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Od 19 do 23 sierpnia 2013 r. odbędą się otwarte warsztaty informacyjne na temat ochrony gatunkowej ssaków
na przykładzie wilka i żubra. Spotkania są bezpłatne i mogą w nich uczestniczyć wszsytkie, zainteresowane
tematyką, osoby. Licząc, że wiedza na temat wilka i żubra przyczyni się do zwiększenia akceptacji społecznej
oraz pozwoli ograniczyć i zapobiegać konﬂiktom z gospodarką łowiecką i rolną zapraszamy do aktywnego
udziału w spotkaniach.

Zakres tematyczny warsztatów:

ochrona wilka Canis lupus - biologia i ekologia wilka, monitoring występowania i liczebności wilków w
województwie zachodniopomorskim, wyzwania w koegzystencji wilka i człowieka, wspólne interesy
wilka i gospodarki łowieckiej, szkody wyrządzane przez wilki w gospodarstwach rolnych i sposoby ich
ograniczania;
ochrona żubra Bison bonasus - biologia i ekologia żubra, liczebność i sposoby monitorowania żubrów w
województwie zachodniopomorskim, zagrożenia dla gatunku i wypracowane metody ich ograniczania,
szkody wyrządzane przez żubry w gospodarce rolnej i leśnej i sposoby ich ograniczania, ochrona
czynna żubrów w zachodniopomorskim - działania podejmowane w stosunku do wolnościowego stada
żubrów, ze szczególnym uwzględnieniem działań ochronnych realizowanych w okresie ostatnich 10 lat.

Warsztaty poprowadzą przedstawiciele Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zachodniopomorskiego Towarzystwa
Przyrodniczego, a także pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, którzy
wykorzystają własne doświadczenia oraz wyniki prac badawczych prowadzonych w ramach realizowanych
działań.
Terminy i miejsca warsztatów:
19.08.2013 r. - Ośrodek Edukacji Ekologicznej PZŁ, Manowo 12 (Strzelnica Myśliwska)
20.08.2013 r. - Sala Teatralna Goleniowskiego Domu Kultury, ul. Słowackiego 1, Goleniów
21.08.2013 r. - Hotel OSKAR w Szczecinku, ul. Ordona 7, Szczecinek
22.08.2013 r. - Dom Kultury w Człopie, ul. Strzelecka 1, Człop
23.08.2013 r. - Sala Kina „Mewa" Złocienieckiego Ośrodka Kultury, ul. Połczyńska 6, Złocieniec

Warsztaty są elementem działń realizowanych w ramach projektu „Bliżej Natury - tropem wilka i żubra",
ﬁnansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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