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Tradycyjnie juz co druga jesien w Mikulowie na Morawach (Republika Czeska), na terenie górujacego nad otoczeniem zamku, odbyla sie w 2002 roku konferencja poswiecona ptakom drapieznym i sowom, organizowana przez Grupe do Badan i Ochrony Ptaków Drapieznych i Sów
Republiki Czeskiej (SOVDS - Skupina pro Ochranu a Vyzkum Dravcu a Sov pri Ceske spolecnosti ornitologicke). Dzien przed oficjalnym rozpoczeciem konferencji czlonkowie KOO, z powodu
niskiej frekwencji wzmocnieni trzema osobami ze SOVDS, rozegrali mecz pilki noznej z reprezentacja SOVDS. W reprezentacji KOO wystapili: Tomas Belka, Libor Schropfer, Onda Schreibr,
Grzesiek Grzywaczewski, Zbyszek Kasprzykowski oraz Romek Mikusek. Zakonczyl sie on nasza
wysoka wygrana i w zwiazku z tym obawiamy sie, ze kolejne spotkanie bedziemy musieli rozegrac w hokeju na lodzie.
Podczas dwóch dni obrad moglismy wysluchac 32 referatów i obejrzec 9 posterów. W spotkaniu udzial bralo 10 osób z Polski, które przedstawily:
• referaty:
- G. Grzywaczewski -Areal legowy oraz wykorzystanie przestrzeni przez pójdzke (Athene noctua) w srodowisku rolniczym kolo Lublina

•
-

S. Sielicki - Restytucja sokola wedrownego (Faleo peregrinus) w Polsce
oraz postery:
G. Grzywaczewski i W Gustaw - Sowy (Strigiformes) obszarów rolniczych okolic Lublina
Z. Kasprzykowski i A. Golawski - Preferencje srodowiskowe plomykówki (Tyto alba) pójdzki (Athene

i

noctua) w Polsce srodkowo-wschodniej

- R. Mikusek, T. Stawarczyk, A. Wuczynski, J. Lontkowski - Ptaki drapiezne Ziemi Klodzkiej
Nalezy podkreslic, ze poziom samych badan oraz wystapien jest coraz wyzszy, czego powodem
sa zapewne regularne spotkania tego typu. Wiekszosc referatów jest pózniej publikowana.
Az 10 referatów dotyczylo problemów zwiazanych z ochrona ptaków drapieznych i sów.
Goraca dyskusja toczyla sie wokól adopcji (crossfostering) nadrzewnych mlodych sokolów wedrownych podkladanych do gniazd jastrzebi, która to akcje prowadza w Czechach sokolnicy. Argumenty przeciwko tego typu dzialaniom, wysuwane przez czeskich oraz slowackich
specjalistów w dziedzinie ochrony ptaków drapieznych, dotycza glównie:
- nieznanych nastepstw zwiazanych z adopcja w gniezdzie obcego gatunku (imprinting, zagrozenie drapieznictwem ze strony gospodarza itp.);
- istnienia alternatywnych i sprawdzonych metod restytucji sokola;
- dobrej sytuacji oraz ciaglego wzrostu liczby par legowych sokola w Czechach (w 2002 roku zagniezdzilo sie 16 par legowych oraz dalsze 4 stanowiska byly okupowane);
- manipulacji w legach gatunku chronionego.
Na uwage zasluguje równiez wystapienie S. Siryovej i P.Fendy ze Slowacji na temat fauny bezkregowców w gniazdach ptaków drapieznych. Uswiadomilo to nam, jak duza role moze pelnic
samo gniazdo jako dodatkowy element srodowiska. Cenne bylo równiez wystapienie P.Voriska,
T. Belki i L. Schropfera, którzy opierajac sie na doswiadczeniach zdobytych przy opracowywaniu
wznowienia Fauny Czech - Ptaki (II), zwrócili uwage na bledy metodyczne poprzedniego wydania
oraz luki w wiedzy na temat tych grup ptaków. Ksiazka poszerzona o material z lat 1982-1998,
bazujacy m.in. na niemal 12,5 tys. kart gniazdowych, ukaze sie prawdopodobnie juz w przyszlym
roku.
Dziekujemy przy tej okazji kolegom z Czech za mile przyjecie oraz atmosfere, zarówno te bardziej, jak i mniej oficjalna.
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