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DO CZYTELNIKÓW !
Przekazujemy Wam po dość długiej przerwie 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 chciałbym 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. Chcielibyśmy
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. Częstotliwość ukazywania
się kolejnych numerów będzie zależeć głównie od Was samych, czyli
od nagromadzenia się spełniających wyżej wymienione kryteria
materiałów, czyli od aktywności naszych członków, którzy je dostarczą.
Nie oczekujcie ze wszystko zrobi się samo! Prosimy również o propozycje
tematów, które chcielibyście widzieć w kolejnych numerach, o własne
artykuły z ciekawych miejsc występowania ptaków. Wszelkie opinie
dotyczące „Pomurnika”, co należałoby zmienić lub wprowadzić do pisma
by mogło spełniać Wasze oczekiwania. Postaramy się w miarę naszych
możliwości redakcyjnych uwzględniać Wasze propozycje.
Stanisław Gacek
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O MAŁOPOLSKIM TOWARZYSTWIE ORNITOLOGICZNYM
Dla większości naszych członków znana jest działalności naszego Towarzystwa,
którego celem jest między innymi rozwój zainteresowań przyrodniczych
w społeczeństwie poprzez szeroko rozumianą edukację ekologiczną. Swoje
zainteresowania skupiamy na ptakach poprzez badania ich rozmieszczenia
i liczebności oraz wielu aspektów ich ekologii. Aktywnie działamy na polu
ochrony przyrody oraz środowisk, w których występują ptaki. Towarzystwo
powstało w grudniu 1982 roku, początkowo, jako Klub Ornitologów Małopolski,
zaś od 1992 roku już pod obecną nazwą, jako formalnie zarejestrowane
stowarzyszenie. Obszar, na którym MTO prowadzi badania obejmuje Wyżynę
Małopolską, Podkarpacie i Karpaty. Skupiamy osoby zainteresowane ptakami
z terenów województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego
i wschodniej części województwa śląskiego. Towarzystwo angażuje się w ochronę
cennych przyrodniczo siedlisk. Zrzeszamy ornitologów amatorów i osoby
zawodowo zajmujące się ptakami (naukowców), a także wszystkich sympatyków
i miłośników tej grupy zwierząt. Naszym głównym celem jest poznanie ptaków
poprzez ich obserwowanie we wszystkich porach roku, zbieranie informacji
o rozmieszczeniu oraz liczebności wg obowiązujących cenzusów (instrukcji).
Posiadamy ogromny dorobek publikacyjny zarówno książkowy jak i pod postacią
naukowych artykułów. Staramy się by wiedza o ptakach, a także nasze działania
docierały do całego społeczeństwa poprzez media. Dlatego też, zachęcamy
wszystkich do obserwowania przyrody, jako sposobu spędzenia wolnego czasu,
jako sposobu na życie. Jeżeli nawet nie znasz się na ptakach, a chciałbyś aktywnie
włączyć się w współtworzenie naszego Towarzystwa lub wesprzeć nas finansowo
zgłoś się do nas. Nie czekaj. Każdy znajduje coś dla siebie. Wiek nie odgrywa
roli, liczy się zapał, pasja, konsekwencja i wytrwałość. Okazją do spotkań
członków Towarzystwa są zjazdy, które odbywają się raz w roku w listopadzie
lub grudniu. Prezentujemy na nich naszą działalność oraz referaty przedstawiające
aktualne problemy we współczesnej ornitologii.
Czekamy na Was!
dr inż. Damian G. Wiehle
Prezes MTO
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DZIAŁANIA I PROGRAMY BADAWCZE REALIZOWANE PRZEZ MTO
W 2009/2010 roku MTO prowadziło wiele działań, stałymi punktami działalności
jest kontynuacja już rozpoczętych badań i programów wymienionych i krótko
opisanych poniżej.

•

Atlas Awifauny Lęgowej - Badania polegają na trzykrotnym
odwiedzeniu zaproponowanej przez nas powierzchni atlasowej
(w połowie IV,V,VI) i zanotowaniu na Zestawieniu Obserwacji
Sezon Wiosenno-Letni wszystkich stwierdzonych gatunków
ptaków. Dla badanej powierzchni należy odwiedzić wszystkie
charakterystyczne środowiska: dolina rzeczna, zbiornik lub
stawy, las, wieś, miasteczko, łąki i pola.

•

Atlas Ptaków Zimujących - Badania polegają na trzykrotnym
odwiedzeniu zaproponowanej przez nas powierzchni atlasowej
(w połowie XII, I, II) i zanotowaniu na Zestawieniu Obserwacji
Sezon Jesienno-Zimowy wszystkich stwierdzonych gatunków
ptaków, na których należy odwiedzić charakterystyczne dla
powierzchni środowiska.

•

Liczenia Jesienno-Zimowe - Celem badania jest poznanie
składu gatunkowego, rozmieszczenia i liczebności ptaków
zimujących oraz przelatujących na zimowiska i z zimowisk przez
teren Małopolski. Liczenia wykonujemy raz w miesiącu od IX do
III, najlepiej w wolne dni przypadające najbliżej dnia 15 każdego
miesiąca. Liczenia główne przypadają w połowie I i X.

•

Akcja Bocian - Celem akcji jest stały monitoring lęgów bociana.
Chcemy uzyskać, co roku informację o efektywności lęgów
bociana białego. Przydatne będą wyniki kontroli nawet
pojedynczego gniazda. Akcja ta polega na przeprowadzeniu
kontroli gniazd bociana białego oraz zanotowaniu danych
o gnieździe oraz wynikach lęgów na przygotowanych w tym celu
kartach gniazdowych.

•

Akcja Gawron - Badania polegają na odnalezieniu kolonii na
zadeklarowanym terenie i wykonaniu tylko jednej kontroli między
1 - 20 kwietnia (do momentu ulistnienia drzew) i wypełnieniu
Karty Kolonii Gawrona.

MTO rozpoczęło także opracowywanie „Rzadkie gatunki nielęgowe
w Polsce południowo-wschodniej” Zachęcamy do wzięcia udziału
w naszych programach. Wszystkim chętnym wyślemy instrukcje
i formularze liczeń. ZAPRASZAMY !!!!
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41 ZJAZD ORNITOLOGÓW POLSKI
POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

W

dniach 28-29 listopada 2009 roku odbył się kolejny 41 Zjazd Ornitologów
Małopolski. Obrady odbywały się w budynku kampusu UJ przy ul. Gronostajowej 7
w Krakowie. Program zjazdu był bardzo bogaty i czasowo napięty. Na początku dr hab.
P. Profus z (IOP PAN, Kraków) przedstawił Stan populacji bociana białego w Europie
na początku XXI wieku. W następnym referacie S. Sielicki oraz J. Sielicki ze
Stowarzyszenia
Na
Rzecz
Dzikich
Zwierząt
"Sokół"
z
Włocławka,
omówili
sytuację Populacji nadrzewnej
sokoła wędrownego w Europie
i restytucji tego gatunku
w Polsce. Przedstawione dane
były
bardzo
interesujące,
bowiem napawają optymizmem
dzięki odradzającej się polskiej
populacji. Przed przerwą dr B.
Czyż z ZEP, Uniwersytetu
Wrocławskiego w referacie
Zostać czy odejść? Strategie
rozrodcze w świecie remizów,
omówiła
życie
rodzinne
remizów. W przerwie obrad
uczestnicy mogli się zapoznać
z wynikami prowadzonych
programów
badawczych
i
działalności
MTO,
przedstawionych na tablicach
posterowych. Działało także
nasze stoisko, można było
opłacić składki członkowskie,
pobrać materiały. W dalszej
Rys. Śpiewak (Turdus philomelos)
części obrad P. Malczyk z MTO –
przedstawił referat pt. Rzadsze gatunki ptaków stwierdzone w 2009 r. w Małopolsce.
Tematyka ta staje się powoli stałym elementem naszych zjazdów. Następnie
dr K. Walasz (MTO) podzielił się praktycznymi informacjami dotyczącymi Ochrony
jerzyka i innych gatunków zasiedlających budynki. Po tym aktualnym
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temacie T. Chodkiewicz (OTOP) omówił wyniki Monitoringu Pospolitych Ptaków
Lęgowych, a po nich M. Faber (INTERREX, Łódź) – zapoznał nas z projektem
Dzwoniec - kolorowe obrączkowanie. Następnie po raz drugi wystąpił J. Sielicki
omawiając sytuację raroga w Polsce w latach 2008-2009. Zaraz po tym referacie odbyło
się zebranie sprawozdawczo - wyborcze MTO. Przedstawiono sprawozdania
z działalności MTO za ostatnie 3 lata. Dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa. Po
przerwie obiadowej dr M. Ciach (Akcja Carpatica), przedstawił Wyniki badań migracji
ptaków w roku 2009 w ramach „AC”. Później dr hab. R. Gula (MiZ Zoologii PAN)
w referacie zatytułowanym Kagu - wilki Melanezji opowiadał o specyficznym gatunku,
pokazując na wielu slajdach także przyrodę Nowej Kaledonii. Następnie Wrażenia
ornitologiczne z Maroka przedstawił nam dr J. Betleja (Muzeum Górnośląskie
w Bytomiu). Popołudniową część obrad zdominowały tematy podróżnicze, a jednym
z nich był Ptaki Senegambii, o których opowiadał P. Kunysz (Klub Podróży
„Horyzonty”). Na zakończenie tradycyjnie odbyły się pokazy zgłoszonych wcześniej
slajdów, filmów i prezentacji o szeroko rozumianej tematyce przyrodniczej. W czasie
obrad funkcjonowało cały czas stoisko sklepu on-line Przyrodnicze.pl. W przerwach był
czas na rozmowy kuluarowe, wymianę poglądów, doświadczeń, odnowienie znajomości
oraz zawarcie nowych. W drugim dniu zjazdu odbyła się wycieczka, tym razem nad
Wisłę w Krakowie.
Stanisław Gacek

Rys. Kropiatka ( Porzana porzana)
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Wycieczki Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego

Fot. Pola w Dolinie Prądnika

Jacek Tyblewski

Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne organizuje i prowadzi wycieczki praktycznie
od 1992 roku. Ta forma edukacji terenowej MTO została zainicjowana przez Kazimierza
Walasza i Grzegorza Sitko. Wycieczki są kierowane do szerokiego grona odbiorców, od
dzieci i młodzież szkolną, po osoby starsze, a w niektórych wypadkach również do osób
niepełnosprawnych. MTO jest jedyną organizacją w kraju, która tak długo prowadzi
wycieczki terenowe, a robi to na zasadzie wolontariatu, nieodpłatnie! Wycieczki są
prowadzone przez cały rok (z wyłączeniem okresu wakacyjnego) w dwóch cyklach:
jesienno -zimowym (IX-II), i wiosenno - letnim (III-VI), przez członków MTO, którzy
dysponują doświadczeniem terenowym i znajomością polskiej awifauny. Wycieczkę,
która trwa średnio ok. 4 godzin, prowadzi zazwyczaj jeden prowadzący. Liczba
uczestników na wycieczkach MTO w ostatnim dziesięcioleciu wahała się od 3-4, do
kilkudziesięciu osób, a średnia liczba uczestników to ok. 8-12 osób w przedziale
wiekowym od kilku do ponad 80 lat. Eskapady były i są organizowane głównie na terenie
Krakowa jak i w jego najbliższych okolicach, wybranych ze względu na wysokie walory
przyrodnicze, na przykład: łąki w Toniach; Puszcza Niepołomicka; miejski odciek Wisły;
stawy w Spytkowicach; pola w Witkowicach; Rezerwat Geologiczny Kajasówka; jaz na
Wiśle w Łączanach; Dolina Prądnika; Dolina Mnikowska; osadniki w Podborach
Skawińskich; Dolina Kobylańska; las łęgowy w Przegorzałach; Osadniki HTS; Przewóz;
zbiorniki w Mydlnikach; Podgórki Tynieckie; zbiorniki w Zesławicach; Rudniański Park
Krajobrazowy; Stawy w Górkach; Przylasek Rusiecki; Skałki Twardowskiego,
Duchowna-Czernichów. Były wycieczki i w rejony dalsze, jak wymienione wcześniej

strona 8
stawy w Spytkowicach, stawy w Górkach, do parków narodowych, głównie do
Ojcowskiego Parku Narodowego, ale „trafił się” też Tatrzański i Gorczański PN. Na wielu
naszych wycieczkach byli obecni dziennikarze z prasy, radia i telewizji, a informacje
ukazywały się w lokalnych mediach. Średnio, rocznie, udzielano do kilkunastu wywiadów
stricte na temat naszych eskapad. Prawie zawsze zapowiedzi wycieczek ukazywały się
w lokalnych mediach. Na stronie MTO w dziale: „Poradnik ornitologa”, umieszczono
porady dla obserwatorów. Zamieszczano także raporty z wykazem zaobserwowanych
gatunków. Przeciętnie obserwowano ok. 20-40 gatunków ptaków, ale bywały i takie
wycieczki, na których notowano ok. 60 gatunków! Z ciekawszych gat. ptaków widzianych
na naszych wycieczkach należy wymienić, min.: nura czarnoszyjego, berniklę
rdzawoszyją, ohara, bielaczka, mandarynkę, gęś zbożową, warzęchę, czaplę purpurową,
bataliona, brodźca leśnego, szczudłaka, biegusa arktycznego, bekasika, orła przedniego,
sokoła
wędrownego,
puszczyka
uralskiego,
lelka,
poświerkę
szponiastą,
i wiele innych ornitologicznych rzadkości. W ostatnim dziesięcioleciu osoby, które
prowadziły wycieczki to: Bogusław Bartosz, Wojciech Bielański, Bartosz Brożek,
Krzysztof Czajowski, Piotr Filimowski, Mateusz Kotowicz, Krzysztof Krawczyk, Marcin
Krzyżański, Krzysztof Kus, Katarzyna Paciora, Piotr Skórka, Sławomir Springer, Mariola
Stefanik, Małgorzata Strzałka, Jacek Tyblewski, Kazimierz Walasz, Damian Wiehle,
Tomasz Wilk, Anita Wójcik, Joanna Wójcik, Szymon Wójcik. Osobą odpowiedzialną za
przygotowanie programów wycieczek i ich obsługę medialną był piszący te słowa. Pragnę
serdecznie podziękować Wszystkim przygotowującym i prowadzącym nasze wycieczki
a w szczególności: Małgorzacie Strzałce, Piotrowi Filimowskiemu i Bogdanowi
Bartoszowi, którzy najwięcej ze wszystkich „przedreptali” w poszukiwaniu
ornitologicznych wrażeń, oraz wspaniałym Uczestnikom, dla których organizujemy
rokrocznie nasze eskapady.
Do zobaczenia w terenie!
Jacek Tyblewski

Fot. Ojcowski Park Narodowy

Wojciech Bielański
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LISTA DYSKUSYJNA „REGION”
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. Lista Dyskusyjna ‘REGION” powstała w 2004 roku, a jej celem jest wspomniana wymiana
informacji pomiędzy osobami zainteresowanymi ptakami. Na liście obecnie znajduje się około
160 osób. Uczestnicy oprócz informacji mogą wysyłać na listę zdjęcia, rysunek, czy nagranie, które
trafia do moderatora, a ten rozsyła je na listę osób, których adresy znajdują się na liście adresowej
„REGION”. Przesyłane na listę „REGION” pojedyncze zdjęcia, rysunki, powinny być zmniejszone
do rozmiarów kilkudziesięciu KB, a cały list wraz załącznikami powinien mieć nie więcej
jak 30-40 kB. 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. Zamieszczenie na liście informacji
o obserwacji np. rzadkiego gatunku czy fenologicznych, nie zwalnia obserwatora od obowiązku
wypełnienia karty obserwacji. Lista, które obserwacje warto notować? na kartach obserwacji
znajduje się na stronie MTO w zakładce „Programy badawcze”. Jedynie tak zgłoszona obserwacja
będzie zarejestrowana w kartotece i brana pod uwagę w opracowaniach ornitologicznych.

Zachęcamy do dzielenia się swoimi obserwacjami i spostrzeżeniami na liście „Region”.

Rys. Żwirowiec obrożny (Glareola pratincola)
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CZŁONKOWIE MTO
Poniżej zamieszczamy listę członków MTO, którzy opłacili składkę na 2010 rok. Szczególnie
chcemy powitać nowych członków, którzy w tym roku wypełnili deklarację członkowską
i dołączyli do nas. Nazwiska tych osób wyszczególnione są pogrubioną czcionką.
Dziękujemy wszystkim członkom, którzy opłacili składki i w ten sposób wsparli
naszą działalność. Prosimy pozostałych o regularne uiszczanie składek. Wpływy ze składek są
niezbędnymi środkami wspomagającymi statutową działalność towarzystwa, zwłaszcza przy
ograniczonych środkach, jakie MTO posiada.

Wykaz członków Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego
Osoby, które opłaciły składki na 2010 rok.
Leszek Adamek
Ewa Adamska-Lisowska
Barbara Bajor
Małgorzata Bałys
Przemysław Bartosz
Tomasz Baziak
Renata Bączek-Kwinta
Andrzej Bisztyga
Tomasz Błasiak
Rafał Bobrek
Aleksander Chałupczak
Andrzej Chrząścik
Witold Ciesielka
Krzysztof Czajowski
Dariusz Czernek
Sebastian Czernek
Wiesław Fąfara
Tomasz Folta
Stanisław Gacek
Mariusz Ginter
Marek Gryboś
Bogusław Horbanowicz
Andrzej Hudy
Jadwiga Jagiełko
Andrzej Janus
Wiesław Jawor
Adam Jędrzejko
Joanna Kajzer
Hubert Kamecki
Henryk Kapera

Katarzyna Kmieć-Kwasek
Teresa Krawiec-Englot
Jan Król
Paweł Krzemiński
Szymon Lelito
Robert Lisowski
Czesław Łacny
Mateusz Łodziński
Diana Maciąga
Tomasz Miszczyk
Aleksander Niweliński
Jan Nowak
Artur Oruba
Mariusz Ostański
Marcin Połoch
Jolanta Połoch
Grzegorz Przystaś
Piotr Szeliga
Józef Świerad
Maciej Turzański
Helena Urbanowicz
Kazimierz Walasz
Damian Wiehle
Tomasz Wilk
Tadeusz Wojtoń
Marcin Wójcik
Paweł Wrona
Jerzy Wróbel
Czesław Zontek
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SPRAWOZDANIA Z PROGRAMÓW
BADAWCZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ
MTO
W niniejszym opracowaniu ujęto tyko te dane, które dotyczą
zamkniętych akcji i działań prowadzonych przez MTO w 2009 roku.
Szczegóły zamieszczamy poniżej w poszczególnych zestawieniach.
Sprawozdania sporządzono na podstawie danych kartoteki, które
wpłynęły do sekretariatu MTO do końca września 2010 roku.
Zebrała Anna Kryszczak.
Opracował Stanisław Gacek.

Karty Obserwacji
W tym sprawozdaniu zamieszczamy dane z wpływów kart obserwacji
datowanych na 2009 rok. Zestawienie obejmuje również te karty, które
zostały nadesłane w 2010 roku. Uwzględniono w nim również karty
obserwacji opatrzonych datą 2008/2009 i 2009/2010. Do kartoteki MTO
za 2009 rok wpłynęło 1499 kart obserwacji od 14 obserwatorów.
Dziękujemy tym osobom, które poświęciły swój czas na ich wypełnienie.
Najwięcej kart nadesłali: Krzysztof Czajowski i Artur Oruba.
Lista osób, które nadesłały karty obserwacji pojedynczych gatunków
ptaków zaobserwowanych w 2009 roku.
Zbigniew Chełmecki
17
Krzysztof Czajowski
364
Stanisław Gacek
131
Jarosław Gil
1
Andrzej Hudy
39
Marek Keppert
95
Piotr Krawczyk
1
Stanisław Królikowski
145
Czesław Łacny
181
Artur Oruba
268
Andrzej Osucha
20
Marcin Połoch
7
Maciej Skowroński
36
Krzysztof Słota
194
Rys. Mewy czarnogłowe (Larus melanocephalus)
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Atlas Ptaków Lęgowych
Wyniki obserwacji z sezonu lęgowego 2009 nadesłały cztery osoby, na 25
formularzach
Zestawień
Obserwacji
Sezon
wiosenno-letni
odwiedzanych przez nich powierzchni atlasowych. Najwięcej powierzchni
skontrolował Stanisław Królikowski. W tym miejscu chcielibyśmy
podziękować wszystkim tym osobom, które do kartoteki MTO przesyłają
swoje dane i zachęcić wszystkich do wypełniania i przesyłania wyników
również z lat wcześniejszych.
Lista osób, które nadesłały wyniki danych z sezonu lęgowego 2009.
Stanisław Gacek
Stanisław Królikowski

7
13

Artur Oruba

4

Maciej Skowroński

1

Rys. Śmieszka (Larus ridibundus)

Atlas Ptaków Zimujących 2009/2010
Z sezonu 2009/2010 cztery osoby przesłały wyniki liczeń. Łącznie
wpłynęły 34 zestawienia. Prosimy osoby odwiedzające swoje tereny
i prowadzące na nich obserwacje ptaków w sezonie jesienno-zimowym na
powierzchniach atlasowych o wypełnianie formularzy Zestawienie
Obserwacji Sezon Jesienno-Zimowy, nawet w przypadku, gdy nie
deklarowały swego udziału w badaniach. Każde wypełnienie zestawienia
obserwacji, nawet te z lat wcześniejszych, mimo iż nie reprezentują całego
obszaru małopolski są bardzo cenne.
Wyniki obserwacji przysłali:

Rys. Szlachar (Mergus serrator)

Stanisław Gacek

7

Stanisław Królikowski

9

Artur Oruba

3

Maciej Skowroński

1

Strona 13

Liczenia Jesienno-Zimowe sezon 2009/2010
Każdego roku prowadzimy liczenia ptaków w okresie
jesienno-zimowym na wyznaczonych transektach,
szczególnie wzdłuż dolin rzecznych. Są one również
kontynuacją podjętych przez MTO badań i trwają
nieprzerwanie
do
dnia
dzisiejszego.
Wzorem
poprzednich akcji zachęcamy do ich kontynuacji
i przysyłania wyników swych obserwacji na
wypełnionych protokołach liczeń i zestawieniach.
Z sezonu
2009/2010 wyniki nadesłali: Stanisław
Rys. Zimorodek (Alcedo atthis)
Królikowski - 4 i Czesław Łacny – 12.

Akcja Bocian - rok 2009
Akcja Monitoringu Lęgów Bociana Białego została zapoczątkowana
w Małopolsce w 1998 roku i w ramach tego
cenzusu
50
osób
nadesłało
wyniki
inwentaryzacji na Kartach Gniazd (Pomurnik
1999). Zachęcamy do stałego, corocznego
monitoringu lęgów bociana białego. Karty
Gniazdowe z sezonu lęgowego 2009 przysłały
trzy osoby. Najwięcej kart przesłała Andrzej
Śliwiński, dziękujemy za kontynuacje badań.
Rys. Bocian Biały (Ciconia ciconia)

Lista osób które przesłały karty gniazdowe
Joanna Salamon 1
Andrzej Śliwiński 58
Helena Urbanowicz - 1

Akcja Gawron

Rys. Gawron (Corvus frugilegus)

Wyniki z kontroli 10 koloni lęgowych
gawrona z 2009 roku przysłały dwie
osoby, są to: Krzysztof Czajowski – 8
i Stanisław Gacek – 2. Prosimy
wszystkie osoby, które brały już udział
w akcji o jej kontynuowanie. Tylko
kontynuacja badań i długoletnie
zbieranie danych z już istniejących
koloni, czy
nowopowstałych, mogą
pozwolić nam na jakiekolwiek wnioski
z prowadzonych badań.
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PROJEKT OCHRONY MIEJSC LĘGOWYCH PTAKÓW
Joanna Kajzer
Zdjęcia: Rafał Bobrek i Joanna Kajzer.
Prace termomodernizacyjne budynków wykonanych z „wielkiej płyty” są
dziś niezbędną działalnością związaną z niwelowaniem strat ciepła oraz
podnoszeniem standardów mieszkaniowych. Obserwacje i interwencje
wykonane w ostatnich latach przez MTO w połączeniu z problemami
sygnalizowanymi przez samych mieszkańców, utwierdzają w przekonaniu,
że zabiegi te przeprowadzane są niezgodnie z przepisami dotyczącymi
ochrony przyrody i wielokrotnie kończą się bezkarnym zamurowaniem
czynnych lęgów gatunków chronionych - ptaków dorosłych i piskląt
(głównie jerzyków Apus apus, a także innych gatunków, jak wróbel Passer
domesticus, kawka Corvus monedula czy pustułka Falco tinnunculus) oraz
bezpowrotnym niszczeniem miejsc lęgowych. Intensyfikacja prac
termomodernizacyjnych w ostatnich latach przyczynia się do gwałtownego
kurczenia liczby miejsc lęgowych, a co za tym idzie wielkości populacji, co
w największym stopniu dotyczy jerzyka. Sposobem zapobiegania
negatywnym
skutkom
prac
ociepleniowych
budynków
jest
rekompensowanie tych strat. W celu przeciwdziałania negatywnym
skutkom prac dociepleniowych, w okresie od 1.10.2009 do 31.07.2010
MTO realizowało projekt pt. "Program ochrony miejsc lęgowych ptaków
zasiedlających budynki i budowle w miastach wraz z implementacją na
terenie województwa małopolskiego", sfinansowany przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach
przedsięwzięcia opracowaliśmy procedury postępowania w docieplanych
budynkach, które służą przeprowadzaniu w obiektywny sposób kontroli
budynków potencjalnie zasiedlonych przez gatunki chronione. Procedury
zawierają opis zagrożeń ptaków w mieście, propozycje postępowania
w przypadku podejmowania remontów budynków w technologii z wielkiej
płyty, zalecenia dla organów administracji wydających zezwolenie na
prowadzenie prac remontowych, zalecenia dla inwestorów i wykonawców
remontów oraz ornitologów wykonujących ekspertyzy przeznaczonych do
modernizacji budynków. Procedury zostały wydane w postaci 20stronicowego folderu i podobnie jak pozostałe materiały informacyjne
opracowane podczas realizacji projektu (obok informacji o projekcie) - są
dostępne do pobrania w postaci pliku pdf na stronie internetowej MTO
www.mto-kr.pl. Ważnym celem projektu była edukacja ekologiczna
gospodarzy modernizowanych budynków oraz wykonawców remontu,
którzy wielokrotnie nie są świadomi łamania prawa bądź nie zdają sobie
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sprawy z prostoty działań kompensacyjnych. W ramach projektu
opracowaliśmy i wydrukowaliśmy dwa rodzaje ulotek, które docelowo
trafiły do dwóch grup beneficjentów: 1) ulotka informacyjna dla właścicieli
budynków i firm budowlanych w nakładzie 500 sztuk, w której zawarte
zostały zarys problemu zanikania ptaków w miastach, opis niezgodnych
z prawem zabiegów termoizolacyjnych, konsekwencji w przypadku

łamania prawa oraz wskazówki, w jaki sposób dokonywać rekompensat
przyrodniczych w przypadku, gdy okaże się to konieczne; 2) ulotka
informacyjna dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców w nakładzie
2000 szt., w której zawarliśmy m.in. informacje o biologii wybranych
gatunków ptaków zasiedlających przestrzeń miast, dlaczego warto je
chronić i co robić w przypadku niszczenia siedlisk ptaków bądź ich lęgów.
Foldery i ulotki informacyjne rozprowadzano kilkoma drogami: wysłano
do spółdzielni mieszkaniowych oraz do firm remontowo-budowlanych na
terenie miasta Krakowa, a także do 16 Regionalnych Dyrekcji Ochrony
Środowiska, gdzie spotkały się z dużym zainteresowaniem. Ponadto,
ulotki kolportowaliśmy w Krakowie na dużych osiedlach mieszkaniowych
oraz podczas Festiwalu Nauki, kiedy to we współpracy z Uniwersytetem
Jagiellońskim na płycie Rynku Głównego prezentowaliśmy budki lęgowe.
W ramach projektu zrealizowaliśmy szkolny program edukacyjny
z wykorzystaniem
zakupionych pomocy dydaktycznych: rzutnika
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multimedialnego oraz pięciu budek lęgowych różnych typów (dla jerzyka,
pustułki, wróbla oraz kawki). Cykl dwugodzinnych warsztatów pt. „PTAKI
W PRZESTRZENI MIASTA” przeprowadziliśmy dla 450 uczniów w czterech
krakowskich szkołach podstawowych. (Fot.). Warsztaty miały formę
krótkiej prezentacji multimedialnej nt. pospolitych gatunków ptaków,
ich adaptacji do środowiska miejskiego, miejsc, jakie zasiedlają,
ze szczególnym uwzględnieniem ptaków zanikających (jerzyki, jaskółki,
wróble) i wpływu gatunków ekspansywnych na inne gatunki ptaków,
połączonej z zademonstrowaniem budek lęgowych oraz quizem – zabawą
w celu podsumowania problemu. Uczestnicy warsztatów otrzymali
ulotki informacyjne. Jedynie uwrażliwienie najmłodszych odbiorców
może spowodować w przyszłości trwałe zmiany w mentalności
społeczeństwa zrozumienie współczesnych problemów ochrony przyrody
w miastach. Serdecznie dziękujemy wszystkim autorom zdjęć
za ich udostępnienie w celu zamieszczenia w materiałach informacyjnych
oraz wszystkim wolontariuszom za pomoc w realizacji projektu.
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CO I DLACZEGO WARTO PRZECZYTAĆ?

Recenzje
Rynek literatury ornitologicznej
podąża utartymi ścieżkami. Każda
kolejna
pozycja
to
zwykle
najnowszy stan wiedzy w danym
obszarze,
nowe
propozycje
systematyki,
wyższy
poziom
ilustracji, ciekawsza prezentacja
graficzna map, wygodne dla
użytkownika rozmieszczenie tablic
i opisów. W spokojnym tym
obszarze niespodziewany wyłom
wprowadziła najnowsza propozycja
holenderskiego autora Nilsa Van
Duivendijk, który zaproponował
nam
niewielką
objętościowo,
aczkolwiek
niesłychanie
interesującą pozycję Advanced
Bird ID Guide: The Western
Palearctic. Licząca 308 stron
książka
wbrew
współczesnym
trendom nie zawiera absolutnie
żadnych ilustracji. Autor oferuje
nam suche wylistowane cechy
diagnostyczne szat wiekowych,
dymorfizmu płciowego, odmian
barwnych ponad 1300 gatunków
i
podgatunków
stwierdzonych
w Zachodniej Palearktyce. Cechy te w większości przypadków pozwalają na
jednoznaczne wskazanie gatunku, w niewielkim procencie pozostawiając jakieś
wątpliwości. Patronem tego wydawnictwa jest British Birds, niezwykle ceniony magazyn
brytyjski, ukazujący się nieprzerwanie od 102 lat. Systematyka w przedstawianej pozycji
forsuje stanowisko holenderskiej Komisji Rzadkości, opartej na systematyce
zaproponowanej przez Howarda i Moora. Propozycje wydzielenia niektórych
podgatunków czy gatunków są niespotykane gdzie indziej w literaturze, co jednak nie
umniejsza wartości samej pozycji. Przeglądając pobieżnie zestawy cech ze zdumieniem
odkrywamy, że w wielu wypadkach nie mieliśmy najmniejszego pojęcia o ich istnieniu.
Takie cechy jak kolor tęczówek, który jednoznacznie pomaga w oznaczeniu ograniczany

Strona 18
był głównie do mew, czasem drapieżnych. Tu okazuje się pomocny w wielu innych
wypadkach. Pewnie nie da się tej pozycji używać, jako jedynej. Stanowić będzie
niezwykle cenne uzupełnienie sztandarowych kluczy do identyfikacji jak np. najnowsze,
drugie wydanie Collins Bird Guide (Svensson, Mullarney, Zetterstrom). Uzbrojeni w taki
zestaw dydaktyczny powinniśmy sobie poradzić w trudnych sytuacjach, zwłaszcza, gdy
będziemy w komfortowej sytuacji diagnozowania gatunku z wykonanej w terenie
dokumentacji fotograficznej. Często w takich wypadkach może dojść niestety
do gwałtownego zgaszenia emocji wywołanych prawdopodobieństwem obserwacji
rzadkiego gatunku. Kompleksowy zestaw cech diagnostycznych pozwoli odrzucić
najbardziej fantazyjne domniemania. Pozwoli to również uchronić przed popełnieniem
poważnych błędów często rzutujących później na opinie o obserwatorze. Do tej pory nie
doczekaliśmy się tak pełnego potraktowania wielu podgatunków, dzięki tej pozycji
odróżnianie niektórych na podstawie tylko obserwacji wizualnych, bez chwytania w sieci
wydaje się zadaniem, co najmniej możliwym. Warto potrenować z cechami zawartymi
w omawianej pozycji na zdjęciach własnych czy dostępnych w wielkiej liczbie
w Internecie. Potwierdzi się przydatność opisywanych cech, a sami również będziemy
mogli wyrazić swoją opinie czy książka się sprawdza. Na koniec chciałoby
się powiedzieć, że pozycja ta uzupełniona o wysokiej, jakości fotografie
czy też znakomite ilustracje (jak w Collins Bird Guide) byłaby prawdziwym zabójcą
wszelkich innych pozycji dostępnych na rynku. Niestety taka liczba gatunków
i podgatunków wymagałaby materiału graficznego, który trzeba gromadzić latami.
Dodatkowo też objętość takiej pozycji nie pozwoliłaby na zabranie jej w teren, do czego
przynajmniej w założeniu jest przewidziana. Napawać optymizmem może jednak
fakt wykonania tak ogromnej pracy w celu zaproponowania obserwatorom ptaków
innego podejścia. Zwięzłego, czasem suchego, a jednak, co najważniejsze niezwykle
efektywnego. W dodatku wydawnictwo nie każe sobie za to słono płacić.
Cena na naszym rynku to 89zł.
Advanced Bird ID Guide: The Western Palearctic
Every plumage of all 1,300 species and subspecies recorded in Britain, Europe, North
Africa and the Middle East
Autor: Nils Van Duivendijk
New Holland 2010, 308 stron, miękka okładka

Marcin Filipek
Lanius-Books
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JAK POWSTAŁA ODZNAKA "POMURNIKA"?
Kazimierz Walasz
Historia odznaki wiąże się ściśle z początkiem działania naszego Regionu. Pierwszy zjazd
zapoczątkowujący funkcjonowanie Klubu Ornitologów Małopolski działającego przy
Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbył się (nielegalnie)
w przeddzień rocznicy ogłoszenia stanu wojennego, jeszcze w czasie jego trwania, 14
grudnia 1982 roku. Krótko po rozpoczęciu została sformułowana instrukcja dla
współpracowników. Wydrukowano (nielegalnie) pierwsze karty obserwacji i ornitolodzy
zaczęli przysyłać wyniki swoich obserwacji. Niektóre osoby, które obserwowały ptaki już
wiele lat wypełniły ich wiele, udostępniając swoje dotychczasowe obserwacje. Wtedy
wpadłem na pomysł by w jakiś sposób odznaczać, wyróżniać te osoby odznaczające się
największą aktywności w przysyłaniu wyników sowich obserwacji. Na początku grudnia
1983 był już gotowy projekt kryteriów odznaki i jej stopni. Pomysł zaczerpnąłem
z funkcjonującego bardzo dobrze systemu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK. System
wyróżnień był tam tak skonstruowany, że zachęcał do coraz szerszego pozwania naszych
gór, a przy okazji zdobywania coraz wyższych stopni odznaki. Ponieważ sam
zdobywałem poszczególne stopnie odznaki, znałem wiele osób zdobywających kolejne
stopnie, rozumiałem jak to funkcjonuje. Podstawowa sprawa, na jakiej mi zależało,
to by odznakę przyznawać na podstawie jawnych, precyzyjnych kryteriów,
upublicznionych dla wszystkich. Chodziło o to by wykluczyć wszelką arbitralność, tak
powszechną w minionym systemie politycznym, gdzie wyróżniano medalami przede
wszystkim za spolegliwość wobec władzy. Najważniejsze było to, by osoba przysyłająca
wyniki swoich obserwacji mogła samodzielnie ocenić czy spełniają kryteria przyznania
danego wyróżnienia, a nie zależało to wyłącznie od osób decydujących o tym. Dlatego
opublikowano listę kryteriów dokładnie precyzujących ile, jakiego rodzaju materiałów
obserwacyjnych należy przekazać by spełnić kryteria przyznania danego stopnia odznaki.
Nie ulegało wątpliwości, że naszym logo musi być pomurnik, gatunek gniazdujący
jedynie w naszym Regionie. Tak się złożyło, że mój dobry kolega Zbyszek Sroga,
z wykształcenia germanista, a z zamiłowania obserwator ptaków, a przede wszystkim
uzdolniony plastyk, podjął się opracowania stylizowanej postaci pomurnika. Wykonał
szereg projektów i w czasie kolejnych spotkań dochodziliśmy do optymalnej formy.
Kształt odznaki przypominał "telewizor", bo taki był projekt i dopiero po rejestracji MTO
i zmianie nazwy, zmieniono kształt odznaki na okrągły, tę zmianę kształtu odznaki
opracował Marek Jędra. Trzeba dodać, dla wyjaśnienia młodszym osobom, że w tamtych
czasach zarejestrowanie naszego stowarzyszenia pod nazwą "Towarzystwo" było
praktycznie niemożliwe, ze względu na liczne utrudnienia, jakie stwarzały ówczesne
władze, by społeczeństwo nie mogło się swobodnie organizować. Dopiero po zmianach
politycznych po 1989 roku, stało się to możliwe. Ustaliliśmy, że odznaka będzie miała
trzy stopnie. Pomurnik na tle zielonym, dla wszystkich członków Klubu, na tle niebieskim
dla tych osób, które przysłały już pewną liczbę wyników swoich obserwacji i pomurnik na
tle pomarańczowym dla najbardziej wytrwałych - za 5 lat stałego przysyłania obserwacji
i nie mniej niż 500 nadesłanych kart obserwacji. Dopuszczało się możliwość wyróżnienia
odznaką. "Pomarańczowego Pomurnika" po 3 latach aktywności, ale przy spełnieniu
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kryterium przysłania 5000 kart obserwacji. Proszę zwrócić uwagę, że w chwili
ustanowienia odznaki na zjeździe listopadowym w 1984 r. mieliśmy za sobą dwa lata
działalności, czyli dopiero za 3 lata planowaliśmy przyznanie pierwszych
Pomarańczowych Pomurników. Wtedy wydawał się to czas bardzo odległy, a odznaka
ukoronowaniem działalności współpracownika. Została też ustanowiona odznaka
honorowa - pomurnik na białym tle, z zamiarem przyzwania jej osobom o wybitnych
zasługach dla naszej ornitologii Pierwszą odznakę otrzymał w 1985 r. nieżyjący już prof.
Bronisław Ferens, osoba bardzo życzliwa dla powstającego Klubu i z całego serca go
popierająca, autor m. in. kluczy do oznaczania ptaków polski i wielu innych publikacji.
Następne dwa Białe Pomurniki przyznano dopiero w listopadzie 2007 r. Otrzymali je prof.
Przemysław Busse - badacz wędrówek ptaków i prof. Ludwik Tomiałojć - autor
monografii ptaków Polski. Jeszcze o samych kolorach odznak. Dyskutując ze Zbyszkiem
Srogą zastanawialiśmy się, jaką przyjąć strategię kolorystyczną. Ustaliliśmy, że pomurnik
na tle błękitnym będzie wyglądał atrakcyjnie, i będzie przyciągał uwagę, zachęcając
następne osoby do zdobycia go, przekazywania swoich obserwacji. A obserwacje były
bardzo potrzebne do poznania naszej awifauny. Były to czasy, obecnie nie do
wyobrażenia, kiedy czuliśmy się jak odkrywcy na nieznanym lądzie, gdyż często byliśmy
pierwszymi ornitologami odwiedzającymi dany teren w Małopolsce i były to pierwsze
jakiekolwiek zapisane obserwacje ptaków z danego terenu. Dlaczego wtedy najwyższe
wyróżnienie "Pomarańczowy Pomurnik" miał tło pomarańczowe? Założenie było takie.
Tą odznakę zdobędzie niewielu i by tym, co tego nie osiągną, nie było żal, damy kolor tła

Fot. Pomurnik (Tichodroma muraria)

- Tatry 27.06.2010

Marcin Dyduch
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odznaki mniej atrakcyjny niż "Błękitnego Pomurnika". Zbyszek zaproponował szereg
odcieni i wybraliśmy ten najbardziej akceptowalny. Odznaki zostały "załatwione", jak to
się wtedy mówiło, przez sekcje techniczną na Uniwersytecie Jagiellońskim, a koszt ich
wykonania udało się pokryć ze źródeł spoza Instytutu, niezupełnie formalnie, ale takie
były czasy, a ludzie bardzo życzliwi naszej sprawie. Wtedy będąc osobami młodymi nie
myśleliśmy, co będzie za dziesięć, dwadzieścia lat. Nie pomyśleliśmy, ze będą osoby
trwające w swojej aktywności ornitologicznej wiele lat i zasługujące na wyższe
wyróżnienia. Gdy się to stało, trzeba było pomyśleć o wyższych oznaczeniach. Wtedy
powstał srebrny i złoty pomurnik. Skłoniły nas do powołania tych odznak także
wypowiedzi niektórych współpracowników, którzy stwierdzili, że po zdobyciu
"Pomarańczowego Pomurnika" tracą motywacje by nadal trudzić się wypełnianiem
druków ze swoimi obserwacjami. Grawer, który wykonuje nasze odznaki pan Adam
Sroka, gdy usłyszał jak wysokie kryteria muszą spełnić współpracownicy wolontariusze
by otrzymać te wyróżnienia zobowiązał się, że bezpłatnie pokryje prawdziwym złotem
oznaki "Złotego Pomurnika, i tak się stało. Odznaka została powołana jednak bardzo
późno, bo pierwsi wyróżnienie to otrzymali dopiero na listopadowym zjeździe w 1999
roku. Ponieważ w momencie inauguracji szereg osób spełniało już dawno kryteria złotej
odznaki, otrzymali ją od razu z pominięciem srebrnej odznaki. Inne osoby, które
stopniowo dochodziły do tych wyróżnień, skompletowały wszystkie stopnie odznaki. Na
moment pisania tych słów od 1984 roku przyznaliśmy 204 Błękitne Pomurniki, 86
Pomurników Pomarańczowych, 12 Srebrnych Pomurników i 19 Złotych Pomurników.

Fot. Pomurnik (Tichodroma muraria) - Tatry 27.06.2010

Wiesław Wodecki
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SKLEPIK MTO
Atlas
Ptaków
Lęgowych
Małopolski red. K. Walasz, P.
Mielczarek - 20,00 zł (15,00 zł
członkowie MTO z opłaconą
składką za bieżący
rok) + 8,00 zł koszty
przesyłki.
Pismo Remiz 2(2-4)
z 1993 - 4,00 zł +
2,00
zł
koszty
przesyłki.
Ptaki - materiały dla nauczycieli
red. K. Walasz., D. Baran (143 str.) 15,00 zł (10,00 zł członkowie MTO z
opłaconą składką za bieżący rok) +
4,00 zł koszty przesyłki.

Tajemnice Morskiego Oka kaseta
video - M. Krzyżański - 12,00 zł +
4,00 zł wysyłka.
Atlas Ptaków Zimujących Małopolski
Red. K. Walasz - 45,00 zł (35,00 zł
członkowie MTO z opłaconą składką za
bieżący rok) + 9,00 zł koszty przesyłki
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LITERATURA, ARTYKUŁY ORAZ KSIĄŻKI
Zachęcamy wszystkich do lektury artykułów oraz książek dostępnych na
stronie MTO http://www.mto-kr.pl w zakładce Literatura. Artykuły
i książki są do pobrania ze strony w formie plików pdf.
1.

Kawa P. 1998. Ptaki lęgowe okolic Rzeszowa.

2.

Kawa P. 1996. Ptaki zbiornika retencyjnego w Rzeszowie.

3.

Stój M. 2009. Orzeł przedni Aquila chrysaetos w polskiej części Karpat
w latach 2006- 2009.

4.

Walasz K. 2007. Rola parków narodowych w ochronie ptaków.

5.

Walasz K. 2006. Stan poznania awifauny Małopolski.

6.

Walasz K. 2006. Stan poznania awifauny Polski.

7.

Wiehle D., Bonczar Z. 2007. Śmiertelność ptaków w warunkach stawów
rybnych.

8.

Wiehle D., Malczyk P. 2009 Gniazdowanie hełmiatek Netta rufina na
stawach rybnych koło Zatora.

9.

Taczanowski W. 1882. - Ptaki krajowe.

10. Walasz K., Mielczarek P. 1992. Atlas ptaków lęgowych Małopolski.
11. Walasz K., Tworek S., Wiehle D. 2006. Ochrona ptaków i ich siedlisk.

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
Na stronie internetowej MTO dostępne są również do pobrania prezentacje
multimedialne:
Malczyk P. 2005. Rzadkie ptaki Małopolski 2005 ● Rzadkie ptaki Małopolski 2006
● Rzadsze ptaki Małopolski 2008 ● Rzadkie ptaki Małopolski 2009●
Karaksa D. 2008. Ptaki Oravy●
Kornan J. i in. 2008. Orel przedni Słowacja 2008●
Stój M. 2008. Ekologia rozrodu orła przedniego Aquila chrysaetos w polskiej
części Karpat●
Ciach M. 2009. Carpatica 2009●
Faber M. 2009. Projekt dzwoniec●
Chodkiewicz M. 2009. 10 lat MPPL●
Rys. w tle Śmieszka (Larus ridibundus)
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MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE
Aby zostać członkiem MTO należy:
1. Wypełnić deklarację członkowską, którą można pobrać z www.mto-kr.pl i wysłać pocztą
elektroniczną lub wykorzystać wkładkę i 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.

Rys. Słonka (Scolopax rusticola)

