Ma opolskie Towarzystwo Ornitologiczne
skr. pocz. 22
30-309 Kraków
sekretariat@mto-kr.pl

Wiosenny Zjazd MTO
Gruszów 16-18 marca 2018 r.
Program wst pny

PI TEK 16.03.2018 r.
16:00 – 22:00 rejestracja go ci
18:00 – 19:00 kolacja
19:00 – 22:00 prezentacje zdj ciowe
SOBOTA 17.03.2018 r.
07:30 – 08.30 niadanie
Blok „Atlas regionalny” (09:00 – 11:30)
09:00 – 09:30 Wprowadzenie – plany na najbli sze 2 lata; bia e plamy, s abo rozpoznane grupy /
gatunki / siedliska [K. Walasz]
09:30 – 10:00 Jak notowa ? – kluczowe informacje, które powinny znale si w Bazie Obserwacji
MTO [T. Wilk]
10:00 – 10:30 Kryteria l gowo ci – jak ich prawid owo u ywa ? [T. Wilk]
10:30 -11:00 Praktyczny kurs dla nieprzekonanych – szybkie wpisywanie obserwacji do Bazy
Obserwacji MTO [W. Król]
11:00 – 11:30 Jak pos ugiwa si tabletem, smartfonem do notowania obserwacji – program Locus
(K. Walasz)
11:30 – 12:00 przerwa kawowa, w przerwie dla ch tnych zaj cia praktyczne w terenie z notowania
ptaków w tablecie, smartfonie z pomoc programu Locus (K. Walasz).
Blok „Lokalne dzia ania terenowe” (12:00 – 13:30)
12:00 – 14:00 Krótkie (10 min) prezentacje ró nych lokalnych inicjatyw w regionie
Prosimy o zg aszanie prezentacji przedstawiaj cych wyniki w asnych prac terenowych.
14:00 – 15:00 obiad
Blok „Metodyka inwentaryzacji i rozpoznawanie ptaków” (15:00 – 17:45)
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 17:15
17:15 – 17:45

Efektywno wykrywania chru cieli w terenie [D. Wiehle]
Inwentaryzacja sów – praktyczne wskazówki [K. Kus]
Jak identyfikowa rzadkie gatunki ptaków – okiem praktyka [J. Lontkowski]
Konkurs na najbystrzejszego obserwatora ptaków

18:00 – 19:00 kolacja
19:30 – 22:00 cz

integracyjna

NIEDZIELA 18.03.2018 r.
07:30 – 08:30

niadanie
- wyjazd osób nie bior cych udzia u w wycieczce terenowej
09:00 – 13:00 Wycieczka terenowa
Zg oszenia uczestnictwa w Zje dzie nale y dokona poprzez stron internetow :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfegkQbXICof4Cmq7sbYQ22Y7zc7oZeHGCVJe0bZYIdU_cBA/viewform?usp=sf_link

Jednocze nie ze zg oszeniem nale y op aci do 7 lutego 2018 ( roda) rezerwowane noclegi i posi ki

Na konto MTO: 31 1050 1445 1000 0022 1647 1991

