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PROBLEMATYKA BADAŃ EKOLOGICZNYCH NAD PTAKAMI PROWADZONYCH W
INSTYTUCIE EKOLOGII PAN

Po pięćdziesięciu latach działalności (1952
- 2002) Instytut Ekologii PAN przestał istnieć.
Zobowiązuje to do dokonania podsumowań
dorobku Instytutu w obrębie różnych kierun-
ków badań ekologicznych, w tym również ba-
dań nad ptakami.

Badania ekologiczne oparte na danych z za-
kresu ornitologii realizowane były niemal od
powstania Zakładu (później Instytutu) Ekolo-
gii PAN, to jest od początku lat 50. Ich prekur-
sorami byli niewątpliwie K. A. Dobrowolski i J.
Pinowski, ukierunkowując działania początko-
wo nielicznej, bo czteroosobowej grupy orni-
tologów, która pracowała w podobnym
składzie do połowy lat 60. W latach później-
szych, aż do końca lat 80., liczba zatrudnionych
w Instytucie ornitologów wahała się od 8 do
16, natomiast po przyłączeniu Stacji Ornitolo-
gicznej w Gdańsku w 1990 r. wzrosła do 28.
Dotychczas ornitolodzy Instytutu opublikowa-
li blisko 400 prac i artykułów naukowych, nie
licząc artykułów popularno-naukowych. Stąd
też omawiając prowadzone nad ptakami kie-
runki badań ekologicznych można je było eg-
zemplifikować tylko nielicznymi, wybranymi
cytacjami prac szczególnie ważnych lub cha-
rakterystycznych dla danego kierunku.

Już we wczesnym okresie działalności In-
stytutu ornitolodzy, mimo szczupłości składu
osobowego, realizowali stosunkowo szeroki
zakres problematyki badawczej. DOBROWOL-
SKI (1961) prowadził badania nad kształtowa-
niem się zgrupowań ptaków wodnych zależnie
od typów limnologicznych jezior. PINOWSKI

(1959) analizował wpływ czynników środowi-
skowych i populacyjnych na liczebność i roz-
mieszczenie gawronów w agrocenozach. Z.
Pielowski i A. Wasilewski zajmowali się bada-
niem struktury zgrupowań ptaków w środowi-
sku leśnym: Wasilewski na tle różnych typów
lasów, PIELOWSKI (1961a) w aspekcie piętro-
wego rozmieszczenia ptaków. DOBROWOLSKI i
współaut. (1962) przeprowadzili badania nad
zachodzącym wówczas zjawiskiem wzrostu li-
czebności i rozszerzania areału występowania
kruka w Polsce. Warto podkreślić, że już w tym
wczesnym okresie rozwoju badań nad ekolo-
gią ptaków podejmowane były tak modne dziś
prace nad behawiorem ptaków, jak badania
PIELOWSKIEGO i PINOWSKIEGO (1962) nad zna-
czeniem jesiennych zalotów u mazurka, czy też
praca z zakresu ekologii ewolucyjnej dotycząca
selektywnego, unifikującego oddziaływania
drapieżcy (jastrząb gołębiarz) na populację
ofiary (gołąb domowy) (PIELOWSKI 1961b).
Rozpatrując całość realizowanej wówczas
przez ornitologów Instytutu problematyki
stwierdzić można, że w badaniach populacyj-
nych dominował aspekt wybiórczości środo-
wiskowej ptaków z uwzględnieniem zależnych
od zagęszczenia oddziaływań wewnątrzpopu-
lacyjnych, a w badaniach biocenotycznych ana-
liza struktury ilościowej zgrupowań ptaków na
tle ujmowanych jakościowo charakterystyk
środowiska.

Następny, odrębny jakościowo okres ba-
dań ekologicznych rozwijanych przez ornitolo-
gów przypada na lata Międzynarodowego Pro-
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gramu Biologicznego (1965–1974), kiedy In-
stytut podjął szeroko zakrojone badania nad
produktywnością populacji i ekosystemów, z
czym wiązało się zatrudnienie nowych pra-
cowników, w tym ornitologów. Istotną rolę
odegrało tu powierzenie A. Myrsze organizacji,
a następnie kierownictwa Pracowni Bioener-
getyki, co umożliwiło wykonywanie na miej-
scu pomiarów bioenergetycznych oraz analizę
składu chemicznego ciał zwierząt, w tym pta-
ków. W kooperacji z A. Myrchą ukazała się wte-
dy seria prac dotyczących dynamiki składu che-
micznego ciała piskląt w trakcie ich rozwoju
postembrionalnego: u mazurka (MYRCHA i
PINOWSKI 1969), gąsiorka (DIEHL i współaut.
1973), szpaka (MYRCHA i współaut. 1973),
gawrona (PINOWSKI i współaut. 1983). Badano
również zmiany chemiczne ciała w okresie pie-
rzenia się młodych mazurków (MYRCHA i
PINOWSKI 1970), jak też dobowe zmiany za-
wartości tłuszczu w ciele dorosłych mazurków
w okresie jesienno- zimowym (PINOWSKI i
MYRCHA 1970). Istotne osiągnięcie stanowiło
wówczas zbadanie pełnego bilansu energe-
tycznego na tle rozwoju termoregulacji u pi-
skląt mazurka i wróbla (MYRCHA i współaut.
1972), czy też bilansu energetycznego u piskląt
gąsiorka (DIEHL i MYRCHA 1973).

Niezależnie od klasycznych prac bioener-
getycznych, w ramach badań nad produktyw-
nością prowadzono również badania popula-
cyjne, stanowiące podstawę do oceny roli sze-
regu gatunków ptaków w ekosystemie. Należą
tu między innymi badania nad płodnością,
śmiertelnością, dynamiką liczebności i bioma-
sy populacji mazurka (PINOWSKI 1968), wró-
bla domowego (PINOWSKA i PINOWSKI 1977),
czy też badania nad składem pokarmu niektó-
rych gatunków ptaków (GROMADZKI 1969).

Do rozwoju badań nad produktywnością
ptaków, zarówno w Polsce jak i zagranicą, przy-
czyniło się istotnie powołanie w 1966 r. z ini-
cjatywy J. Pinowskiego Grupy Ptaków Ziarno-
jadów, jako sekcji MPB. Celem Grupy było pro-
wadzenie, porównywalną metodyką, badań
nad bioenergetyką, dynamiką liczebności oraz
rolą ptaków ziarnojadów w różnych ekosyste-
mach w różnych strefach klimatycznych świa-
ta. W pracach grupy uczestniczyło około 150
naukowców z 25 krajów. Organem grupy od
1967 r. jest finansowane przez Komitet Ekolo-
gii PAN i Instytut Ekologii PAN czasopismo „In-
ternational Sudies on Sparrows”. Do 2002 r.
ukazało się 29 zeszytów tego czasopisma.
Działalność Grupy Ptaków Ziarnojadów w ra-

mach MPB została podsumowana w czterech
książkach, których współedytorem był J. Pi-
nowski, z których dwie są szczególnie cenne
(KENDEIGH i PINOWSKI 1973, PINOWSKI i
KENDEIGH 1977).

Równolegle do badań prowadzonych w ra-
mach MPB, na przełomie lat 60. i 70., w Instytu-
cie rozwijano również inne kierunki badaw-
cze. W nowopowstałym Dziale Zwierząt Łow-
nych zapoczątkowane zostają badania ptaków
łownych. E. Nowak opublikował w czasopi-
smach naukowych i łowieckich ponad 20 arty-
kułów poświęconych ekologii ptaków łow-
nych. OLECH (1970) przeanalizowała w obszer-
nej pracy wielkość produkcji, śmiertelność i
strukturę płci populacji kuropatwy w Polsce,
na tle jej eksploatacji łowieckiej. Opublikowała
ponadto w Łowcu Polskim serię artykułów do-
tyczących czynników determinujących wiel-
kość populacji kuropatw. Kontynuowane są
również badania nad populacjami innych ga-
tunków ptaków. PINOWSKI (1971) podsumo-
wał badania nad procesami dyspersji, wybiór-
czości środowiskowej i regulacji liczebności
populacji mazurka, a JÓZEFIK (1976) przedsta-
wił model regulacji liczebności i struktury
przestrzennej populacji gawrona w Polsce,
oparty na analizie rozkładu wielkości kolonii i
ich rozkładu przestrzennego.

W zakresie biocenologii badania nad ptaka-
mi nawiązują do rozwijanych w Instytucie idei
o roli zespołów konkurencyjnych w regulacji
biocenotycznej. WASILEWSKI (1967) wykazał,
że w zgrupowaniach ptaków leśnych wystę-
pują zespoły powiązanych zależnościami kon-
kurencyjnymi gatunków, stwierdzając jedno-
cześnie istotny wpływ konkurencji międzyga-
tunkowej na liczebność, strukturę ilościową
zgrupowania oraz rozmieszczenie poszczegól-
nych gatunków ptaków w środowisku.

Istotne osiągnięcie stanowiło stwierdzenie
występowania u szeregu gatunków ptaków le-
śnych frakcji nie przystępujących do lęgów,
nie osiadłych osobników (PIELOWSKI i
WASILEWSKI 1972). Wykazano, że ta „nadwy-
żka” populacyjna może być przy tym usuwana z
optymalnych biotopów w warunkach prze-
gęszczenia poprzez oddziaływania terytorial-
ne, lub przeciwnie, zastępować ubytki po-
wstałe wśród osiadłej części populacji. Autorzy
sugerują tu jednocześnie istnienie hierarchicz-
nej relacji konkurencji międzygatunkowej i za-
leżności wewnątrzpopulacyjnych w procesie
regulacji liczebności populacji: w danych wa-
runkach konkurencja międzygatunkowa okre-
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śla pojemność środowiska w stosunku do po-
pulacji poszczególnych gatunków, a dopiero w
ramach tak określonej pojemności następuje
regulacja liczebności populacji poprzez od-
działywania terytorialne.

Na podstawie wieloletnich badań nad li-
czebnością ptaków leśnych w okresie lęgo-
wym stwierdzono, że w obrębie opisanych wy-
żej zespołów konkurencyjnych zachodzi zjawi-
sko kompensacji liczebności. Polega ono na
utrzymywaniu się z roku na rok podobnej
łącznej liczebności zespołu w zestawieniu ze
znacznymi wahaniami liczebności poszczegól-
nych gatunków stanowiących zespół
(WASILEWSKI 1979). Analiza zależności pokar-
mowych w zespole wykazała ponadto, że
wpływa on regulująco na stosunki ilościowe w
niższym piętrze troficznym, wywierając sil-
niejszą presję na grupy ofiar, których liczeb-
ność wzrasta w danym roku ponad przeciętną
wartość.

Opisane wyżej badania, dotyczące proce-
sów regulacji liczebności w obrębie zgrupo-
wań ptaków, prowadzone były w stosunkowo
stabilnym środowisku (dojrzałe, podlegające
ochronie rezerwatowej drzewostany). Nato-
miast B. Diehl rozpoczyna w 1964 r. wielolet-
nie, prowadzone corocznie do dziś, unikatowe
badania nad zmianami struktury zgrupowania
ptaków na tle wtórnej sukcesji lasu na łąkach
śródleśnych. Cząstkowe wyniki tych badań
ukazywały się w różnych publikacjach, między
innymi w pracy podsumowującej 20-letni
okres badań (DIEHL 1983).

Na przełomie lat 70. i 80. w Instytucie zaini-
cjowane zostały, kontynuowane zresztą do
dziś, badania nad wpływem przestrzennych
zróżnicowań środowiska na funkcjonowanie
systemów ekologicznych, tak w skali ekosyste-
mu, jak i krajobrazu. Odnosi się to również do
badań ornitologicznych. DOBROWOLSKI
(1997) opisał znaczenie strefy ekotonowej wo-
da-ląd w kształtowaniu różnorodności biolo-
gicznej zgrupowań ptaków. A. Wasilewski i K.
Sierakowski rozpoczynają badania nad rolą
struktury gatunkowej drzewostanów i mozai-
kowości siedliskowej lasu na kształtowanie się
bogactwa gatunkowego i zagęszczenia zgrupo-
wań ptaków. P. Jabłoński i D. Bukaciński opi-
sują stosunki ilościowe w obrębie awifauny lę-
gowej jeziora Łuknajno i przyległych siedlisk.
GROMADZKI (1970) rozpatruje wpływ wielko-
ści płatów zadrzewień śródpolnych i ich struk-
tury na skład gatunkowy i zagęszczenie pta-
ków. Pod redakcją J. Pinowskiego w 1988 r.

ukazuje się zbiór prac poświęcony ekologicz-
nym skutkom przekształcania krajobrazu rolni-
czego w strefę podmiejską, w którym znalazły
się również wyniki badań nad ptakami (KOT
1988, PINOWSKI i współaut. 1988, ROMA-
NOWSKI 1988), między innymi praca dotycząca
wpływu zmian w krajobrazie rolniczym na wy-
stępowanie ptaków drapieżnych (PINOWSKI i
współaut. 1988). LESIŃSKI (1994) zanalizował z
kolei wpływ struktury zabudowy podmiejskiej
na stosunki ilościowe w zgrupowaniach pta-
ków. Prowadzone w ramach tego kierunku ba-
dania z jednej strony wskazują na istotny, pozy-
tywny wpływ różnych form zróżnicowania
środowiska na bogactwo gatunkowe i poziom
liczebności zgrupowań ptaków, a z drugiej na
znaczenie określonych elementów środowiska
dla populacji poszczególnych gatunków. Od-
rębny blok tematyczny stanowiły prowadzone
po 1980 r. badania nad wpływem metali cię-
żkich, pestycydów i chorobotwórczych mikro-
organizmów na kondycję i śmiertelność osob-
ników dorosłych oraz piskląt wróbla domowe-
go i mazurka. Badania te w pierwszej kolejno-
ści dotyczyły zawartości metali ciężkich, pier-
wiastków biogennych i pestycydów w ciele
ptaków z terenów rolniczych i przemysło-
wych, stanowiąc podstawę do oceny zarówno
skażenia populacji ptaków, jak i pośrednio —
stopnia skażenia środowiska. Następnie bada-
no wpływ toksykantów i mikroorganizmów na
rozwój i śmiertelność piskląt, zwracając jedno-
cześnie uwagę na interakcje w oddziaływaniu
metali ciężkich, pestycydów i mikroorgani-
zmów na ptaki. Stwierdzono, że próg szkodli-
wości metali ciężkich jest istotnie niższy w
przypadku jednoczesnego występowania w or-
ganizmie chorobotwórczych mikroorgani-
zmów. Analizowano również epidemiolo-
giczną rolę wróbli jako potencjalnych wekto-
rów mikroorganizmów patogennych dla
człowieka. Ornitolodzy Instytutu — J. Pinowski,
B. Pinowska, A. Kruszewicz, A. H. Kruszewicz,
J. Romanowski, M. Barkowska, w kooperacji z
mikrobiologami i biochemikami, opublikowali
w tym zakresie 29 prac, z których większość za-
warta jest w dwu wydanych pod redakcją J. Pi-
nowskiego, B. P. Kavanagha i W. Górnego
(PINOWSKI i współaut. 1991) oraz J. Pinowskie-
go, B. P. Kavanagha i B. Pinowskiej (PINOWSKI i
współaut. 1995) zbiorach prac, pod wspólnym
tytułem „Nestling mortality of granivorous
birds due to microorganisms and toxic sub-
stances”. Drugi tom uzupełniono nazwą „Syn-
thesis”.
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Po powstaniu Polskiej Stacji Antarktycznej
PAN im. H.Arctowskiego ornitolodzy Instytutu
włączają się również w badania polarne, biorąc
udział w szeregu wypraw antarktycznych na
wyspę Króla Jerzego (Szetlandy Południowe).
MOCZYDŁOWSKI (1986) bada tam wpływ wa-
runków mikroklimatycznych na występowa-
nie kolonii pingwinów, WASILEWSKI (1986)
analizuje wpływ czynników klimatycznych na
przebieg okresu lęgowego i dynamikę liczeb-
ności populacji nawałnika Wilsona. SIERA-
KOWSKI (1991) i LESIŃSKI (1993) prowadzą
monitoring ptaków w rejonie Zatoki Admirali-
cji. CIAPUTA i SIERAKOWSKI (1999) podsumo-
wują wieloletnie badania własne i innych bada-
czy nad zmianami liczebności pingwinów w re-
jonie Zatoki Admiralicji, jak też podają próbę
wyjaśnienia przyczyn tych zmian. TATUR i
MYRCHA (1984) opisują proces powstawania
gleb ornitogenicznych w miejscach zajmowa-
nych przez kolonie pingwinów, a w 9. dalszych
pracach rolę aktualnie istniejących, jak też re-
liktowych gleb ornitogenicznych w ekosyste-
mie antarktyki morskiej. Podczas wyprawy w
rejon Półwyspu Antarktycznego A. Tatur i A.
Myrcha zebrali obszerną kolekcję szczątków
kopalnych trzeciorzędowej fauny pingwinów,
na podstawie której opisali nowy dla nauki ga-
tunek pingwina kopalnego.

Z początkiem lat 90. w Instytucie zaczynają
pomyślnie rozwijać się, lansowane przez
młodą kadrę ornitologów, dwa kierunki ba-
dawcze: ekologia behawioralna i ewolucyjna.
W zakresie ekologii behawioralnej M. i D. Buka-
cińscy prowadzą badania nad uwarunkowania-
mi agresji u mew (BUKACIŃSKA i BUKACIŃSKI
1994) oraz nad wpływem opieki rodzicielskiej
na sukces lęgowy u mew (BUKACIŃSKA i
współaut. 1996a). Romanowski wraz z innymi
(CACCAMISE i współaut. 1997) zajmuje się zja-
wiskiem terytorializmu grupowego u wron
amerykańskich; P. Matyjasiak bada agresywne
zachowania pomiędzy dwoma gatunkami po-
krzewek. W ramach ekologii ewolucyjnej pro-
wadzone są badania nad ewolucją sygnałów
używanych przez ptaki w komunikacji
wewnątrz- i międzypłciowej (MATYJASIAK i
współaut. 2000, MATYJASIAK i JABŁOŃSKI
2001). W zakresie powyższej problematyki or-
nitolodzy Instytutu opublikowali szereg nie
wymienionych tu prac w renomowanych cza-
sopismach zagranicznych, co rokuje jej dalszy
rozwój w Instytucie.

W 1990 r. do Instytutu przyłączona została
Stacja Ornitologiczna w Gdańsku, co spowodo-

wało rozszerzenie uprawianej w nim dotych-
czas problematyki badawczej, przede wszyst-
kim o badania nad systemami wędrówkowymi
wybranych grup gatunków ptaków wod-
no-błotnych i sposobami zasiedlania środowi-
ska przez ptaki. Badania te koncentrowały się
na trzech problemach: przebiegu jesiennej wę-
drówki ptaków, zimowania ptaków oraz eks-
pansji terenowej ptaków w Polsce. Badania
nad przebiegiem jesiennej wędrówki ptaków
dotyczyły głównie siewkowców i obejmowały
poznanie szlaków wędrówki ptaków wę-
drujących jesienią przez rejon Zatoki Gda-
ńskiej, rozpoznanie ich zimowisk i lęgowisk
oraz śledzenie fenologii wędrówki i dynamiki
liczebności wędrujących gatunków (J. Gro-
madzka, M. Gromadzki, P. Chylarecki, W. Ka-
nia, A. Sikora, T. Mokwa, Z. Rohde, P. Zieliński).
Badaniami nad zimowaniem ptaków w Polsce
objęto łabędzia niemego (M. Wieloch), skandy-
nawską populację pluszcza (A. Sikora) i berni-
kli kanadyjskiej (T. Mokwa, A. Sikora). Badania
nad ekspansją ptaków w Polsce skoncentrowa-
no na łabędziu niemym (M. Wieloch) i mewie
srebrzystej (P. Chylarecki).

Stacja Ornitologiczna prowadzi również
monitoring lęgowisk ptaków Polski obejm-
ujący prace nad występowaniem wszystkich
gatunków ptaków lęgowych na terenie kraju,
w tym prace nad kartograficznym atlasem
ptaków lęgowych Polski, badanie rozmieszc-
zenia, parametrów populacyjnych i wymogów
siedliskowych wybranych gatunków ptaków,
jak też charakterystykę awifauny określonych
obszarów. Istotne osiągnięcie w ramach tej
problematyki stanowiło ukazanie się „The
EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their
Distribution and Abundance” (Hagemeier i
Blair 1997), dzieła podsumowującego aktualny
stan wiedzy o występowaniu ptaków lęg-
owych Europy. Udział Stacji w przygotowaniu
tego dzieła polegał na dostarczeniu danych kar-
tograficznych o występowaniu ptaków w Pol-
sce, ocenie liczebności polskich populacji pt-
aków oraz udziale autorskim pracowników
przy opracowywaniu niektórych tekstów ga-
tunkowych.

Niezależnie od problematyki badawczej
Stacja pełni funkcję krajowej centrali
obrączkowania ptaków, której zadania pole-
gają na organizacji i koordynacji obrączkowa-
nia dzikich ptaków w skali kraju, gromadzeniu
i opracowywaniu danych o obrączkowanych
ptakach, prowadzeniu krajowego banku da-
nych o obrączkowanych ptakach oraz wymia-
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nie i udostępnianiu danych o obrączkowanych
ptakach w skali międzynarodowej.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Instytu-
cie nasila się działalność ornitologów w zakre-
sie zarówno teorii, jak i praktyki (ekspertyzy)
ochrony przyrody. GROMADZKI i współaut.
(1994) wydają książkę „Ostoje ptaków w Pol-
sce”. Pod redakcją DOBROWOLSKIEGO (1995)
wydana zostaje książka pt. ”Przyrodniczo-eko-
nomiczna waloryzacja stawów rybnych w Pol-
sce”, a pod redakcją DOBROWOLSKIEGO i
LEWANDOWSKIEGO (1998) — „Ochrona środo-
wisk wodnych i błotnych w Polsce”. Oba opra-
cowania mają istotne znaczenie dla ochrony
ptaków wodno-błotnych. BUKACIŃSKA i
współaut. (1996b) publikują też obszerny arty-
kuł omawiający rolę stawów jako ostoi ptaków
wodno-błotnych w Polsce. Pod redakcją
GROMADZKIEGO i GROMADZKIEJ (1997) ukazu-
je się zbiór prac „Kormorany w Europie”,
będący podsumowaniem prac Trzeciej Między-
narodowej Konferencji dotyczącej statusu kor-
moranów w Europie, zorganizowanej w 1993
r. przez Stację Ornitologiczną w Gdańsku. M.
Gromadzki i P. Sidło wydają w 2000 r. mono-
grafię dotyczącą ostoi ptaków na polskim wy-
brzeżu Bałtyku. Również w 2000 r. ukazuje się
pod redakcją K. A. Dobrowolskiego i B.
Jabłońskiego nowe, rozszerzone wydanie prze-
wodnika terenowego „Ptaki Europy”, książki,
która niewątpliwie przyczyni się do lepszego
poznania, a tym samym do skuteczniejszej
ochrony naszej awifauny. Z ochroną ptaków w
Polsce związane są też badania prowadzone
przez Stację Ornitologiczną w Gdańsku w ra-
mach monitoringu ptaków Polski, wieloletnie
badania nad bocianem czarnym, ptakami dra-
pieżnymi i derkaczem prowadzone przez B.
Olech w Puszczy Kampinoskiej, wieloletnie ba-
dania M. i D. Bukacińskich nad awifauną rezer-
watu Stawy Raszyńskie, jak też kierowany
przez K. A. Dobrowolskiego monitoring pta-
ków wodnych jezior Mazurskich oraz zimowe
liczenie ptaków wodnych (K. A. Dobrowolski,
J. P. Cygan, T. Wierzbowska).

Istotny wkład ornitologów Instytutu w
działania na rzecz ochrony przyrody, w tym
ochrony ptaków, stanowią ekspertyzy, z któ-
rych znaczna część to obszerne opracowania
naukowe. W 1992 r. M. Gromadzki, P. Chylarec-
ki i A. Sikora przygotowują dla Międzynarodo-
wej Rady Ochrony Ptaków opracowanie do-
tyczące liczebności krajowych populacji ga-
tunków rozproszonych i ich preferencji środo-
wiskowych. W 1994 r. K. A. Dobrowolski, R.

Halba i A. Wasilewski opracowują dla Departa-
mentu Ochrony Przyrody MOŚZNiL eksperty-
zę pt. „Zasady wyznaczania i ochrony stano-
wisk zwierząt — gatunków zagrożonych wygi-
nięciem”. W latach 1995–1998 dla tegoż depar-
tamentu wykonano 4 ekspertyzy o stanie orni-
tofauny wodnej obszarów objętych ochroną
Konwencji RAMSAR oraz wybranych, cennych
ornitologicznie obszarów wodno-błotnych,
obejmujące szereg jezior Mazurskich. Eksper-
tyzy te wykazały znaczny spadek liczebności
szeregu gatunków ptaków wodnych w porów-
naniu do stanu z lat 80. (K. A. DobrowolskI, R.
Halba, K. Sierakowski, A. Wasilewski). W
1996 r. M. Gromadzki opracowuje dla NFOŚ
program monitoringu ornitologicznego, a w
1998 r. obejmuje kierownictwo nad planem
ochrony rezerwatów: Jezioro Siedmiu Wysp,
Bajory i Kałeckie Błota, angażując w badania
około 30 osób z Instytutu Ekologii, Instytutu
Ochrony Środowiska, Instytutu Rybactwa
Śródlądowego, Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków i Politechniki Warszawskiej.
Badania w ramach tego planu finansowane są
przez Instytut Badań Naukowych w Holandii.
Szereg ekspertyz wykonanych zostało w
związku z projektami zagospodarowania
Wisły. Ogółem w latach 1990-2001 wykonano
ponad 30 ekspertyz z zakresu ochrony ptaków
dla MOŚZNiL, Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska, Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków, Międzynarodowej Rady
Ochrony Ptaków, Instytutu Geografii i Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju PAN,
Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w
Warszawie, Hydroprojektu sp. z o.o.w Warsza-
wie, Wydziałów Ochrony Środowiska Urzę-
dów Wojewódzkich.

Wyniki przedstawionych wyżej badań są
wysoko oceniane zarówno w kraju jak i zagra-
nicą, o czym świadczą pełnione przez
czołowych ornitologów Instytutu liczne funk-
cje we władzach krajowych i międzynarodo-
wych towarzystw naukowych. Prof. K. A. Do-
browolski był między innymi Przewod-
niczącym Polskiej Sekcji Wetland Internatio-
nal, a w latach 1966-1993 Sekretarzem Polskiej
Sekcji International Council for Bird Preserva-
tion. Prof. M. Gromadzki od 1992 r. jest Wice-
prezesm Europejskiej Unii Obrączkowania Pta-
ków EURING, jak też członkiem European Bird
Census Committee. Prof. J. Pinowski jest
założycielem i Przewodniczącym Sekcji Wor-
king Group of Granivorous Birds, działającej
najpierw w ramach IBP a następnie INTECOL.

Problematyka badań ekologicznych nad ptakami prowadzonych w Instytucie Ekologii PAN 91



W 1977 r. zostaje on Członkiem Honorowym
American Ornithological Union, a od 1982 r.
członkiem International Ornithological Com-
mittee of International Congress i Standing
Committee of Applied Ornithology of the Or-
nithological Congress. W 1986 r. w Ottawie J.

Pinowski został wybrany wiceprezydentem
20. Międzynarodowego Kongresu Ornitolo-
gicznego.

ECOLOGICAL STUDIES ON BIRDS AT THE INSTITUTE OF ECOLOGY PAS

S u m m a r y

Various aspects of the ecology of birds were inves-
tigated at the Institute ( former Department) of Ecol-
ogy PAS almost since the beginning of its existence
(1952). Already in the 1960s, behavioural and evolu-
tionary ecology was developed, and then continued in
the 1990s. Also habitat preferences in birds were ex-
amined, including density-dependent intrapopulation
interactions. During the International Biological
Programme (1964–1973), bioenergetics of birds and
their chemical body composition were analysed to de-
termine the role of birds in the processes of produc-
tion, energy flow, and matter flux in various ecosys-
tems. In the 1970s, game birds such as the partridge
and ducks were examined, which were of both theo-
retical and practical importance to game shooting.
Within the scope of biocoenotic studies, the effects of
interspecific competition on numbers of birds, spe-
cies composition of bird communities, and distribu-
tion of individual species in the habitat were analysed.
Also trophic relations in bird communities were inves-
tigated, indicating their regulatory effect on the abun-
dance of lower trophic levels. A separate group of sub-

jects, investigated since 1980, concerned the effects
of heavy metals, pesticides, and pathogenic microor-
ganisms on the condition and survival of birds. Orni-
thologists working at the Institute were also involved
in the studies conducted in the Antarctica, where they
estimated numbers, distribution, and breeding biol-
ogy of many bird species. Also the evolution of
ornithogenic soils was investigated at the rookeries of
penguins and long-term monitoring of penguin num-
bers was carried out in the Admiralty Bay (Southern
Shetlands). In 1990, when the Ornithological Station
in Gdańsk was affiliated to the Institute, the research
covered also bird migrations and cartographic atlas for
breeding birds of Poland. In different periods, from 4
to 28 ornithologists were employed at the Institute.
Over the 50-year period they published almost 400 sci-
entific papers and articles, many books edited in Po-
land and abroad, and they prepared many expertises
concerning nature protection and conservation. They
organised more than 10 international symposia, and
they also performed many important functions in
national and international organisations.
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