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XXIII ZJAZD KLUBU PRZYRODNIKÓW, Łagów Lubuski, 4-6 lutego 2005
Serdecznie  zapraszamy do  udziału  w  XXIII  Zjeździe  Klubu  Przyrodników,  który,  jak  co  roku,  odbędzie  się  w
Łagowie, w Ośrodku Leśnik, w tym roku w dniach 4 - 6 lutego (piątek - niedziela). 
Piątek, 4 lutego 
13.00 Obiad
13.30  WARSZTAT: CZYNNE METODY OCHRONY PTAKÓW DRAPIEŻNYCH  Po pierwsze identyfikacja, czyli
jak  odróżnić kanię czarną od rudej,  gniazdo orlika krzykliwego od myszołowa itd.   Prawne podstawy ochrony
ptaków drapieżnych  Ochrona strefowa gniazd i miejsc występowania - wyznaczanie stref w terenie i na mapach,
obowiązujące zakazy i ich przestrzeganie  Sztuczne miejsca gniazdowe – skrzynki i platformy.  Reintrodukcja –
kuszące lecz trudne (prowadzenie Grzegorz Maciorowski, Tadeusz Mizera)
16.00 WARSZTAT: JAK SKUTECZNIE BRONIĆ PRZYRODY NIE UCIEKAJĄC SIĘ DO ŁAMANIA PRAWA
 Jak  funkcjonują  nasze organy administracji  rządowej  i  samorządowej  odpowiedzialne za ochronę  przyrody i
dlaczego  nie  zawsze tak jak byśmy tego chcieli?   Przyrodnik a urząd - walczyć czy współpracować?   Jak
zapadają decyzje administracyjne, jak i kiedy można się od nich odwołać lub je zaskarżyć?  Podstawy planowania
przestrzennego - plany miejscowe, studia uwarunkowań, tryb ich opracowywania i uchwalania   Jak funkcjonuje
Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe,  jakie  są  możliwości  prawne ochrony  przyrody  w  Lasach,
wpływania na decyzje o ochronie przyrody, a jakie  przeszkody, na które  należy się przygotować.  Dostęp do
informacji o środowisku – podstawowe prawo obywatela - czego może, a czego nie może nam odmówić urzędnik? 
(prowadzenie: Robert Knysak, Andrzej Ruszlewicz) 
18.30 Kolacja
19.00 OCHRONA PRZYRODY NA….  LUZIE  Marek Maciantowicz  - "Diabolica w ochronie przyrody nieożywionej" 
 Piotr Kułak - Przyroda i jej ochrona....  na wesoło  POKAZY PRZEŹROCZY: Andrzej Ruszlewicz (Góry i Pogórze
Kaczawskie), Tomasz Krzyśków (Krzesiński  Park Krajobrazowy), inne prezentacje (zachęcamy do przywiezienia
własnych zdjęć i innych materiałów, do dyspozycji będzie także rzutnik multimedialny) 
Sobota, 5 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.  12.00).  Ramowy  Program  Walnego  Zgromadzenia  przedstawia  się  następująco   Wybór
przewodniczącego, sekretarza obrad i komisji skrutacyjnej   Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2004 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  Dyskusja nad sprawozdaniami, podjęcie uchwały  Wybory Komisji Rewizyjnej
na kadencję 2005-2006  Dyskusja i zatwierdzenie planu pracy na rok 2005  Wręczenie wyróżnień za działalność
na rzecz ochrony przyrody w roku 2004  Wolne wnioski 
12.00  PREZENTACJA  WYBRANYCH  PROJEKTÓW  PROWADZONYCH  PRZEZ  KLUB  Minimalizowanie
konfliktów między ludźmi a bobrami (Andrzej Jermaczek)  Czynna ochrona torfowisk bałtyckich w Polsce (Robert
Stańko,  Paweł  Pawlaczyk,)   Uspołecznione  planowanie  ochrony  przyrody  Obszarów  Natura  2000  (Andrzej
Jermaczek)  Monitoring ochrony przyrody w parkach narodowych, rezerwatach przyrody i Lasach Państwowych w
Polsce (Robert Knysak, Paweł Pawlaczyk)
13.00 Obiad
14.00   Andrzej  Wąsicki  -  Biologiczna ocena wód w świetle  wymagań Ramowej  Dyrektywy Wodnej  –  główne
założenia monitoringu wód powierzchniowych zgodnego z prawem Unii Europejskiej  Marcin Miller - Populacje ryb
wędrownych  -  hodować  czy chronić?   Jacek  Potocki  -  Konflikt  między narciarstwem a  ochroną  przyrody w
Karkonoszach w świetle danych klimatycznych  Magda Bartoszewicz - Ekspansywne gatunki ssaków drapieżnych
w Polsce 
16.00 Przerwa
16.30  Iza Engel - Ekoturystyka w Ujściu Warty.  Tomasz Krzyśków - Polder Krzesiński - projekt czynnej ochrony
kulikow  i  storczyków   Iwona  Dostatnia  -  Flora  Kosierskich  Bagien   Sławomir  Rubacha  -  Bocian  biały  w
województwie lubuskim - wyniki VI międzynarodowego cenzusu  Anna Rychła - Ważki wybranych wód stojących w
Parku Krajobrazowym "Łuk Mużakowa"   



 
18.00 Kolacja
19.00  KONKURS FOTOGRAFICZNY  SPOTKANIE TOWARZYSKIE  
Jak co roku, podczas Zjazdu organizujemy otwarty  konkurs fotograficzny. Udział w nim może wziąć każdy, kto przyśle lub
dostarczy do godz. 12.00 w drugim dniu zjazdu do 5 zdjęć lub zestawów liczących nie więcej niż 3 zdjęcia każdy. W tym roku
wprowadzamy także drugą kategorię - zdjęcia cyfrowe - należy je dostarczyć w którymś z powszechnie używanych formatów.
Wyboru najlepszych zdjęć dokonają uczestnicy spotkania. Na zwycięzców jak zwykle oczekują atrakcyjne nagrody.

Niedziela, 6 lutego 
8.00 - Śniadanie
Tradycyjnie w niedzielę zapraszamy na serię MINIWARSZTATÓW, pierwszy rozpocznie się o godz. 9.00, kolejne
co godzinę, i będą odbywać się równolegle, dopóki będą zainteresowani danym tematem 
9.00 - Arkadiusz Gawroński – Chrząszcze Polski
 Czym się różni chrząszcz od niechrząszcza?  Ile chrząszczy żyje w Polsce?  Jaki jest najmniejszy, a jaki największy?
 Czym się żywią, co lubią, a czego nie?  No i oczywiście, jak robią TO?  Chrząszcz chrząszczowi nierówny, czyli o tym
na co patrzeć,  gdy patrzymy na chrząszcza, żeby go zapamiętać,  rozpoznać,  odróżnić od innych mniej lub bardziej
podobnych  Gdzie i jak szukać chrząszczy?  Jak możemy pomóc w ochronie chrząszczy  
10.00 - Anna Rychła – Poznać ważki – to nie takie trudne
 Na początek pierwszy stopień wtajemniczenia, czyli…. jak rozpoznać, że to ważka?  Jak wytropić ważkę w terenie i
rozpoznać, co to za jedna?   Szybki minikursik szukania oraz rozpoznawania ważek latających w naszych stronach i
pływających w naszych  wodach   Ponadto  kilka  słów o preferencjach  siedliskowych poszczególnych  gatunków,  ich
zagrożeniu i statusie ochronnym, a także o najnowszym przedsięwzięciu polskich odonatologów: Atlasie Ważek Polski.
11.00 - Marta Jermaczek – (Prawie) wszystko o łąkach
 Co to jest łąka, czym się różni od pastwiska, murawy, szuwaru?  Skąd się wzięły łąki?  Łąki są różne – praktyczny
przewodnik rozpoznawania typów łąk  Rzadkie zbiorowiska roślinne i gatunki łąkowe  Jak rozpoznać zagrożenia. 
Sposoby gospodarowania – sposoby ochrony. 

12.00 – Tomasz Krzyśków – Mapy ewidencji gruntów – niezbędne narzędzie pracy przyrodnika
 Co to jest ewidencja gruntów  Jaki jest pożytek z map ewidencyjnych i dlaczego nie da się bez nich chronić przyrody?
 Co zawierają, skąd je wziąć i za jaką cenę?  Jak wyznaczyć i opisać ewidencyjne granice obszaru chronionego?

Godz. 13.30 Obiad
Dojazd do Łagowa własnym samochodem lub autobusem PKS ze Świebodzina – informacja o odjazdach 0683822693 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady uczestnictwa w XXIII Zjeździe Klubu Przyrodników i KARTA ZGŁOSZENIA
Uczestniczyć w Zjeździe mogą zarówno członkowie, jak i sympatycy Klubu. Koszty rezerwowanych przez nas posiłków i
noclegów podaje poniższa tabela. Są one zróżnicowane dla członków Klubu i osób spoza organizacji. Wybrane opcje
należy zaznaczyć, kwoty zsumować, a otrzymaną wartość (w przypadku uczestników nie będących członkami Klubu po
dodaniu 22% podatku VAT) wpłacić na konto Klubu podane pod tabelą. W przypadku członków Klubu możliwa jest także
wpłata na miejscu, jednak świadczenia gwarantujemy tylko osobom, które w nieprzekraczalnym terminie do 1 lutego
2005 dokonają rezerwacji przesyłając niniejszą kartę zgłoszenie pocztą, faxem lub emailem na adres Klubu.
 
Imię i nazwisko......................................................................... tel. .................................... email...................................................

Adres................................................................................................................................................................................................
NOCLEGI 4/5.02 5/6.02 POSIŁKI 4.02 5.02 6.02
Noleg  w pok. 1 os. 40zł 40zł Śniadanie - 8zł 8 zł
Nocleg  w pok. 2 os. 20zł 20zł Obiad 12zł 8zł 12zł
Nocleg w pok. 3-4 os. 10zł 10zł Kolacja 8zl 12zł -
Dopłata – osoby spoza KP +20zł +20zł Dopłata – osoby spoza KP - 2 zł do każdego posiłku
Autorzy wystąpień 0zł 0zł Razem 

Jestem członkiem Klubu. Kwotę ............. zł uzyskaną ze zsumowania wyżej zakreślonych kwot, wpłacam na konto Klubu
Przyrodnikow w BZWBK SA Świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 / wpłacę na miejscu.

Nie jestem członkiem Klubu. Kwotę uzyskaną ze zsumowania w/w cen, wynoszącą .............. zł i powiększoną o
22% podatku VAT  (łącznie ................. zł) wpłacam na konto Klubu Przyrodników. Fakturę za udział w Zjeździe
proszę wystawić dla:

.................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... NIP ...................................................

PODPIS


