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PROGRAM
WIOSENNEGO ZJAZDU
ORNITOLOGÓW POLSKI
PO UDNIOWO-WSCHODNIEJ
Zjazd b dzie odbywa si z pomoc aplikacji internetowej Teams. Szczegó y po czenia podano poni ej programu.
Ka dy mo e spróbowa ju teraz czy uzyska po czenie poprzez platform Teams.

19 marca 2022 r. (sobota)
16.00 - 16.05 Otwarcie Zjazdu
16.05 - 16.40 Stanis aw Czy (MTO) - Rzadkie gatunki ptaków obserwowane w 2021 roku na terenie Polski
pd. wsch.
16.40 - 16.50 Mgr Katarzyna Mikici ska (MTO) - Wyniki licze zimowych w styczniu 2022 r. w Regionie
16.50 - 17.00 Dr Kazimierz Walasz (MTO) - Program ochrony bociana bia ego w obszarze Polski zachodniej
realizowany we wspó pracy z ENEA Operator (Pozna )
17.00 - 17.10 Dr in . Damian Wiehle (MTO) - Awifauna zarastaj cych upraw rolniczych i innych

rodowisk marginalnych na obszarach otwartych ma opolski. Zaproszenie do nowego
projektu MTO
17.10 - 17.40 Dr hab. Robert Gwiazda (Inst. Ochrony Przyrody PAN, Kraków) - Czynniki wp ywaj ce
na gnie enie si i l gi zausznika w warunkach stawów rybnych
17.40 - 18.10 Dr Maciej Kami ski (Wydz. Biologii i Ochrony rodowiska, Uniwersytet ódzki) - Go b
miejski jako doskona y gatunek modelowy do bada ekologicznych
18.10 - 18.40 Dr hab. ukasz Kajtoch, mgr in . Bart omiej Kusal (Inst. Systematyki i ewolucji zwierz t PAN,
Kraków) - Mieszane l gi i znikaj ce drzewa - wp yw na stan populacji dzi cio a bia oszyjego
w aglomeracji krakowskiej

18.40 - 19.25 Mgr in . Adam Zbyryt (Szko a Doktorska Nauk cis ych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Bia ymstoku)
- Wp yw wspó czesnej gospodarki le nej na populacje i siedliska ptaków
19.25 - 20.00 Dr Jacek Betleja (Dzia Przyrody, Muzeum Górno skie w Bytomiu) - Wyspy wymarzone
20.00
Zako czenie Zjazdu
Wszystkich serdecznie zapraszamy na Zjazd
i prosimy o poinformowanie innych zainteresowanych!
W imieniu organizatorów
Prezes MTO
dr Kazimierz Walasz

- Informacje o po czeniu poprzez aplikacje Teams znajduj si na nast pnej stronie!

Udzia w zje dzie
Zjazd odb dzie si na platformie internetowej Teams
. Wszystkich zainteresowanych prosimy o
po czenie si w ci gu 15 min. przed rozpocz ciem zjazdu. Po czenie dokonujemy w przegl darce Edge
lub Chrome

poprzez wklejenie poni szego adresu:

https://walasz.net/III-Wiosenny-Zjazd-MTO/
Po uruchomieniu powy szego adresu pojawi si trzy opcje:

Wybieramy "Kontynuuj w tej przegl darce", co pozwala od razu po czy si
konieczne rejestrowanie si w aplikacji Teams.

ze Zjazdem, nie jest

Wybranie pierwszej opcji "Pobierz aplikacj systemu Windows" przekieruje nas do rejestrowania si w
aplikacji Teams i po zarejestrowaniu si w aplikacji Teams, nale y ponownie wpisa adres:
https://walasz.net/III-Wiosenny-Zjazd-MTO/
Wybranie trzeciej opcji "Otwórz aplikacj Teams" jest mo liwe jedynie, gdy kto jest ju zarejestrowany w
aplikacji Teams i od razu prowadzi do po czenia.
Uczestnicy zjazdu b

mieli mo liwo

dyskusji, zadawania pyta .

Przypominamy o zasadach:
1. Je li chcemy zabra g os klikamy na ikonk " apki" - wtedy kieruj cy dyskusj widzi, e dana osoba chce
zabra g os.
2. Ikonk mikrofonu na swoim komputerze klikamy wy cznie, gdy chcemy zabra g os, standardowo
ikonka ta powinna by przekre lona, podobnie ikonka z kamer standardowo powinna by wy czona
(przekre lona), gdy zabieramy g os w czamy kamer , tak by uczestnicy zjazdu mogli widzie osob
mówi .
3. Telefony komórkowe przestawiamy na wyciszenie lub wibracj
4. Je li zabieramy g os starajmy si sprawi , by nie by o s ycha innych domowników, szczekaj cych psów,
nej muzyki lub dzia aj cego telewizora, radia, odkurzacza czy innych urz dze .

