Wydzia Hodowli i Biologii Zwierz t Uniwersytetu Rolniczego
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

Ma opolskie Towarzystwo Ornitologiczne
ul. Do Wilgi 11, 30-419 Kraków

PROGRAM
54 ZJAZDU ORNITOLOGÓW POLSKI
PO UDNIOWO-WSCHODNIEJ
Kraków, 26 XI – 27 XI 2022 r.

26 listopada 2022 r. (sobota)
09.00 - 10.20
10.20 - 10.30
10.30 - 10.35
10.35 - 11.05
11.05 - 11.30
11.30 - 11.50
11.50 - 12.10
12.10 - 12.30
12.30 - 12.50
12.50 - 13.20
13.20 - 13.55
13.55 - 14.20
14.20 - 15.20
15.20 - 15.45
15.45 - 17.00
17.00

Zebranie wyborcze MTO
Przerwa
Otwarcie Zjazdu
Dr in . Marian Stój (Komitet Ochrony Or ów Region Podkarpacki, Jas o) - Rozród i etologia or a
przedniego w polskich Karpatach w latach 1993 - 2022
Dr Kazimierz Walasz (MTO) - 40 lat naszej dzia alno ci
Wr czenie Pomurników - zaproszony prof. dr hab. Andrzej Dyrcz
Przerwa
Stanis aw Czy (MTO) - Rzadkie ptaki „pozakomisowe” w Polsce po udniowo-wschodniej
w latach 2021-2022
Dr Kazimierz Walasz, Stanis aw Czy (MTO) - Program poznania i ochrony bociana bia ego
w Polsce - wspó praca z operatorami energetycznymi - Enea, Energa, Tauron i PGE
Mgr Józef Hordowski (Arboretum Bolestraszyce) - Historia ornitologii na terenie Regionu
Ma opolski - czyli jak to by o przed MTO?
Mgr Krzysztof Gajko (3Bird) - 3Bird - wk ad w rozwój technologii bada nad migracjami ptaków
Mgr in . Karolina Skorb (ISEZ PAN Kraków) - Wp yw zanieczyszczenia sztucznym wiat em
na ptaki na przyk adzie kompleksu szklarni w Siechnicach
Przerwa obiadowa
Pawe Morawiec, Piotr Nowak, Bogus aw Binkiewicz - Czynna ochrona sów krajobrazu
rolniczego w Ma opolsce
Micha Adamowicz, Filip Chudzy ski - Projekcja filmu "KOHUT"
Zako czenie Zjazdu

27 listopada 2022 r. (niedziela)
9.30 – 13.00 Wycieczka na miejski odcinek rzeki Wis y. Zbiórka o godz. 9.30, Most D bnicki od strony DH
„Jubilat”
Obrady b
Krakowie.

odbywa y si w budynku Wydzia u Hodowli i Biologii Zwierz t UR przy Al. Mickiewicza 24/28, w

W trakcie Zjazdu prezentowane b
ró ne typy budek l gowych. Udzielane b
konstruowania i zasad rozwieszania budek dla ptaków.

te porady dotycz ce

Osoby, które chcia yby w czasie Zjazdu przedstawi wyniki swoich obserwacji, zdj cia lub postery, prosimy
o przes anie informacji (tytu posteru oraz jego wymiary) do dn. 19.11.2022 r.
Ko czy si czteroletnia kadencja Rady MTO, dlatego na pocz tku Zjazdu (9:00 -10:00) odb dzie si Walne
Zgromadzenie cz onków MTO, na którym zostanie wybrana nowa Rady MTO. Przypominamy, e udzia w
osowaniach mog bra wy cznie osoby z aktualnie op acon sk adk .
Z okazji jubileuszu 40 lat naszej dzia alno ci, zapraszamy w sobot po Zje dzie, do jednego z krakowskich
lokali na lu ne spotkanie. Dok adne informacje przeka emy pó niej.
Wszystkich serdecznie zapraszamy na Zjazd
i prosimy o poinformowanie innych zainteresowanych!
W imieniu organizatorów
dr Kazimierz Walasz dr in . Damian G. Wiehle

