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XXXVI Zjazd Klubu Przyrodników
Owczary 23.02.-25.02.2018
Szanowni Państwo,
zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Klubu do udziału w XXXVI Zjeździe i
Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu Przyrodników, które odbędą się w Stacji Terenowej
Klubu w Owczarach koło Kostrzyna nad Odrą, w dniach 23.02-25.02.2018. Mamy nadzieję,
że zaproponowany program spotka się z szerokim zainteresowaniem i przełoży się na wysoką
frekwencję.
Program
Piątek, 23 lutego
17.00 Przyjmowanie uczestników
18.00 Kolacja
19.00 ● Ewa Gutowska, Katarzyna Kotowska, Filip Jarzombkowski – Litwa, Łotwa, Estonia przyrodnicze atrakcje w pigułce
● Rafał Ruta – Przyrodnicze migawki z Nowej Zelandii
● Tomasz Skorupka – Przyrodnicze pasje
20.30 Spotkanie towarzyskie
Sobota, 24 lutego
8.00 Przyjmowanie uczestników, śniadanie
9.00 Walne Zgromadzenie Członków Klubu Przyrodników (w przypadku braku quorum
Walne Zgromadzenie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 10.00, natomiast o godz.
9.00 rozpoczniemy prezentację programu z godz. 11.30).
Program Walnego Zgromadzenia: wybór przewodniczącego i sekretarza obrad i komisji
skrutacyjnej, sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w roku 2017, sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej, dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał, dyskusja i
zatwierdzenie planu pracy na rok 2018, dyskusja i przyjęcie uchwały dotyczącej zmiany
statutu w zakresie utraty członkostwa w przypadku nieopłacania składek, bieżące
sprawy organizacyjne, wolne wnioski, wręczenie dorocznej nagrody „Orle Pióro”.
Prezentacja działalności Kół Terenowych Klubu Przyrodników.
11.00 Przerwa
11.30 ● Magdalena Makles – Ochrona torfowisk alkalicznych w Polsce północnej
● Dorota Horabik – Ochrona torfowisk alkalicznych w Polsce południowej
● Andrzej Jermaczek – Informacja o akcji Rezerwaty przyrody – czas na comeback!
● Magdalena Makles, Paweł Pawlaczyk – Przeciwdziałanie zmianom klimatu w ramach
ochrony torfowisk na nizinie Wschodnio- i Środkowoeuropejskiej
● Robert Stańko, Magdalena Makles – Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk
przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i włączaniem wielu
interesariuszy

14.00 Obiad
15.00 ● Anna Kujawa – Puszcza Białowieska okiem mykologa
● Tomasz Ślusarczyk – Park Pałacowy w Białowieży jako ostoja grzybów
murawowych
● Przemysław Żurawlew – Przyrodnicze perły powiatu pleszewskiego
● Katarzyna Żuk, Rafał Ruta – Lasy w Dolinie Odry - słabo poznana ostoja
saproksylicznych chrząszczy
17.00 Przerwa
17.15 ● Filip Jarzombkowski – Polskie zasoby siedlisk przyrodniczych na tle krajów Unii
Europejskiej
● Karolina Banaszak – Entomologia sądowa i inne nieoczywiste sposoby wykorzystania
entomofauny
● Tomasz Krzyśków – Periodyki przyrodnicze - niedocenione narzędzie w ochronie
przyrody?
18.40 Kolacja
19.30 Aukcja na rzecz MiniFunduszu oraz remontu Stacji w Uniemyślu, prezentacja
zrealizowanych przedsięwzięć. Jak co roku zapraszamy do udziału w aukcji, uczestników
prosimy o podarowanie wartościowych, a niepotrzebnych już książek przyrodniczych
(prosimy jednak o rozsądne ilości), które mogą przydać się innym. Liczymy na czynny i hojny
udział w ich licytacji!
21.00 Spotkanie towarzyskie
Niedziela, 25 lutego
7.30 Śniadanie
8.00 Wycieczka. Proponujemy Państwu do wyboru dwie wycieczki - wyjazd do ZOO w
Berlinie (cena 100 zł) lub wycieczkę ornitologiczną w dolinę Warty od Kołczyna do
Kostrzyna (10 zł). Powrót z wycieczki w dolinę Warty o godz. 13.00, zakończony obiadem.
Powrót z wycieczki do Berlina o godz. 16.00 (obiad w trakcie przejazdu). Wycieczka do
Berlina odbędzie się pod warunkiem odpowiedniej liczby chętnych – wszystkie zgłoszone
osoby otrzymają potwierdzenie najpóźniej do dnia 20 lutego.

