Górnośląskie Koło Ornitologiczne, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu i Instytut Systematyki i Ewolucji
Zwierząt PAN w Krakowie zapraszają na konferencję naukową „Innowacje w terenowej ornitologii”,
która odbędzie się 14-16 października 2016 w Poraju koło Częstochowy w ośrodku „Leśna radość”
www.lesnaradosc.pl
Wstępny plan konferencji
Piątek 14 października
Rejestracja od 15:00
19:00 kolacja i wieczór podróżnika – relacje z przyrodniczych podróży po świecie
Sobota 15 października
Całodzienne obrady (9:00-18:00 z przerwą kawową i obiadową), a w tym:
Wykład plenarny
dr hab. Przemysław Chylarecki (MiIZ PAN Warszawa) – Dobra zmiana w terenowej ornitologii
W terenie i przy komputerze – prelekcje o najnowszych sposobach zbierania danych, w tym:
dr Kazimierz Walasz (MTO Kraków) - Przesiadka z wozu konnego do rakiety czyli jak w terenie
wykorzystać system Locus do notowaniu obserwacji ptaków i ich analizy z wykorzystaniem
najnowocześniejszych narzędzi GIS
Ze sprzętem w terenie – prelekcje o wykorzystaniu sprzętu elektronicznego w badaniach terenowych,
a w tym:
Marcin Faber (INTERREX) – Tajemnice digiscopingu
Wyniki innowacyjnych badań terenowych z użyciem loggerów – a w tym:
dr Kazimierz Walasz (MTO Kraków) - Zastosowanie geolokatorów czyli co dotychczas było
niemożliwe, a stało się rzeczywistością w poznania migracji małych ptaków - przykład badań
jerzyków Apus apus
oraz wieczorne spotkanie towarzyskie połączone z obchodami 35-lecia Górnośląskiego Koła
Ornitologicznego.
Niedziela 16 października
Poranna wycieczka na obserwacje ptaków nad zbiornikiem połączona z warsztatami z
użytkowania aplikacji ornitologicznych w terenie: NaturaList, ornitho.pl, observado.org, Locus
Panel dyskusyjny pod hasłem: Poza granice (dotychczasowych ograniczeń) i ponad granicami
(dotychczasowych ustaleń regionalnych) czyli co dalej z ornitologią terenową (awifaunistyką)
w południowej Polsce i nie tylko.
Obiad i zakończenie konferencji około 15.

Szczegóły organizacyjne
Zapraszamy uczestników jak i prelegentów do przygotowania wystąpień w trzech działach: W terenie
i przy komputerze, Ze sprzętem w terenie, Wyniki innowacyjnych badań terenowych z użyciem
loggerów. Streszczenia należy przesyłać do 10 września na adres betleja@muzeum.bytom.pl
Konferencja ma charakter naukowy, a streszczenia wystąpień będą publikowane w czasopiśmie Ptaki
Śląska w numerze 23.
Następny komunikat zostanie rozesłany około 20 września.
Koszt uczestnictwa w konferencji to 150 zł i obejmuje materiały konferencyjne oraz wyżywienie
przez cały czas konferencji. Noclegi w komfortowych pokojach dwu- i trzyosobowych płatne na
miejscu podczas rejestracji w cenie 50 zł za noc od osoby.
Zgłoszenia przyjmujemy w postaci dokonanych przelewów na konto GKO oraz podaniu w opisie
przelewu szczegółów (lista uczestników, ile noclegów - do rezerwacji, ew. posiłki wegetariańskie).
Ostateczny termin zgłoszenia 25 września, ale dostępność miejsc zależy od kolejności zgłoszeń. Konto
GKO do wpłat
Bank PEKAO SA 92 1240 4849 1111 0010 4491 1590

W imieniu organizatorów
Jacek Betleja

