
                                                             
IV Ogólnopolska Konferencja 

Sowy Strigiformes Polski 
9-11 grudnia 2011 r. – Międzybrodzie Żywieckie 

 
9 grudnia – piątek 
1600 - 1900 - przyjazd i zakwaterowanie uczestników 

1900 - kolacja 
1930 -  pokaz filmu "Sowy Polski" Artura Tabora 
2030 - diaporamy (Tomasz Sczansny "Cztery pory roku"), pokazy slajdów, spotkanie 
towarzyskie 
 
10 grudnia – sobota 
800 - 900 - śniadanie 
915 - otwarcie Konferencji 
 
930 - 1120 - sesja wykładowa 
 Próba przedstawienia aktualnej wiedzy o sowach Beskidu Śląskiego ze 

szczególnym uwzględnieniem puszczyka uralskiego Strix uralensis – 
J. Jagiełko (SOS)  

 Pilotażowa inwentaryzacja sów w Siedlcach - P. Obłoza, M. Cmoch (TP 
"Bocian”)  

 Wpływ urbanizacji na skład pokarmu puszczyka Strix aluco w sezonie 
lęgowym i pozalęgowym – E. Grzędzicka  (IOP PAN)  

 Pokarm płomykówki Tyto alba w województwie lubuskim – J. Cichocki 
(Uniwersytet Zielonogórski), A. Ważna (Uniwersytet Zielonogórski), S. Rubacha 
(SOS), A. Wasicki (WIOŚ Zielona Góra) 

 Występowanie oraz dieta puszczyka Strix aluco i płomykówki Tyto alba na 
Żuławach Wiślanych – J. Szulc (SOS) 

 
1120 - 1140 - przerwa kawowa 
 
1140 - 1320 - sesja wykładowa 
 Nakładanie się nisz pokarmowych puszczyków Strix aluco i Strix uralensis 

na Pogórzu Przemyskim – M. Bylicka (IOP PAN) 
 Mechanizm cichego lotu sów – M. Cieślak (SOS) 
 Porównanie mechanizmów cichego lotu u europejskich gatunków sów – 

M. Cieślak (SOS) 



 Puszczyk mszarny Strix nebulosa na Białorusi: rozmieszczenie 
i liczebność – A. Abramczuk (Brzeski Obwodowy Oddział APB) 

 
1320 - 1340 - przerwa kawowa 
 
1340 - 1520 - sesja wykładowa 
 Strategie łowieckie sów, a izolacja ekologiczna między gatunkami – 

M. Cieślak (SOS) 
 Monitoring populacji pójdźki Athene noctua na Lubelszczyźnie – 

G. Grzywaczewski, P. Bierdziński, Ł. Nowacki, K. Włosek, K. Zagraba (Katedra 
Zoologii UP w Lublinie, SOS)  

 Przelot sów Strigiformes przez polskie wybrzeże Bałtyku w oparciu o dane Akcji 
Bałtyckiej – K. Stępniewski (Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Uniwersytet 
Gdański) 

 Czynna ochrona sów Strigiformes w Poleskim Parku Narodowym – 
G. Grzywaczewski, S. Cios (Katedra Zoologii UP w Lublinie, SOS)  

 
 1520 - 1630  - obiad 
 
1630 - 1900  -  sesja wykładowa 
 Zastosowanie systemów informacji geograficznej GIS do opisu 

wybiórczości siedliskowej pójdźki Athene noctua w krajobrazie rolniczym 
Lubelszczyzny – M. Zajdel, S. Zaklika, G. Grzywaczewski (Katedra Zoologii 
UP w Lublinie, SOS) 

 Sowy Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego – P. Łapiński (Zespół 
Lubelskich PK w Lublinie Oddział w Chełmie) 

 Populacja puszczyka uralskiego Strix uralensis w Bieszczadach na tle 
populacji środkowoeuropejskiej - P. Profus (IOP PAN), T. Profus 

 Monitoring Lęgowych Sów Leśnych - rok drugi – S. Rubacha (SOS) 
 Sowy Mierzei Wiślanej – S. Rubacha (SOS) 
 Monitoring Sów Terenów Antropogenicznych - założenia projektu – K. Kus, 

G. Grzywaczewski (SOS) 
 
1930 - ognisko - grill 
 
11 grudnia – niedziela 
900 - 1030 - śniadanie i wykwaterowanie uczestników 
 

Konferencja odbędzie się ona w dniach 9-11 grudnia 2011 roku w ośrodku wczasowym 

Niagara (http://www.owniagara.pl/) w Międzybrodziu Żywieckim (woj. śląskie). Osoby 

pragnące wygłosić wystąpienie lub zaprezentować poster proszone są o kontakt do dnia 

30 listopada na adres: k.kus@mto-kr.pl. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są pod 

adresem: szczepan@swietokrzyskipn.org.pl do dnia 2 grudnia. Koszt uczestnictwa 

obejmujący dwa noclegi oraz pięć posiłków, w tym sobotni grill na powietrzu, wynosi dla 

członków SOS z opłaconą składką członkowską za rok 2011 - 150 zł, dla prelegentów - 



130 zł, dla pozostałych osób - 200 zł. Uczestnik zostaje wpisany na listę w momencie 

odnotowania wpłaty na koncie SOS (członkowie stowarzyszenia w przypadku braku 

opłaconej składki winni wpłacić ją razem z opłatą konferencyjną ze stosowną adnotacją 

w opisie przelewu). 

Konto Stowarzyszenia Ochrony Sów: 
Pekao S.A. 27 1240 1372 1111 0010 1934 4376 
 

Wszelkich informacji na temat zakwaterowania i wyżywienia ( w tym opcji wegetariańskiej) 

udziela Paweł Szczepaniak - szczepan@swietokrzyskipn.org.pl, tel. 0606427270 

W sprawach związanych z wystąpieniami i posterami: Krzysztof Kus - k.kus@mto-kr.pl, tel. 

0606254372 

 


