VII Międzynarodowe Liczenie Bociana Białego na Lubelszczyźnie w
2014 - Aktualna mapa zajętych gmin
13 czerwca 2014

W lipcu 2014 roku odbędzie się liczenie bociana białego na Lubelszczyźnie, które obejmie cenzus wszystkich gniazd
w naszym regionie. Do policzenia mamy 187 gmin! Mimimalną powierzchnię dla obserwatora stanowi 1 gmina.
Oprócz zaznaczenia na mapie lub w gps lokalizacji gniazda, będziemy zbierać dane na temat umiejscowienia gniazda
(słup, drzewo, budynek), efektów lęgów oraz stwierdzonych zagrożeń (transformatory itp.).
Przed nami sporo pracy w terenie i przy opracowaniu danych. Dlatego już teraz publikujemy mapę regionu z
podziałem administracyjnym. Wraz z napływem deklaracji od obserwatorów, będzie ona na bieżąco aktualizowana.

LTO - Lubelskie
Like 1,285

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: bociany.lubelskie[at]wp.pl .
Wydarzenie - na naszej stronie na FB, gdzie będziemy na bieżąco Was informować o postępach w akcji.
AKTUALNAMAPAregionu (11-06-2014) objęta liczeniem - wersja duża "ściągnięcia" - POBIERZ
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Mapa regionu objęta liczeniem.

05 marca 2014

Wiosenny zjazd Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne zaprasza na Zjazd Członków i Sympatyków LTO w dniu 8 marca (sobota)
2014 r., który odbędzie się na UMCS-ie w Lublinie, przy ul. Akademickiej 19, w Budynku Wydziału Biologii i Nauk
o Ziemi, w Sali Audytoryjnej (0131 B) tzw. niski parter.
PROGRAM ZJAZDU
08 marca (sobota)
10.00 - Rozpoczęcie zjazdu
1. Sprawozdanie z działalności LTO w 2013 roku.
2. Akcja "Przyloty" - krótkie podsumowanie dotychczasowych wyników.
3. VII Międzynarodowe Liczenie Bociana Białego na Lubelszczyźnie - cele, metodyka, omówienie
formularza itp.
4. Kartoteka Awifauny Lubelszczyzny - nowe narzędzie w rękach przyrodników do gromadzenia danych na
temat ptaków regionu.
5. Plany na sezon 2014.
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Gorąco zapraszamy
Zarząd LTO
PROGRAM ZJAZDU format .doc - POBIERZ

28 stycznia 2014

Projekt "Czynna ochrona mew i rybitw na Lubelszczyźnie"

zakończony
Zobacz - co udało nam się zrealizować w ramach projektu, dzięki wsparciu Fundacji CEMEX Budujemy
Przyszłość i przy partnerskim udziale Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.

VII Międzynarodowe Liczenie Bociana Białego na Lubelszczyźnie w
2014 - Komunikat nr.1
28 stycznia 2014

W lipcu 2014 roku odbędzie się liczenie bociana białego na Lubelszczyźnie, które obejmie cenzus wszystkich gniazd
w naszym regionie. Do policzenia mamy 187 gmin! Mimimalną powierzchnię dla obserwatora stanowi 1 gmina.
Oprócz zaznaczenia na mapie lub w gps lokalizacji gniazda, będziemy zbierać dane na temat umiejscowienia gniazda
(słup, drzewo, budynek), efektów lęgów oraz stwierdzonych zagrożeń (transformatory itp.).
Przed nami sporo pracy w terenie i przy opracowaniu danych. Dlatego już teraz publikujemy mapę regionu z
podziałem administracyjnym. Wraz z napływem deklaracji od obserwatorów, będzie ona na bieżąco aktualizowana.
Zgłoszenia posimy wysyłać na adres: bociany.lubelskie[at]wp.pl .
Poniżej publikujemy mapę regionu z podziałem administracyjnym. Wraz z napływem deklaracji od obserwatorów,
będzie ona na bieżąco aktualizowana.
W zgłoszeniu prosimy o informację, czy i które gminy obserwator liczył podczas ostatniej inwentaryzacji.
MAPAregionu objęta liczeniem - wersja duża "ściągnięcia" (1,56 MB, *.jpg) - POBIERZ
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Mapa regionu objęta liczeniem.

09 stycznia 2014

Liczenie łabędzi czarnodziobych w Europie

Mili Obserwatorzy Ptaków - Koleżanki i Koledzy,
Zima jaką mamy wpłynęła także na rozmieszczenie łabędzi czarnodziobych w całej Europie. Łabędziarze z Holandii,
Wielkiej Brytanii i Niemiec mają ich znacznie mniej, niż można było się spodziewać o tej porze roku. Pytają i nas o
liczbę przebywających obecnie u nas łabędzi czarnodziobych. Przypuszczalnie jest ich co najmniej 100 osobników.
Mam informacje wcześniejsze tylko z kilku miejsc (Lista M-STO). Bardzo proszę wszystkich Obserwatorów, do których
zwracam się z prośbą teraz o przekazanie do mnie informacji o tym gatunku z ostatnich 2-3 tygodni, oraz
zamieszczenie mojej prośby na wszystkich możliwych listach ptasich.
Moja prośba zbiega się właściwie z Zimowym Liczeniem Ptaków Wodnych koordynowanym przez Włodka Meissnera,
które nie obejmuje pól, na których w ciągu dnia często przebywają łabędzie czarnodziobe, krzykliwe oraz coraz częściej
nieme. Stąd moja prośba. Dane te uzupełniają się wzajemnie. Mnie interesują szczególnie informacje, z ostatnich
trzech tygodni.
Oto dane od Kolegów z innych państw:
Wielka Brytania - 1.500
Belgia - 500
Francja - ca 100
Dania - 500
converted by Web2PDFConvert.com

Niemcy - > 4.000 ?
Litwa - ?
Łotwa - ca. 20
Estonia - podobno brak w Matsalu.
Oczekują na dane z Polski.
Liczę, że jak dawniej, aktualne informacje o liczebności łabędzi czarnodziobych z podziałem na młode i dorosłe oraz z
podaniem lokalizacji i siedliska dotrą do mnie w najbliższych dniach, za co z góry bardzo dziękuję. Otrzymywane od
Was dawniej bezpośrednio, czy za pośrednictwem większości Koordynatorów, dane z jesiennej wędrówki łabędzia
czarnodziobego będą za miesiąc przedstawione w formie prezentacji mojej ze Staszkiem Czyżem na Piątym
Międzynarodowym Sympozjum Łabędziowym w Easton, Maryland, USA.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Maria Wieloch

Łabędzie czarnodziobe - 08.09.2012 - Wierzbica, pow. tomaszowski, fot. W. Gargoła

04 stycznia 2014

Zimowe liczenia ptaków na Lubelszczyźnie 11-12 stycznia 2014

W dniach 11-12 stycznia 2014 r. (z tolerancją do 19 stycznia) odbędzie się kolejna edycja Zimowego Liczenia Ptaków
na Lubelszczyźnie. Podobnie jak w zeszłym roku, nasze lubelskie liczenia są częścią ogólnopolskich liczeń
prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska - więcej o Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych.
Formularze liczeń są podobne do zeszłorocznych, pobrać je można w zakładce "Programy".
Jak co roku gorąco zachęcamy do udziału w akcji, która jest świetną motywacją do spalenia odłożonych przez święta
zapasów tłuszczyku :-) , a przy okazji pozwala uzupełnić liczne już dane o zimowej awifaunie regionu. Osoby, które
brały udział w akcji w poprzednich latach i chcą ponownie prowadzić liczenia na kontrolowanych przez siebie
odcinkach, jak również osoby chętne do udziału w akcji po raz pierwszy, prosimy o potwierdzanie swojego
uczestnictwa na ubiegłoroczny adres mailowy: zimoweliczenia@wp.pl lub bezpośrednio do koordynatorów akcji.
Jeżeli ktoś nie będzie mógł zająć się dotychczas liczonymi odcinkami również prosimy o informację - ułatwi nam to
sprawne zapełnianie "dziur" (informacje o tzw. wolnych mocach przerobowych również mile widziane ;-) ).
Zapytania o uczestnictwo w tegorocznej edycji akcji będę starał się wystosować do wszystkich liczących indywidualnie
drogą meilową, ale nie ukrywam że własnowolne zgłaszanie się ułatwi mi pracę.
Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego i wielu owocnych obserwacji w Nowym Roku.
Tomek Bajdak.
Zapraszamy do przesyłania zdjęć z zimowego liczenia - najciekawsze zdjęcia umieścimy na naszej stronie !
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Błotniak zbożowy (Circus cyaneus) fot. W. Gargoła

12 grudnia 2013

Śledzik 2013 w Zamościu ! Zapraszamy !

Coroczne spotkania przedświąteczne, tzw. Śledziki, są słynne wśród członków i sympatyków LTO. O zakończeniach
tych przedświątecznych imprez, podczas których - życzymy sobie najlepszego, podsumowujemy mijający rok,
wspominamy to co się ciekawego wydarzyło i czego uczestnikami byliśmy - krążą legendy ! Dyskusji zawsze nie ma
końca, zawsze jest o czym powiedzieć, zawsze można coś w nowym roku policzyć, czegoś poszukać itd. . To tutaj
rodzą się najbardziej szalone plany członków i sympatyków LTO... Warto być !
Tym razem zapraszamy do Zamościa, gdzie wspólnie z ZAMTOPEM spotkamy się przy beczce śledzi :-)...
Zapraszamy Wszystkich na tradycyjnego LTO-wskiego śledzika w dniu 18.12.2013r. (środa), na godzinę 17.00 w
restauracji motel restauracja POLAK, ul. Orla 3a Zamość.
Dojazd z Lublina (samochodem)
Żeby nie pchać się przez centrum Zamościa jadąc od Lublina można kierować się na pierwszym rondzie w kierunku
Hrebenne, Hrubieszów, na drugim tak samo i za torami na pierwszym rondzie w prawo (pierwszy zjazd na Osiedle
Zamoyskiego), dalej cały czas prosto (przez skrzyżowanie z wyspą centralną) aż do skrzyżowania z sygnalizacją
świetlną (kino Stylowy mijacie po prawej), na światłach w lewo i za ok 50m jest w prawo uliczka Orla, kolejne 50m, i
po lewej jest wjazd na parking i prosto na śledzia i baniaka :)
Dojazd od Tomaszowa (samochodem)
Z ul. Partyzantów oficjalnie bezpośrednio na ul. Orlą nie można skręcić w lewo bo jest podwójna ciągła. Trzeba
skręcić w lewo na światłach (na Krasnobród) do ronda, na nim zawrócić i z powrotem do świateł, na światłach w
prawo i za 50m w Orlą, kolejne 50m i jest parking po lewej pod Polakiem.
Albo można wjechać na ul. Orlą od strony Św. Piątka, czyli jadąc Partyzantów na światłach skręcić w lewo (na
Krasnobród), na rondzie w lewo (Nowe Miasto) i za 50m znów w lewo w Orlą, dalej ok 100m i jest Polak po prawej. :)
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04 listopada 2013

Apel o przesyłanie zgłoszeń do Komisji Faunistycznej.

Wszystkie nasze regionalne zestawienia obserwacji zaakceptowanych przez Komisję Faunistyczną są na
bieżąco aktualizowane, i możecie je zobaczyć po wybraniu odpowiedniego gatunku na naszej liście Ptaki
Regionu.
Poniżej zamieszczamy apel T. Stawarczyka o przesyłanie zgłoszeń, pod którym się podpisujemy.
Drodzy Obserwatorzy,
Informuję, że jesienne posiedzenie KF odbędzie się w dniach 21-24 listopada. Zostało więc 3 tygodnie by
zgłosić swoje obserwacje. W tym roku sytuacja jest szczególna, gdyż pracujemy nad przygotowaniem książki o
rzadkich ptakach Polski. Chcielibyśmy w niej uwzględnić również obserwacje z roku 2013, ale niezbędnym
warunkiem jest zgłoszenie i akceptacja tych obserwacji na najbliższym posiedzeniu. Warto więc poświęcić
trochę czasu na wypełnienie zgłoszeń, by książka była maksymalnie aktualna i zawierała kompletne dane.
Tradycyjnie najtrudniej zachęcić do zgłoszenia obserwacji najbardziej aktywnych terenowo obserwatorów,
którzy mają wiele zgłoszeń. Często otrzymujemy je dopiero przed wiosennym posiedzeniem, gdy
przygotowywany jest już raport. W tym roku sytuacja jest szczególna, dlatego apeluję o jak najszybsze
zgłoszenie swoich obserwacji.
Regularnie otrzymujemy także starsze obserwacje, które czasem przeleżały w notesach przez wiele lat. Warto
takie fakty zgłosić, bo to najlepszy moment, by uzupełniły one naszą wiedzę. Pozdrawiam
Tadeusz Stawarczyk
23 października 2013

Jesienny zjazd Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie zapraszają na zjazd
członków i sympatyków LTO w dniach 23-24 listopada 2013 r.. Ośrodek Edukacji Ekologicznej LASY JANOWSKIE, ul.
Bohaterów Porytowego Wzgórza 35h, 23-300 Janów Lubelski.
PROGRAM ZJAZDU
23 listopada (sobota)
10.00 - otwarcie zjazdu
10.15-13.00 - sesja referatowa
Paweł Szewczyk: Sprawozdanie z działalności LTO w 2012 roku.
Sławomir Sielicki: Sokół wędrowny w Polsce.
Marek Keller, Przemysław Stachyra, Paweł Szewczyk, Marcin Urban: Głuszec Tetrao urogallus w Puszczy
Solskiej w latach 2000-2013. Występowanie, liczebność i problemy ochrony.
Tomasz Bajdak: Wyniki liczeń zimowych ptaków wodno-błotnych na Lubelszczyźnie w roku 2013
13.00-15.00 - przerwa obiadowa
15.00-19.00 - sesja referatowa
Przemysław Chylarecki: Czy w Polsce wymierają ptaki?
Michał Korniluk : Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi cele, działania i wstępne wyniki badań telemetrycznych.
Łukasz Bednarz, Przemysław Stachyra, Paweł Szewczyk: Podsumowanie 4 lat inwentaryzacji ptaków w
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Łukasz Bednarz, Przemysław Stachyra, Paweł Szewczyk: Podsumowanie 4 lat inwentaryzacji ptaków w
wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie.
Sylwester Aftyka: Obserwacje rzadszych gatunków ptaków na Lubelszczyźnie w sezonie 2013.
Grzegorz Leśniewski: Pokaz diaporam przyrodniczych: "Głuszec" i "Diaporamy bieszczadzkie".
24 listopada (niedziela)
11.00 - obserwacje terenowe.
Dojazd na miejsce obrad:
Zwracamy się z prośbą do tych wszystkich, którzy planują dojazd do Janowa Lubelskiego swoim samochodem (i
posiadają wolne miejsca) o kontakt z nami (tel. 663502134, e-mail: kontakt@lto.org.pl). Ułatwi to dojazd uczestnikom
niezmotoryzowanym.
Istnieje również możliwość noclegu w piątek wieczór - prosimy kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z
Ośrodkiem (http://lasyjanowskie.com). Wstępnie na piątkowy wieczór zarezerwowaliśmy ok. 30 miejsc
Koszty
Obrady i nocleg zaplanowane są w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim. Pokoje w zasadzie 2
osobowe, z łazienkami. Tym razem śpimy w łóżkach z pościelą ;) Koszt noclegu 35 zł. Rezerwację miejsca (kto
pierwszy, ten lepszy - ilość miejsc ograniczona) proszę zgłaszać na kontakt@lto.org.pl.
W Janowie Lubelskim jest kilka lokali gastronomicznych, z usług których będzie można skorzystać w czasie przerwy
obiadowej, jednak my polecamy golonkarnię w pobliskich Pikulach, gdzie znajduje się Zajazd Przy Kominku.
Wzorem doświadczeń z legendarnych zjazdów w Maziarni bardzo liczymy na Was i Waszą inwencję kulinarną niech każdy weźmie coś na ząb z domu tak, żeby poczęstować koleżankę/kolegę - wtedy na pewno niczego nam nie
zabraknie ;)
Ze względów logistycznych prosimy o deklarację (np. przy okazji rezerwacji noclegu) kto jest chętny na
golonkę z Pikul.
Bezpośrednio po obradach zapraszamy na spotkanie integracyjne. Od czasu naszego ostatniego zjazdu w OEE w
Janowie na terenie ośrodka zaczął funkcjonować barek, który będzie również czynny wieczorową porą ;)
Gorąco zapraszamy
Zarząd LTO
PROGRAM ZJAZDU format .doc - POBIERZ
Sponsorem nagród dla uczestników liczeń zimowych ptaków wodno-błotnych na Lubelszczyźnie w roku 2013
jest sklep internetowy http://www.modraszka.pl

08 października 2013

Jesienny Zjazd LTO 2013

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków na jesienny Zjazd
LTO, który odbędzie się w dniach 23-24 listopada (sobota-niedziela) 2013 roku, w Ośrodku Edukacji
Ekologicznej w Janowie Lubelskim.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc noclegowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej prosimy o wstępną
rezerwację noclegu najpóźniej do 31 października b.r : e-mail: kontakt[małpa]lto.org.pl. (pokoje w większości
2 osobowe z łazienkami).
Program zjazdu oraz szczegółowe informacje - już wkrótce!
Gorąco zapraszamy!

02 października 2013

Europejskie Dni Ptaków na Lubelszczyźnie 2013

Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnych wycieczek ornitologicznych w pierwszy weekend października 2013
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roku. To niezła okazja do poznania nowych, zapewne ciekawych, często oryginalnych miłośników ptaków
naszego regionu oraz oczywiście do odwiedzenia interesujących miejsc.
W ramach EDP planowane są trzy imprezy.
Pierwsza to wycieczka prowadzona przez naszego edukacyjnego Guru, człowieka z północnych rubieży
Lubelszczyzny, Kolegę Jarka Mydlaka (kurhanik@tlen.pl, 512036443).
Jarek planuje wycieczkę na trasie Janów Podlaski - dolina Bugu.
Drugą wycieczkę, w Puławach (miasto, Park Czartoryskich, Wisła) poprowadzi Kolega Piotr Safader (LTO) razem
z Panem Jerzym Pawlasem z Urzędu Miasta (kontakt: jerzy.pawlas@um.pulawy.pl, 814566028).
Trzecia impreza to dzieło Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego, które chętnie zgodziło się połączyć siły z
LTO. Mistrzem ceremonii jest Wiaczesław Michalczuk (kontakt: zamtop@wp.pl, tel. 608404045).
Impreza dwudniowa, nocleg (10 zł, konieczny śpiwór, karimata, własny prowiant i napoje - będzie ognisko). W
planach penetracja SE części regionu (Nielisz, osadniki Krasnystaw, Dzikie Pola, Puszcza Solska itp.)
Wieczorem zjazd do bazy - ośrodek RPN w Białym Słupie koło Zwierzyńca - to tam, gdzie był jesienny zjazd LTO ;)
Zapowiada się naprawdę ciekawa imprezka, wieczorem pokazy zdjęć i filmów, w tym takich mistrzów fotografii,
jak Kol. Marcin Lenart. Mówi się nawet o krótkich prelekcjach.
Jak wyglądają i zmieniają się plany i szczegóły spotkania można zobaczyć tu:
http://forum.przyroda.org/topics52/dni-ptakow-na-zamojszczyznie-vt6929,90.htm
Bardzo serdecznie zapraszamy!

27 czerwca 2013

Relacja z "Dni Wisły 2013"- Marzena Puzio

Już po raz czternasty w Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym odbyły się "Dni Wisły", w organizację których, jak
co roku, włączyło się LTO.
W dniach od 9 czerwca do 22 czerwca 2013 r. odbył się cykl zajęć edukacyjnych oraz wydarzeń kulturalnych
poświęconych królowej polskich rzek - Wiśle.
W niedzielę, 09 czerwca, obchody 14-tych "Dni Wisły" zainaugurowane zostały otwarciem wystawy pt. "Tak daleko jak
skrzydła poniosą... Cud ptasiej wędrówki", poświęconej fenomenowi migracji ptaków. Wystawa ta, jest ostatnim z
działań realizowanych przez LTO w ramach projektu "Aktywna edukacja przyrodnicza w dolinie Wisły". Korzystając z
okazji, wygłosiliśmy prelekcję podsumowującą ten projekt.
W kolejnych dniach uczestnicy brali udział w warsztatach ornitologicznych oraz rajdach pieszych po Kazimierskim
Parku Krajobrazowym.
Wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznych Dnia Wisły serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że spotkamy się za
rok.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Dni Wisły na fanpage'u Muzeum Nadwiślańskiego na Facebooku.

Prelekcja na temat projektu Aktywna edukacja przyrodnicza w dolinie Wisły.
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Rajd pieszy po ścieżkach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

Warsztaty ornitologiczne.
Tekst : Marzena Puzio

Pierwszy udokumentowany lęg sokoła wędrownego na
Lubelszczyźnie, relacja Grzegorza Sierockiego.
05 czerwca 2013

Kiedy w połowie kwietnia pracownik Wydziału Elektrociepłowni Zakładów Azotowych "PUŁAWY" SApoprosił o zgodę
na wykonanie zdjęć sokoła wędrownego na terenie Spółki - nie wierzyłem. - Sokoła? Amoże pustułki? - zapytałem
przypuszczając, że chodzi właśnie o mniejszego krewniaka "peregrinusa". - Chyba raczej sokoła. Tak mówił mi
przynajmniej kolega, który lepiej się na tym zna - odpowiedział Pan Piórkowski.
Kilkanaście dni później stałem z zadartą do góry głową na dachu 40-metrowego budynku obok komina, na którym
niczym przyklejone do budowli ciemne pudło wisiała budka lęgowa powieszona tu na początku XXI wieku. Sławomir
Sielicki ze Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół" powiesił je tu z nadzieją na zasiedlenie przez
najszybszego ptaka. Sokoły widywane były w okolicach Zakładów przez ornitologów z Lubelskiego Towarzystwa
Ornitologicznego wielokrotnie. Wysoki na 160 m komin elektrociepłowni wydawał się bardzo dobrym miejscem. Ale
kolejne lata bardziej zniechęcały do obserwacji nie napawając nadzieją na sukces.
Stoję zatem 30 kwietnia i patrzę. Niebo spowite jest ciężkimi ołowianymi chmurami, wieje nieprzyjemny wiatr I nagle
na tym nieprzyjaznym niebie pojawia się ciemna sylwetka drapieżnika. Sokół? Szybkie zdjęcia, powiększenie na
aparacie i wątpliwości znikają. Jest! Wyleciał z budki lęgowej. Awięc nie pojawił się tu przypadkiem. Za kilka minut
widzę już dwa ptaki. Jeden wyleciał i usiadł na wysokości 120 m, drugi za chwilę przyleciał z jedzeniem. - Kilka dni
temu "tańczyły" w powietrzu. Samiec przekazywał chyba samicy jedzenie - mówi Pan Piórkowski. Ale czy jest lęg? To
pytanie pozostaje jeszcze bez odpowiedzi.
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Na początku maja mam przyjemność brać udział w liczeniu gniazd mew na wyspie wiślanej. - Słyszałem, że są jakieś
sokoły w zakładach? - pytają koledzy z LTO. Gerard Potakiewicz zapowiada przyjazd. Umawiamy się zatem. W dniu
przyjazdu udaje się załatwić wjazd na teren zakładu i obserwacje z najbardziej dogodnego miejsca - z dachu 40metrowego budynku. Znów pogoda byle jaka pochmurno i wietrznie. Sokołów nie ma. CO się stało? Polują? Amoże
opuściły ten teren na dobre? - Nie ma raczej co liczyć na lęg. Gdyby w gnieździe były młode to sokół powinien nosić
jedzenie do budki. Atu praktycznie zero ruchu - mówi lekko zrezygnowany Gerard, po niemal godzinie obserwacji.
Nagle za plecami słychać "wrzask" mewy siwej. Odwracamy się i widzimy jak "rozwrzeszczana" mewa leci za
sokołem. Drapieżnik ma w szponach ofiarę. Leci z nią w kierunku budki po czym siada na jej dachu i zaczyna
"oskubywanie" ofiary. Ze 120 metrów lecą pióra ofiary. Nagle sokół zrywa się, robi kółko i wlatuje do środka budki! Mocna rzecz! To by oznaczało, że jednak są młode! - cieszy się Gerard.
Sokołami zaczyna interesować się Sławomir Sielicki. Prezes "Sokoła" zjawia się w Zakładach Azotowych "PUŁAWY".
Plan jest prosty - próba wejścia na komin i, jeśli będą pisklęta, zaobrączkowania ich. Do Puław przybywa również
Gerard wraz z Jolą i Sławkiem Snopkami. Po zameldowaniu się pod kominem lubelscy ornitolodzy stwierdzają, że na
dachu budki siedzi młody sokół. Jest zatem lęg!!! Sławek Sielicki podejmuje zatem decyzję, że nie ma sensu
wdrapywanie się na komin - to może przynieść więcej szkody niż pożytku, bo spłoszony młody ptak może próbować
ucieczki, a skoro lot nie jest jeszcze jego dobrą stroną może to się skończyć nawet śmiercią młodziana. Wchodzimy
więc na dach budynku elektrociepłowni i stamtąd prowadzimy obserwacje, ciesząc się z pisklaka, który coraz
energiczniej macha skrzydłami, jakby miał zaraz odlecieć. Obok komina latają rodzice. - Jest drugi. Widać go między
szczebelkami. Wychodzi z budki - mówi podekscytowana Jola Snopek. Rzeczywiście drugi pisklak nieśmiało wychyla
się z budki. Awięc mamy co najmniej dwa młode sokoły! Pierwszy w Puławach i na Lubelszczyźnie udokumentowany
lęg!!!

Młody sokół wędrowny na "budzie", fot. Grzegorz Sierocki
Tekst : Grzegorz Sierocki

27 maja 2013

Dni Wisły 2013.

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy "Tak daleko jak skrzydła poniosą ... Cud ptasiej wędrówki", które
odbędzie się 9 czerwca 2013 r. o godz. 12.00, w Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym. Wydarzenie to
zainauguruje obchody "Dni Wisły 2013", które w tym roku będą trwały w dniach 9-22 czerwca 2013 r.. Poniżej plan
obchodów Dni Wisły 2013..

converted by Web2PDFConvert.com

converted by Web2PDFConvert.com

Program Dni Wisły 2013
"Dni Wisły 2013" są realizowane w ramach projektu "Aktywna edukacja przyrodnicza w dolinie Wisły"
dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Projekt wspierają także Zakłady
Azotowe "Puławy" S.A.

Wyniki konkursu - "Życie rzeki" w ramach projektu "Aktywna edukacja
przyrodnicza w dolinie Wisły" realizowanego m.in. przez LTO.
24 kwietnia 2013

20 kwietnia 2013 r. w Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym została otwarta wystawa fotograficzna pt. "Życie
rzeki". Wystawę zorganizowało Muzeum Przyrodnicze wraz z LTO, w ramach projektu "Aktywna edukacja przyrodnicza w
dolinie Wisły". Składa się na nią 48 najlepszych prac, wyłonionych w konkursie fotograficznym o tym samym tytule.
Podczas wernisażu wystawy ogłoszono wyniki konkursu, wręczono nagrody a każdy obecny na otwarciu uczestnik
konkursu został uhonorowany dyplomem i albumem.
Jury składające się z Grzegorza Leśniewskiego, Marcina Lenarta oraz Jarosława Wawerskiego dokonało oceny
ponad 300 prac. Konkurs rozstrzygnięto w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła
średnia. Poniżej prezentujemy jego wyniki:
Kategoria "Szkoła podstawowa"
Pierwsze miejsce - Kazimierz Ruciński "Oczarowanie"
Drugie miejsce - Anna Zakrzewska "Powrót"
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Trzecie miejsce - Marta Polubiec "Nadwiślańskie płycizny"
Wyróżnienie - Wojciech Kuśmierski "Dęblin ścieżka"
Kategoria "Gimnazjum":
Pierwsze miejsce - Filip Makowski "Ptasi taniec"
Drugie miejsce - Patrycja Ćwiklińska "Tropy zwierząt"
Trzecie miejsce - Zuzanna Kozłowska "Błękity"
Wyróżnienie - Aleksandra Rostek "Życie rzeki"
Kategoria "Szkoła średnia":
Pierwsze miejsce - Agata Karczewska "Biel nad Wisłą"
Drugie miejsce - Paulina Straszewska "Wisła z innego punktu widzenia"
Trzecie miejsce - Marcin Gęsicki "Zachód nas Wisłą"
Wyróżnienie - Adrianna Mucha "Kacza rodzina"
Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział. Zwycięzcom konkursu,
którzy nie mogli odebrać nagród osobiście, wyślemy je pocztą.
Prace młodych pasjonatów fotografii oglądać będzie można do 19 maja 2013 r.. Zapraszamy do Muzeum
Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym !
Wystawa dofinansowana została ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Warszawie oraz Zakładów Azotowych PUŁAWY SA. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Związek
Fotografów Przyrody, a patronat medialny kwartalniki: "Foto Natura" i "Ptaki Polski".
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Wystawa "Życie rzeki", fot. M. Puzio
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Uczestnicy konkursu odbierali dyplomy oraz albumy, fot. M. Puzio
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Zdjęcia się podobały i były powielane ;-), fot. M. Puzio
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Pamiątkowe zdjęcie, fot. M. Puzio
"Dni Wisły 2012" zrealizowano w ramach projektu "Aktywna edukacja przyrodnicza w dolinie Wisły" dofinansowanego
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Projekt wspierają także ZakładyAzotowe "Puławy" S.A.
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Marzena Puzio i Marcin Przepiórka

Dni Wisły 2012 - Wystawa fotografii przyrodniczej w Muzeum
Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym
17 kwietnia 2013

W sobotę, 20 kwietnia, o godz. 12:00 w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym otwarta zostanie
pokonkursowa wystawa fotografii przyrodniczej zatytułowana "Życie rzeki".
W Spichlerzu Ulanowskich - siedzibie Oddziału Przyrodniczego pokazane zostaną zdjęcia nadesłane przez uczniów
objętych programem "Aktywna edukacja przyrodnicza w dolinie Wisły". Program ten dotyczy gmin nadwiślańskich
leżących na obszarach Natura 2000: Małopolski Przełom Wisły, Dolina Środkowej Wisły oraz Dolina Dolnej Wisły.
Duże zainteresowanie konkursem zaowocowało nadesłaniem ponad 300 fotografii z różnych zakątków naszego kraju,
z czego na wystawie zaprezentowanych zostanie 60 najciekawszych prac.
W trakcie wernisażu nagrodzeni zostaną finaliści konkursu we wszystkich trzech kategoriach wiekowych (szkoła
podstawowa, gimnazjum i szkoła średnia), a każdy obecny na otwarciu uczestnik konkursu zostanie uhonorowany
dyplomem i albumem ukazującym piękno przyrody i krajobrazu królowej polskich rzek.
Konkurs zorganizowany przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne i Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
miał na celu promowanie idei ochrony Wisły oraz otaczającego ją środowiska przyrodniczego, a także rozbudzenie
postaw proekologicznych wśród najmłodszych. Wystawa dofinansowana została ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zakładów Azotowych PUŁAWY SA. Patronat honorowy nad konkursem
objął Polski Związek Fotografów Przyrody, a patronat medialny kwartalniki: "Foto Natura" i "Ptaki Polski".
Wernisaż wystawy uświetni obchody tegorocznego Dnia Ziemi. Prace młodych pasjonatów fotografii oglądać będzie
można do 19 maja.
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W kwietniu wystawa czynna będzie od wtorku do niedzieli w godz. 10:00-15:00, w maju natomiast codziennie w godz.
09:00-16:00. Zapraszamy!

06 kwietnia 2013

Otruto ptaki ! - aktualizacja

W środę 27 marca dostaliśmy od kolegi Piotrka Karpińskiego informację, o delikatnie mówiąc bulwersującej
"obserwacji" 6 myszołowów zwyczajnych, znalezionych martwych w lesie w pobliżu miejscowości Lipiny (gm. Potok
Górny, powiat biłgorajski, województwo lubelskie). Wszystkie ptaki zostały znalezione w odległości kilkunastu metrów
od padłej świni, wyłożonej w nęcisku, koło ambony myśliwskiej. Wszystkie ptaki miały objawy silnego zatrucia
(wydzielina wokół dziobów). Padlina oczywiście została zabezpieczona, żeby nie doprowadzić do zatrucia kolejnych
ptaków. Sprawa natychmiast została zgłoszona na policję, konkretnie na komisariat w Potoku Górnym. Zgłoszenie
zostało wysłane także do lubelskiego RDOŚa -tutaj nabierze większej mocy urzędowej. Złapanie sprawcy o ile w
ogóle możliwe, będzie bardzo trudne, ale trzeba sprawę nagłaśniać na wszelkie możliwe sposoby bo jak wiadomo
szum, szczególnie medialny, potrafi zdziałać często więcej niż działania zgodnie z procedurami prawnymi. Informację
o zdarzeniu będziemy chcieli wysać także do zaprzyjaźnionych mediów. Sprawę będziemy pilotować a o jej rozwoju na bieżąco informować.
Niestety 4 lata temu, również w powiecie biłgorajskim mieliśmy podobną sytuację...
Dołącz do nas ! Bądź na bieżąco

Martwy myszołów, prawdopodobnie konał długi czas., fot. P. Karpiński
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Kolejny martwy myszołów, fot. P. Karpiński

Martwe ptaki, fot. P. Karpiński
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Martwe ptaki, fot. P. Karpiński

Myszołów - widać wydzielinę z dzioba, fot. P. Karpiński
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Zatruta padlina, fot. P. Karpiński
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Widok z zabezpieczonymi śladami, fot. P. Karpiński
ciąg dalszy sprawy zatrutych myszołowów ... sytuacja z zatrutymi myszołowami rozwija się. W dniu dzisiejszym, mimo
trwających świąt Wielkiej Nocy, na miejscu zdarzenia, celem podjęcia dalszych czynności pojawiła się policja (łącznie
z wydziałem dochodzeniowym), służby weterynaryjne oraz myśliwi. Ptaki oraz świnia zostały zabezpieczone,
prawdopodobnie w celu wykonania stosownych badań. Wszystkim służbom dziękujemy, i liczymy na zaangażowanie
w sprawę. LTO
Aktualizacja - 05.04.2013
Dnia 05 kwietnia Piotr Karpiński znalazł kolejne dwa martwe myszołowy, w linii prostej to 4 km od poprzedniego
miejsca. Leżały obok siebie tak jak na fotografiach. Piotr zgłosił znależisko na policję, która sprawą zajęła się
natychmiast, wszystko zostało opisane i myszołowy zabrane. Przeszukano otoczenie i nie znaleziono padliny. Piotr
znalazł wiele zamieszkanych lisich nor . Miejsce znajduje się 600 metrów od zabudowy i są przypuszczenia, że ktoś
chciał walczyć z lisami. Nie ciekawie to wygląda, w sumie z dzisiejszymi dwoma to 9 ptaków. Piotr sprawdzi w
najbliższym czasie inne miejsca. Miejmy nadzieję, że to ostatnie takie znaleziska w tej okolicy...
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fot. P. Karpiński

fot. P. Karpiński
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fot. P. Karpiński

fot. P. Karpiński

19 marca 2013

Przyleciały bociany białe, a u nas zima...

Choć na Roztoczu zima w pełni zaspy i bardzo dużo śniegu to nasze boćki już przyleciały (18.03.2013r.). Dzisiaj na
Rudce w Zwierzyńcu w dolinie Wieprza siedziało ich na drzewach ok. 70 os . inf./fot. Paweł Marczakowski
Dołącz do nas ! Bądź na bieżąco
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Kadr nie objął wszystkich boćków, fot. P. Marczakowski
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"Wolę siedzieć na górze, bo na dole szału nie ma ;-) ", fot. P. Marczakowski
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fot. P. Marczakowski

fot. P. Marczakowski
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fot. P. Marczakowski
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fot. P. Marczakowski

Sekcja Ornitologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów
UMCS oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Zoologicznego zapraszają
serdecznie WSZYSTKICH zainteresowanych na spotkanie.
12 marca 2012

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2013 (wtorek) o godzinie 17:30 w sali 0103A, wydział BiB, ul. Akademicka 19
(dawny BiNoZ).
W programie zebrania:
1. Prezentacja wyników oraz podsumowanie Akcji Karmnik 2012/13, prowadzonej przez Sekcję Ornitologiczną
SKNB.
2. Plany i organizacja pracy na najbliższe miesiące.
Kontakt:
dr Marcin Polak, dr Jarosław Wiącek, p. 412A; dr Janusz Kloskowski, p. 404A, Zakład Ochrony Przyrody UMCS
Maciej Filipiuk, tel. 605-182-624, e-mail: maciejfilipiuk@o2.pl
01 marca 2013

Zapraszamy do udziału w akcji Przyloty 2013

Zapraszamy wszystkich obserwatorów w regionie do przesyłania swoich wiosennych "pierwszych" obserwacji ptaków
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na adres kontakt@lto.org.pl. Wzorem roku ubiegłego Akcja Przyloty 2012 - kiedy zaczęliśmy przypatrywać się
pierwszym pojawom ptaków w regionie, w 2013 roku postanowiliśmy tę akcję kontynuować.
Wszystkie obserwacje (5 pierwszych stwierdzeń dla gatunku) będzie można zobaczyć tutaj : Przyloty 2013.
Mile widziane będą też Wasze zdjęcia wiosennych zwiastunów budzącej się do życia przyrody, jeżeli będziecie się
chcieli podzielić nimi poprzez stronę www.lto.org.pl oraz nasz profil na Facebooku - przysyłajcie !
Do zobaczenia w terenie ;-) !

Pierwszy żuraw Fot. Grzegorz Sierocki

04 lutego 2013

Duch Lasów Sobiborskich. Diaporama o puszczyku mszarnym.

30 sierpnia 2012 roku, na naszej stronie internetowej - obwieściliśmy wspaniałe wieści.
Po roku przerwy spowodowanej niską liczebnością gryzoni puszczyki mszarne ponownie, już po raz drugi w
historii, założyły lęgi na Lubelszczyźnie.
Wszystko oczywiście zaczęło się w roku 2010, kiedy sensacyjna wiadomość o pierwszym w historii kraju lęgu
puszczyka mszarnego dowiedzieliśmy się z relacji Marka Kellera, Tomka Chodkiewicz i Bartka Woźniaka.
Zapraszamy do obejrzenia diaporamy poświęconej tym wydarzeniom i ludziom, którzy tę historię tworzyli...
Diaporamę można obejrzeć na naszym profilu na youtube - po kliknięciu w ten link - DIAPORAMA.
Podziękowania :
- Wszystkim, którzy pomagali ekipie badawczej w robocie w Sobiborze. Każdy z Was miał udział w tym odkryciu;
- Specjalne podziękowania dla Marka Kołodziejczyka, który nieodpłatnie przygotował diaporamę poświęcając
swój drogocenny czas. Dzięki Marek! ;)
- Fundacji Budujemy Przyszłość firmy Cemex za wsparcie finansowe przy budowie platform dla puszczyków
mszarnych i zakupie fotopułapki;
- OTOP-owi za wypożyczenie fotopułapki.
31 grudnia 2012

Zimowe Liczenie Ptaków na Lubelszczyźnie 12-13.01.2013

W dniach 12-13 stycznia 2013 r. odbędzie się kolejna edycja Zimowego Liczenia Ptaków na Lubelszczyźnie.
Metodyka liczeń oraz wzory formularzy nie uległy zmianie od poprzedniego roku, można o nich poczytać tutaj: Cele i
metodyka - Zimowe Liczenia Ptaków.Jak co roku gorąco zachęcamy do udziału w akcji, która jest świetną motywacją
do spalenia odłożonych przez święta zapasów tłuszczyku :-) , a przy okazji pozwala uzupełnić liczne już dane o zimowej
awifaunie regionu. Osoby, które brały udział w akcji w poprzednich latach i chcą ponownie prowadzić liczenia na
kontrolowanych przez siebie odcinkach, jak również osoby chętne do udziału w akcji po raz pierwszy, prosimy o
potwierdzanie swojego uczestnictwa na ubiegłoroczny adres mailowy: zimoweliczenia@wp.pl lub bezpośrednio do
koordynatorów akcji. Jeżeli ktoś nie będzie mógł zająć się dotychczas liczonymi odcinkami również prosimy o
informację - ułatwi nam to sprawne zapełnianie "dziur" (informacje o tzw. wolnych mocach przerobowych również mile
widziane ;-) ).
Zapytania o uczestnictwo w tegorocznej edycji akcji będę starał się wystosować do wszystkich liczących indywidualnie
drogą meilową, ale nie ukrywam że własnowolne zgłaszanie się ułatwi mi pracę.
Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego i wielu owocnych obserwacji w Nowym Roku.
Tomek Bajdak.
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Zimowe liczenia to również niezapomniane widoki, Wieprz - Milejów, fot. T. Bajdak

09 grudnia 2012

Coroczne spotkanie przedświąteczne LTO - Śledzik 2012

Coroczne spotkania przedświąteczne, tzw. Śledziki, są słynne wśród członków i sympatyków LTO. O zakończeniach
tych przedświątecznych imprez, podczas których - życzymy sobie najlepszego, podsumowujemy mijający rok,
wspominamy to co się ciekawego wydarzyło i czego uczestnikami byliśmy - krążą legendy ! Dyskusji zawsze nie ma
końca, zawsze jest o czym powiedzieć, zawsze można coś w nowym roku policzyć, czegoś poszukać itd. . To tutaj
rodzą się najbardziej szalone plany członków i sympatyków LTO... Warto być !
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków 15 grudnia 2012 r. do Karczmy
Słupskiej w Lublinie - Aleje Racławickie 22 - Lublin.
Karczma Słupska słynie ze świetnych imprez - muzyka na żywo ( tam są dancingi !!! / zapraszamy uczestników liczeń
nietoperków w Horyńcu ;) - świetne klimaty; oraz ze świetnej i niedrogiej kuchni i innych ;) .
START : godz. 16:00, KONIEC : (?) , HASŁO : Ornitolodzy !
Zapraszamy Wszystkich serdecznie !!!

01 grudnia 2012

Liczenie migrujących łabędzi czarnodziobych w Europie

Łabędzie czarnodziobe już dawno ruszyły z lęgowisk. Szczególnie liczne stada stwierdzono na Łotwie. W Holandii,
Danii i Wielkiej Brytanii jest ich jeszcze niewiele. Danych z tegorocznych obserwacji z terenu Polski, też jak na razie
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niewiele. Zachęcam Was bardzo do zwrócenia uwagi na ten gatunek, a szczególnie liczbę młodych w stadach.
Koledzy z zachodu planują liczenie 8 i 9 grudnia. Gdyby komuś z Was udało się wtedy zaobserwować te ptaki, to będę
bardzo wdzięczna za informacje. Proszę o przekazanie tej informacji innym obserwatorom.
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne włącza się do akcji i prosi obserwatorów o wysyłanie wszelkich stwierdzeń
łabędzi czarnodziobych w regionie ornitologicznym Lubelszczyzna z dni 08-09.12.2012 - na adres mailowy
kontakt@lto.org.pl - informacje przekażemy we właściwe miejsca, podając nazwiska obserwatorów.
Jak wiecie, łabędzie czarnodziobe licznie pojawiają się w dolinie rzeki Wieprz oraz w pow. lubartowskim,
parczewskim, a także od niedawna - coraz częściej na Zamojszczyźnie.

Łabędzie czarnodziobe - 15.10.2011 - Przytoczno, pow. lubartowski, fot. M. Przepiórka
Informację przekazała Maria Wieloch, Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN Gdańsk

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wykłady Zoologiczne - 2013 14-16 marca 2013 roku, na Wydziale Biologii i Ekologii Państwowego Uniwersytetu
w Grodnie im. Janki Kupały na Białorusi.
30 listopada 2012

W imieniu Organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wykłady
Zoologiczne - 2013 poświęconej pamięci prof. I.K. Łopatina (1923 2012), która odbędzie się w dniach 14-16 marca
2013 roku, na Wydziale Biologii i Ekologii Państwowego Uniwersytetu w Grodnie im. Janki Kupały na Białorusi.
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Strona internetowa konferencji: www.birdwatch.by/zooconfHrodna
Konferencja będzie koncentrowac się wokół następujących zagadnień:
nowoczesne aspekty badań faunistycznych, monitoring i faunistyczne bazy danych
aktualne problemy ekologii zwierząt w warunkach rosnącej antropopresji na środowisko i globalnych zmian w
środowisku naturalnym
ochrona bioróżnorodności, użytkowanie i ochrona zasobów przyrodniczych
doskonalenie naukowego i metodycznego podejścia do badań populacji zwierząt
szacunki i oceny jakości środowiska wykorzystywanego przez populacje zwierząt
innowacje i osiągnięcia w nauczaniu dyscyplin zoologicznych w szkołach wyższych i na uczelniach
Organizatorzy przewidują następujące formy uczestnictwa w konferencji:
wykład plenarny (prezentacja do 30 minut)
wykład podczas obrad w sekcjach tematycznych (prezentacja do 15 minut)
poster
udział korespondencyjny (tylko publikacja w materiałach konferencyjnych)
Gorąco zapraszamy w imieniu organizatorów!
Poniżej pełny plik z zaproszeniem, pełną informacją o Konferencji, zasadach i kosztach uczestnictwa
ZAPROSZENIE format .doc - POBIERZ
Informację przekazał dr Jarosław Wiącek, Zakład Ochrony Przyrody UMCS

Zapraszamy do zakupu reprintu "Ptaków krajowych" Władysława
Taczanowskiego. - z okazji XX lecia LTO.
16 listopada 2012

Jest to przedruk techniką fotoofsetową wydania tomu I i II (odpowiednio 490 i 406 stron) z 1882 roku. Dołożyliśmy
wszelkich starań, aby reprint zachował walory oryginału. Zastosowaliśmy do tego specjalny papier satynowany
przeznaczony do tego typu wydruków. Materiał na okładki dodatkowo tłoczony wg. oryginału sprowadziliśmy z
Hiszpanii. Całość uzupełniają obwoluty z rysunkami Łukasza Bednarza.
Premiera książki odbędzie się na zjeździe LTO 24 listopada br. w Zwierzyńcu.
Zamówienia przyjmujemy już teraz. Cena kompletu to 130 zł. Każdy komplet zawiera wkładkę biograficzną o Autorze.
Dodatkowo dla pierwszych 100 osób dołączamy gratis kalendarz (12 kart) na 2013 rok z fotografiami Marcina
Lenarta. (poprzednio ogłosiliśmy dla 50-ciu pierwszych osób !)
Serdecznie zachęcamy do nabycia tej legendarnej książki. Jednocześnie informujemy, że ze względu na niewielki
nakład, o realizacji zamówienia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aby złożyć zamówienie, należy wysłać maila na adres sklepu lto - sklep@lto.org.pl; następnie skontaktujemy się z
zainteresowanymi osobami; nasz sklep na razie powstaje ;).
Poniżej próbka owego reprintu - nie oddaje co prawda oryginału, ale prosimy nam zaufać ;).
Do zobaczenia na zjeździe LTO !.
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Studenckie Koło Naukowe Biologów UMCS serdecznie zaprasza
wszystkich zainteresowanych (szczególnie studentów najmłodszych lat) na
spotkanie organizacyjne.
16 listopada 2012

Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2012 (środa) o godzinie 18:00 w sali 0103A, wydział BiB, ul. Akademicka
19 (dawny BiNoZ).
W programie zebrania:
1. Prezentacje podsumowujące działalność poszczególnych sekcji (ornitologicznej, teriologicznej,
entomologicznej, botanicznej) w roku akademickim 2011/2012.
2. Plany i organizacja pracy na najbliższe miesiące.
Kontakt:
dr Paweł Buczyński, p. 153B, Zakład Zoologii UMCS, Maciej Filipiuk, tel. 605 182 624
31 października 2012

Jesienny zjazd Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego converted by Web2PDFConvert.com

XX lecie LTO
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne zaprasza na Zjazd LTO w dniach 24-25 listopada (sobota-niedziela) 2012 roku,
który odbędzie się w budynku Roztoczańskiego Centrum Naukowo-Edukacyjnego RPN przy ulicy Biały Słup 16 w
Zwierzyńcu.

PROGRAM ZJAZDU
24 listopada (sobota)
10.15 - otwarcie zjazdu
10.30-14.00 - sesja referatowa
Włodzimierz Iwanowski: Przywabianie ptaków drapieżnych do sztucznych gniazd.
Michał Skakuj: Rozpoznawanie wróblowych w locie.
Sylwester Aftyka: Obserwacje rzadszych gatunków ptaków na Lubelszczyźnie w sezonie 2012.
Włodzimierz Iwanowski: Ekologia rozrodu gadożera (Circaetus gallicus) na Białorusi.
14.00-15.30 - przerwa obiadowa
15.30-20.00 - sesja referatowa
Jan Lontkowski: Identyfikacja błotniaków i ich mieszańców.
Michał Skakuj: Ptaki i lotniska.
Adam Flis: Co w trzcinie szczeka, czyli życie rodzinne bączka (Ixobrychus minutus) podczas okresu lęgowego.
Romuald Mikusek: Ptaki w Andach, czyli jak badać nieznane.
Grupa Badawcza Sobibór & Marek Kołodziejczyk: Puszczyk mszarny (Strix nebulosa) - duch Lasów
Sobiborskich.
od 20.00 - spotkanie towarzyskie :)
25 listopada (niedziela)
11.00 - wycieczka na zbiornik retencyjny w Nieliszu.
Gorąco zapraszamy !
Sprawy organizacyjne:

converted by Web2PDFConvert.com

Mając na uwadze wyjątkowy, bo jubileuszowy charakter zjazdu wszystkich uczestników zapraszamy na
darmowy posiłek: obiad i kolację ;)) W czasie przerw częstujemy kawą i herbatą. Pozostałe napoje we
własnym zakresie ;)

Ze względu na zamawiany catering prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zjeździe
najpóźniej do 16 listopada b.r : e-mail: kontakt@lto.org.pl
Noclegi
Prosimy zabrać ze sobą karimaty, materace, śpiwory - oferujemy darmowy nocleg w budynku obrad, ale
sala/sale mają charakter koedukacyjny. Bardziej wymagającym proponujemy zarezerwować nocleg w dyrekcji
RPN w Zwierzyńcu przy ul. Plażowej 2 (25 zł/dobę) lub skorzystać z oferty "kwaterodawców zwierzynieckich",
dostępnej w Internecie.
W czasie zjazdu będzie możliwość zakupu reprintu "Ptaków krajowych" Władysława Taczanowskiego,
okolicznościowych koszulek, kalendarza na nadchodzący 2013 rok itp.
Gorąco zapraszamy
Zarząd LTO
PROGRAM ZJAZDU format .doc - POBIERZ
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