
                    

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty zaprasza na konferencję dotyczącą tematu ochrony ptaków 

wodnych i błotnych, która odbędzie się w piątek 17.06.2016 w Namyślinie. Konferencja objęta 

została honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława 

Rzepy. Partnerem w organizacji wydarzenia jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

 Wydarzenie jest zwieńczeniem projektu pt.: 

„Ochrona bioróżnorodności obszarów 

Natura 2000 Dolna Odra i Ujście Warty 

poprzez tworzenie miejsc lęgowych ptaków  

i ochronę tych lęgowisk przed 

drapieżnictwem inwazyjnych gatunków 

obcych”. Jego realizacja umożliwiła kilku 

gatunkom ptaków wodnych i błotnych 

odniesienie sukcesu lęgowego, ptaki 

gniazdowały w rekordowych liczebnościach  

i wyprowadziły potomstwo pierwszy raz od 

wielu lat. Konferencja będzie okazją do zapoznania się ze szczegółami projektu, dzięki wizycie  

w terenie możliwe będzie obserwacja jego efektów oraz wymiana doświadczeń z zaproszonymi 

gośćmi.  

Konferencja rozpocznie się o godz. 10:00 17.06.2016 w Pensjonacie Nowy Młyn (Namyślin 46, 74-406 

Namyślin). Ramowy program konferencji obejmuje: 

9:30 – 10:00 przyjazd uczestników 

10:00 – 13:00 część merytoryczna 

13:15 – 14:45 część terenowa (dojazd zapewnia 

organizator) 

14:45 – obiad 

15:45 – 16:30 panel dyskusyjny 

Szczegółowy program konferencji w załączeniu. 

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: www.przyroda.zdow.pl 

 

Projekt „Ochrona bioróżnorodności obszarów Natura 2000 „Dolna Odra” (PLB320003 i PLH320037) 

i „Ujście Warty” (PLC080001)” poprzez tworzenie miejsc lęgowych ptaków i ochronę tych lęgowisk 

przed drapieżnictwem inwazyjnych gatunków obcych” Dofinansowany ze środków Mechanizmu 

Finansowego EOG 2009-2014 na mocy umowy nr 508/2014/Wn50/OP-XN-02/D podpisanej w 2013 

roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

http://www.przyroda.zdow.pl/


Konferencja podsumowująca projekt: 

„Czynna ochrona ptaków wodnych i błotnych w Dolinie Odry i Warty na pograniczu województw 

lubuskiego i zachodniopomorskiego.” 

 Namyślin 17.06.2016 r. 

  9:30 – 10:00 Przyjazd uczestników 

10:00 – 10:15  Przywitanie gości przez organizatorów/gospodarzy –Wójt Boleszkowic Jan Krzywicki, 

Prezes Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty Piotr Chara. 

10:15 – 10:25  Słowo wstępne w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

Jarosława Rzepy -  Dorota Janicka Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych 

Województwa Zachodniopomorskiego.   

10.25 – 10:40  Dotychczasowe i równoległe działania z zakresu ochrony czynnej oraz popularyzacja 

walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry - Dorota Janicka 

10:40 – 11:00  Doświadczenia niemieckie w zakresie budowy sztucznych platform lęgowych w Parku 

Narodowym Untertes Odertal – dr. Gille 

11:00 – 11:30  „Życie Wielkiej Rzeki” - Piotr Chara (prezentacja nt. Doliny Odry jako 

tło/wprowadzenie do tematu projektu) 

11:30 – 11.40  Przerwa kawowa  

11:45 – 12:30  Prezentacja projektu „Ochrona bioróżnorodności obszarów Natura 2000 „Dolna 

Odra” i „Ujście Warty” poprzez tworzenie miejsc lęgowych ptaków i ochronę tych 

lęgowisk przed drapieżnictwem inwazyjnych gatunków obcych”- Piotr Chara, 

Grzegorz Sępołowicz 

12:30 – 13:00  Projekt przykładem konstruktywnej współpracy sektorów gospodarczego, 

publicznego i społecznego. Głos zabiorą Partnerzy Projektu: Wójt Górzycy, Wójt 

Boleszkowic, Prezes spółki „Minerały Sp. z o.o.”, właściciel ekologicznego 

gospodarstwa rolnego „Żabczyn”, Prezes Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty oraz 

pracujący przy projekcie wolontariusze. 

13:15 – 14:45  Wizyta terenowa celem przybliżenia efektów projektu – pływających platform   

lęgowych. Wyjazd autokarem do Kaleńska. 

       15:00   Obiad 

15:45 – 17:00  Panel dyskusyjny na temat problemów i wyzwań związanych z ochroną przyrody na 

obszarze dolin Środkowej i Dolnej Odry 

       17:00  Zakończenie konferencji 


