Nawiązując do wcześniejszego komunikatu z 26 maja 2011 r., serdecznie zapraszamy na warsztaty

Ochrona torfowisk wysokich
które odbędą się w dniach 21-22 czerwca 2011 r. (wtorek-środa przez BoŜym Ciałem) w Smołdzinie (Gościniec u
Bernackich – w tzw. „starej szkole”). Warsztaty te kończą nasz projekt POIiS.05.01.00-00-047/08 „Kontynuacja
torfowisk wysokich na Pomorzu” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
realizowany w latach 2007-2011 – choć oczywiście nie kończą naszych działań w zakresie ochrony torfowisk.
Program warsztatów:
Wtorek, 21 czerwca 2011 r.
12:00 - obiad
13:00 - prezentacje:
 Dotychczasowe osiągniecia i doświadczenia projektów ochrony wysokich torfowisk bałtyckich
na Pomorzu wdraŜanych przez Klub Przyrodników (Paweł Pawlaczyk)
 Torfowiska wysokie w Polsce w świetle wyników ich monitoringu (Robert Stańko)
 Ujmowanie ochrony torfowisk w planach ochrony/planach zadań ochronnych (Paweł
Pawlaczyk)
14:30 - przerwa kawowa
15:00 - prezentacje:
 Doświadczenia ochrony torfowisk Słowińskiego Parku Narodowego (Małgorzata Braun)
 Plan ochrony Torfowisk Orawsko-Nowotarskich i dotychczasowe doświadczenia ich ochrony
(Joanna Perzanowska)
 Problemy ochrony torfowisk wysokich w regionie warminsko-mazurskim (Włodzimierz
Pisarek)
16:30 - przerwa kawowo-podwieczorkowa
17:00 - prezentacje:
 Technika w słuŜbie ochrony torfowisk: wyniki skanowania LIDAR torfowiska Bagna Izbickie
(Paweł Pawlaczyk)
 Współczesne rozwiązania techniczne wspomagające monitoring warunków wodnych torfowisk
(Geomor Szczecin)
 Nowa propozycja metody ochrony i odtwarzania torfowisk w krajobrazie sandrowym (Andrzej
Ryś)
 Restytucja roślinności torfowiskowej: szansa dla odtwarzania zniszczonych torfowisk? (Paulina
Ćwiklińska tbc)
19:00 - kolacja
Środa, 22 czerwca 2011 r.
8:00
- śniadanie
9:00 - wyjazd terenowy: w terenie zaprezentowane zostaną przykłady zrealizowanych działań z
zakresu ochrony torfowisk oraz pokaz montaŜu diverów do automatycznego pomiaru
poziomu wody w torfowisku
13:30 - obiad
Przewidujemy ok. 40 uczestników. Udział w warsztatach, nocleg, posiłki, wycieczka terenowa są dla uczestników
bezpłatne (są finansowane ze środków projektu).
Smołdzino jest połoŜone przy Słowińskim Parku Narodowym, ok. 10 km od morza.
Prosimy o zgłoszenia do 14 czerwca 2011 r., pocztą elektroniczną na adres kp@kp.org.pl, z podaniem:
1. danych zgłaszających się osób wraz z adresem, telefonem oraz emailem do kontaktu,
2. informacji, jeŜeli nie chcą Państwo skorzystać z niektórych posiłków lub z wycieczki
3. ewentualnych Ŝyczeń specjalnych (przyjazd z psem lub osobą towarzyszącą, posiłki wegetariańskie itp...)

