5

Rok
2009/2010
2008/2009
2009/2010
2009/2010

bocian biały, rys. Stanisław Gacek
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CZŁONKOWIE MTO
Poniżej zamieszczamy listę członków MTO, którzy opłacili składkę na 2011 rok.
Szczególnie chcemy podziękować i przeprosić naszych czytelników, którzy nie znajdują
się na liście, a regularnie opłacają składki lub niedawno do nas dołączyli. Poniższa lista
zawiera wykaz osób z opłaconą składką za 2011 rok. Prosimy pozostałych o regularne
uiszczanie składek, najlepiej awansem na zbliżający się 2012 rok. Umożliwi nam to w
następnych numerach umieszczenie wszystkich nazwisk na liście, a wpływy ze składek
znacznie wspomogą statutową działalność towarzystwa, zwłaszcza przy ograniczonych
środkach, jakie MTO posiada.
MTO - wykaz opłaconych składek członkowskich w 2011 r.
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Jan Król

ODSZEDŁ NASZ DŁUGOLETNI WSPÓŁPRACOWNIK
Wspomnienie o Staszku Sadowskim
Niespodziewanie odszedł od nas Staszek
Sadowski, który dla wielu - szczególnie tych
czytających literaturę poświęconą regionalnej
ornitologii - może być znany pod pierwotnym
nazwiskiem Staszek Mosz. Zainteresował się
ornitologią już, jako dojrzały człowiek, ale brał czynny
udział w pracach ornitologicznych jeszcze przez
ponad 25 lat z krótką przerwą na wychowanie małych
dzieci. W roku 1984 roku jego brat Adam zajął się
reaktywacją Klubu Ornitologów w Bielsku-Białej po
kilkunastu latach przerwy, w czym Staszek czynnie
uczestniczył i jego udział w tych staraniach
i w powstaniu Klubu jest nie do przecenienia.
Spotkania "grupy inicjatywnej" odbywały się w kamienicy w mieszkaniu braci i przy
tradycyjnej herbatce trwały gorące dyskusje o teraźniejszości i przyszłości Klubu.
Razem stworzyliśmy grupę osób, która wspólnie podejmowała się przedsięwzięć
odpowiednich do swoich możliwości, a przede wszystkim współpracowała w badaniach
terenowych ze środowiskiem ornitologów krakowskich, które obecnie skupione jest
w Małopolskim Towarzystwie Ornitologicznym. Ta współpraca była dla Staszka
wyjątkowo ważna i przedkładał ją nad inne swoje aktywności. Brał udział w tworzeniu
zarówno atlasu ptaków lęgowych jak i zimujących Małopolski i w innych rodzajach
badań terenowych. Staszek był "Ostatnim Mohikaninem" liczeń przelotów i samotnie
prowadził je przez ostatnie lata.
Kiedy go pierwszy raz zobaczyłem, to mocno się zastanawiałem jak ten chłopak
może oglądać i rozpoznawać ptaki w sytuacji, kiedy wzrok w takiej sytuacji jest
najważniejszy. Nosił wtedy okulary z „grubymi” szkłami, ale w terenie już nie stanowiło to
dla niego żadnego problemu. Lubili go wszyscy, bo był pracowitym i skromnym
chłopakiem, ze swoistym poczuciem humoru. Można było liczyć na niego
w każdej sytuacji; był skory do bezinteresownej pomocy. Jego ulubionym miejscem
badań były kompleksy stawów w Goczałkowicach Zdroju i w CzechowicachDziedzicach. Oba kompleksy dzieliła ruchliwa droga - krajowa "jedynka", którą trzeba
było przekroczyć by móc kontynuować liczenia na drugim kompleksie stawów.
14-go sierpnia 2011 roku Staszek nie dokończył liczenia ginąc tragicznie pod kołami
rozpędzonego samochodu na przejściu dla pieszych - na tej trasie, która tylko dla ptaków
nie stanowi przeszkody.
Wspominam chwile, kiedy obaj śmialiśmy się zwykle w sytuacji, kiedy gdzieś
w krzakach mignęła nierozpoznana sylwetka ptaka - mówiąc, że ptaszek nie dał się
rozpoznać i zapisać w notatniku, więc nie przejdzie do historii. Staszek już
tego nie musi się obawiać, bo w tej historii i w naszej pamięci będzie miał
trwałe miejsce. To, co możemy dla niego zrobić to o nim pamiętać.
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Kazimierz Walasz

SŁOWO O STANISŁAWIE SADOWSKIM
Staszka poznałem razem z jego bratem Adamem, gdy w początkowym okresie
działania Regionu w latach 80. ubiegłego wieku, odwiedziłem ich w Bielsku. Od tamtego
czasu utrzymywaliśmy dość stały kontakt, ale głównie korespondencyjny i telefoniczny.
Czasami mogliśmy porozmawiać w czasie zjazdów. W ostatnich czterech latach kontakty
te były stosunkowo częste, gdyż Staszek wznowił liczenia na Stawach Goczałkowickich.
Było to pretekstem do kontaktów w sprawie przysyłanych wyników.
Staszka zapamiętałem, jako osobę niezwykle skromną i sumienną. Jego wkład
w poznanie awifauny Małopolski jest nie do przecenienia. Jedynie on, oprócz Jana Króla
prowadził regularne liczenia przez wiele lat, praktycznie w ciągu całego roku, które
regularnie przysyłał. W czasach, gdy rozpoczynaliśmy działania Regionu funkcjonował
program liczeń ptaków w okresie migracji.
W tych badaniach brało wtedy udział jednocześnie nawet 40 osób. Dostarczyły one
wiele danych o okresie migracji ptaków w Małopolsce. Wraz z przemianami ustrojowymi
aktywność terenowa osób w tym zakresie znacznie spadła. Jednak obecnie obserwuje się
stopniowy, acz powolny wzrost aktywności w tym zakresie. Staszek jest niewątpliwie
prekursorem w tych badaniach. Pomimo, ze nie można go było zaliczyć do najmłodszych,
nie bał się podjąć rejestracji wyników w specjalnie przygotowanym do tego celu protokole
liczeń w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Od samego początku wprowadzenia tych druków
komputerowych, tj. od jesieni 2008 przysyłał wyniki liczeń na Stawach Goczałkowickich
wyłącznie na tych elektronicznych protokołach, co daje możliwość bardzo szybkiego ich
opracowania. Ostatnie wyniki wędrówek wiosennych przysłał Staszek na początku
czerwca 2011 r. W sierpniu tego roku wznowił jesienne liczenia wędrówkowe, lecz los
sprawił, ze już nie może ich kontynuować.
Staszek rozpoczął współpracę w Regionie w 1985 roku. W 1986 otrzymał już
Błękitnego Pomurnika. Pomarańczowego Pomurnika przyznano mu w dwa lata później,
czyli w najkrótszym okresie po otrzymaniu pierwszej odznaki. W 2000 r. otrzymał
najwyższe wyróżnienie Złotego Pomurnika. W czasie swoje działalności ornitologicznej
przysłał 926 kart obserwacji, 6 kart atlasu lęgowego, 15 kart atlasu zimowego. Przysłał 146
wyników liczeń ptaków, głównie ze Stawów Goczałkowickich, a już na protokołach
elektronicznych przysłał wyniki z 76 dni obserwacji. Jest to olbrzymi wkład. Jego wyniki
zostały wykorzystane do opracowania Atlasu ptaków lęgowych Małopolski i Atlasu
Ptaków Zimujących Małopolski.
Na koniec musze dodać jeszcze jedną cechę, za która go niezmiernie ceniłem.
Staszek jak mało, kto rozumiał potrzebę prowadzenia monitoringu ptaków.
Podejmował liczenia na Stawach Goczałkowickich, traktując to, jako swój wkład
w monitorowanie sytuacji ptaków na przestrzeni lat. Nie przejmował się tym, że wiele
osób z jego otoczenia stopniowo zmniejszało swoją aktywność ornitologiczną lub
"chodziła na ptaki" wyłącznie dla przyjemności. Pod tym względem mógłby być
przykładem dla wielu z nas i wierzę, że znajdzie naśladowców.
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MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE
Aby zostać członkiem MTO należy:
1. Wypełnić deklarację członkowską, którą można pobrać ze strony www.mto-kr.pl i wysłać pocztą
elektroniczną lub przesłać ją do nas pocztą tradycyjną.
2. Wpłacić składkę członkowską, której wysokość na rok 2010 wynosi:
·
20, 00 zł normalna
·
10, 00 ulgowa (uczniowie, studenci, emeryci)
3. Przyjęcie w poczet członków Towarzystwa następuje na podstawie decyzji Rady MTO.
Zachęcamy również do finansowego wsparcia naszego Towarzystwa.
Można zostać członkiem wspierającym:
·
wysokość kwoty to wielokrotność składki członkowskiej do 100,00 zł
lub Sponsorem MTO:
·
wysokość wpłaty sponsora to kwota powyżej 100,00 zł
Wpłat prosimy dokonywać na konto: Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
Bank Śląski O/Kraków Nr 31 10501445 1000 0022 1647 1991
Serdecznie zapraszamy do włączenia się w prace Towarzystwa i dziękujemy za finansowe
wsparcie naszych działań, dzięki którym możemy prowadzić długoterminowe programy badawcze.

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
Pomurnik jest czasopismem Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego
adresowanym do szerokiego grona miłośników i sympatyków ptaków.
Teksty zamieszczane w "Pomurniku" są redagowane pod względem formalnym
i merytorycznym. Celem czasopisma jest popularyzacja wiedzy o ptakach, badaniach,
projektach im służącym, opis interwencji związanych z ochroną ptaków ich siedlisk na
terenie Polski południowo-wschodniej.
Tekst. Artykuły, notatki powinny być napisane w języku polskim. Tekst powinien
być dostarczony w pliku programu Word (Czcionka Times New Roman z interlinią 1, 5)
pocztą elektroniczną lub na płycie CD. Łacińskie nazwy gatunków oraz rodzajowe
należy pisać kursywą. Strona tytułowa powinna zawierać tytuł, imiona i nazwiska
autorów, nazwę i adres instytucji (domowy w przypadku osób fizycznych),
adres e-mailowy.
Tabele, ryciny, fotografie. Tabele należy przygotować w edytorze tabel Word
i każdą zapisać w osobnym pliku. Ryciny wykonane techniką komputerową, należy
przesłać w formie pliku. Każdy fotografia powinna zawierać datę wykonania,
lokalizację, imię i nazwisko autora. Rozdzielczość skanów nie powinna być mniejsza
niż 300 dpi.
Spis literatury. Pozycje literaturowe cytuje się podając nazwisko autora i rok
wydania (np. Bally 1977), w przypadku kilku prac jednego autora wydanych w tym
samym roku oznaczamy je kolejnymi literami (np. Bally 1977a, 1977b) .
Przy dwóch autorach podaje się ich obu, natomiast, jeśli było ich więcej
stosujemy formę: Bally i in. 1977. W przypadku danych niepublikowanych zaleca się
stosowanie formuł: S. Gąska i in. – mat. niepubl., S. Gąska – inf. ustna. Spis literatury
powinien być ułożony w kolejności alfabetycznej nazwisk. Każda z nich powinna
zawierać w kolejności: autora, rok wydania, tytuł, nazwę czasopisma, tom, strony.
Pozycje książkowe muszą zawierać informację o wydawnictwie i miejscu wydania.
Przykład spisu literatury: Bartoszewicz M., Wypychowski K., Engel J. 2000.
Numbers of some birds species in the Słońsk Nature Reserve in years 1994-1997. Biol.
Bull. Poznań 37: 235-256.
Bauer K., Glutz v. Blotzheim U.N. 1966-1969. Handbuch der Vögel Mitteleuropas.
I-III. Akademische Verlagsgesellschaft. Frankfurt am Main.
Bednorz J. 2001. Podróżniczek (Luscinia svecica). W: Głowaciński Z. (red.) . Polska
czerwona księga zwierząt. Kręgowce, ss. 115-117. PWRiL, Warszawa.
Bednorz J., Kupczyk M. 1995. Fauna ptaków doliny Noteci. Prace Zakł. Biol. i Ekol.
Ptaków UAM 4: 3- 94.
Bednorz J., Kupczyk M., Kuźniak S., Winiecki A. 2000. Ptaki Wielkopolski.
Monografia faunistyczna. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

