W dniach 22–24 lutego 2013 roku w ośrodku „Jantar” w Ustce spotkaliśmy się na III Zjeździe
Ornitologów Pomorza. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób. W piątkowy wieczór
zaprezentowano zdjęcia z wycieczek na Krym (Katarzyna Stępniewska) i do Maroka (Zbigniew
Kajzer), a na zakończenie dnia ptaki Pomorza na swoich zdjęciach zaprezentował Leszek Iwanowski.
Główną częścią Zjazdu była sobotnia sesja referatowa, podczas której przedstawiono 14 wystąpień
dotyczących głównie awifauny Pomorza.
Uroczystego otwarcia III Zjazdu Ornitologów Pomorza dokonał w imieniu organizatorów z
Pomorza Środkowego Jacek Antczak. Na wstępie Łukasz Ławicki poinformował o wykonanych i
planowanych pracach w latach 2011–2013 w ramach działalności Pomorskiego Regionu
Ornitologicznego, w tym krótkie podsumowanie akcji liczenia lęgowych mew i rybitw na Pomorzu. Jako
pierwszy wystąpił Wojciech Kania, który na podstawie własnego bagażu doświadczeń przedstawił
referat o przemyślanym podejściu do obrączkowania ptaków, które w konsekwencji pozwoli uzyskać
wartościowe dane. Następnie Michał Skakuj omówił problem kolizji ptaków ze statkami powietrznymi
w Polsce na tle danych z innych krajów, wraz z działaniami minimalizującymi ryzyko wystąpienia
kolizji. W kolejnym referacie Justyna Szulc wraz z Katarzyną i Krzysztofem Stępniewskimi przedstawili
nowy punkt obrączkowania ptaków w ramach Akcji Bałtyckiej nad jeziorem Bukowo wraz z wynikami z
sezonu 2011/12. W następnym wystąpieniu Jacek Antczak zaprezentował wyniki inwentaryzacji
sieweczki obrożnej i rybitwy białoczelnej w naszym regionie – akcji przeprowadzonej pod szyldem
Pomorskiego Regionu Ornitologicznego, którą podsumowuje artykuł w niniejszym zeszycie Ptaków
Pomorza. W ostatnim przed przerwą obiadową wystąpieniu Dominik Marchowski zaprezentował
działanie Pomorskiej Kartoteki Ornitologicznej, a następnie po raz pierwszy w historii regionu zostały
wręczone odznaczenia PRO tzw. „bielaczki” zaprojektowane przez Michalinę Antczak z wizerunkiem
ptasim autorstwa Dominika Marchowskiego. Uhonorowano nimi 14 obserwatorów, którzy do dnia
rozpoczęcia zjazdu wprowadzili do kartoteki ponad 100 ważnych faunistycznie obserwacji.
Odznaczenia otrzymali: Dominik Marchowski, Mateusz Ściborski, Waldemar Półtorak, Adam
Janczyszyn, Leszek Stankiewicz, Jacek Wełniak, Michał Barcz, Marcin Sołowiej, Piotr Zięcik, Zbigniew
Kajzer, Michał Kujawa, Michał Jasiński, Piotr Zaborowski i Maciej Niepomnik. Czterech ostatnich
obserwatorów, którzy wprowadzili do kartoteki ponad 300 rekordów otrzymało dodatkowo drewniane
figurki biegusów zmiennego i morskiego wykonane przez Mirka Żarka. W pierwszym poobiadowym
referacie Adam Mohr przedstawił interesujące (i niestety pesymistyczne) dane dotyczące wpływu
drapieżnictwa (głównie norki amerykańskiej) na sukces lęgowy ptaków wodno-błotnych na wybranych
jeziorach Pomorza Środkowego. Następnym prelegentem był Włodzimierz Meissner, który omówił
zmiany liczebności i rozmieszczenia krzyżówki na Zatoce Gdańskiej w okresie pozalęgowym na
podstawie 24-letnich danych grupy Kuling. W kolejnym referacie Piotr Rydzkowski przedstawił
zimowanie ptaków wodnych w Zaborskim Parku Krajobrazowym w okresie ostatnich 30 lat.
Wystąpienie Łukasza Ławickiego dotyczyło podsumowania „Akcji Gawron” na Pomorzu, w ramach
której liczyliśmy kolonie lęgowe tego gatunku w latach 2011–2012. Dzięki prezentacji Sebastiana
Guentzla mogliśmy dowiedzieć się o wynikach inwentaryzacji ptaków wodnych podczas migracji i
zimowania, przeprowadzonej w sezonie 2011/12 w pomorskich ostojach Natura 2000. Następnie
Urban i Małgorzata Bagińscy zaprezentowali lęgowe ptaki szponiaste obszaru specjalnej ochrony
ptaków Dolina Słupi. Po przerwie kawowej Angelika Grochowska i Aleksandra Sławska opowiedziały o
nowym ośrodku rehabilitacji ptaków w Pomieczynie na Pomorzu Gdańskim. Ponownie na mównicy
pojawił się Michał Skakuj, który z humorem opowiadał o trudnej sztuce rozpoznawania drobnych
ptaków wróblowatych w locie. Sesję referatową tradycyjnie zakończył Zbigniew Kajzer prezentując
uczestnikom zjazdu wykaz rzadkich gatunków ptaków zaobserwowanych na Pomorzu w roku 2012.

Po obfitej sesji referatowej, nastąpiło wieczorne rozluźnienie atmosfery, które jak zawsze
przeciągnęło się do godzin nocnych. Serdeczne podziękowania za gościnę należą się organizatorom
z Pomorza Środkowego, w szczególności „mózgowi operacji”– Jackowi Antczakowi. Kolejny Zjazd
regionu pomorskiego planowany jest na Pomorzu Zachodnim w lutym 2014 roku.
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