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3 grudnia 2016 r. (sobota) 

 

10.00 - 10.05 Otwarcie Zjazdu 
10.05 - 10.35 Mgr Krzysztof Dudzik (Stowarzyszenie MOST, Kielce) - drówki ab dzi krzykliwych gniazduj cych na 
  terenie po udniowej Polski 
10.35 - 10.50  Dr Kazimierz Walasz (MTO) - Sprawozdanie za ostatni rok z prac MTO 
10.50 - 11.00  Wr czenie Pomurników 
11.00 - 11.30        Dr Tomasz Wilk, mgr Wies aw Król, dr Kazimierz Walasz (MTO) - Atlas 2014 – 2018, co ju  wiemy, czego 
                                musimy si  dowiedzie ? 
11.30 - 11.50  Przerwa 
11.50 - 12.20 Dr hab. Tadeusz Zaj c (IOP PAN, Kraków) - Czy ochrona rybitw mo e by  odpowiedzialna za powodzie 
  w dolinie Wis y? 
12.20 - 12.50 Mgrin . Arkadiusz Frohlich, dr hab. Micha  Ciach (Zak ad Bioró norodno ci Le nej UR, Kraków) - Sk ad 

gatunkowy  oraz  liczebno  sów  na  terenie  miasta  Krakowa,  czynniki  determinuj ce  
prawdopodobie stwo wyst powania puszczyka 

12.50 - 13.20 Dr Kazimierz Walasz (MTO) - Zastosowanie geolokatorów w badaniach migracji ptaków 
13.20 - 13.50  Wojciech Guzik (MTO), Igor D ugosz (MTO) -Rzadkie gatunki ptaków obserwowane w 2016 roku 
                                w Ma opolsce 
13.50 - 15.00 Przerwa obiadowa 
15.00 - 15.30 Mgr in . A.Frohlich, dr hab. M. Ciach(Zak ad Bioró norodno ci Le nej UR, Kraków) - Czy sztuczne wiat o 
                                wp ywa na szybsze odszukiwanie pokarmu przez ptaki zimuj ce? 
15.30 - 16.00 Dr Jacek Betleja (Muzeum Górno skie, Bytom) - Mewa bia og owa w po udniowej Polsce – co wiemy 

o tym zwyci skim gatunku, a czego jeszcze mo emy si  dowiedzie ? 
16.00 - 16.10 Przerwa 
16.10 - 16.40        Stanis aw Bro ski, mgr in . W odzimierz Cichocki (Muzeum Tatrza skie, Zakopane) - Ptaki l gowe  
                               Bia ego i Czarnego Dunajca w latach 2015-2016 
16.40 - 17.20 Prof. dr hab. in . Agnieszka P ek (Katedra Fizjologii Ro lin UR, Kraków)- Ptaki w rytmie salsy - relacja  
                                z wyprawy na Kub  
 

17.20  Zako czenie Zjazdu 
 

4 grudnia 2016 r. (niedziela) 
 

 

9.00 – 15.00  Wycieczka na miejski odcinek rz. Wis y. Zbiórka o godz. 9.30, Most D bnicki od strony DH „Jubilat” 
 

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.  21.11.2016  r.  Obrady b  odbywa y si  w budynku Wydzia u 
Hodowli i Biologii Zwierz t UR przy Al. Mickiewicza 24/28, w Krakowie. Dojazd z Dworca G ównego PKP tramwajem linii nr 
15 w kierunku Cichego K cika, przystanek w pobli u hotelu "Cracovia" i przej  w kierunku Biblioteki Jagiello skiej (b dzie 
to nast pny budynek za Bibliotek  Jagiello sk  przy Alejach) lub autobusem nr 124 - przystanek znajduje si  przy 
fontannie, przed budynkiem w którym odbywaj  si  obrady. Osoby, które chc  nocowa  z dnia 3/4.12.br. informujemy, e 
mo na dokona  rezerwacji np. w Schronisku M odzie owym PTSM przy ul. Oleandry 4, w Krakowie. 
http://www.smkrakow.pl/. tel. (+48 12) 633 88 22 lub jednym z hosteli Miasteczka Studenckiego AGH. Wed ug informacji 
ze strony http://www. tanie hostele.pl ceny zaczynaj  si  ju  od 30 z  za osob  za noc. 

 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na Zjazd! 

 
         W imieniu organizatorów 

        dr Kazimierz Walasz  dr in . Damian G. Wiehle 
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