
 

PROGRAM WARSZTATÓW  

pn. „Kompleksowa ochrona siedlisk rzecznych drogą do poprawy warunków bytowania ryb" 

Miejsce warsztatów: Ośrodek Agroturystyczny – Gościniec, Zatom 11, 73-220 Drawno 

Termin warsztatów: 16 -17 listopada 2018 roku 

16 listopada 2018 

 

1000-1020 

 
Rejestracja uczestników 

1020-1030 
Powitanie uczestników i otwarcie warsztatów 
Aleksandra Stodulna – p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

1030-1200 

 
 

I panel warsztatowy (prezentacja projektów):  
1. Beata Gąsiorowska- „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie 

korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” LIFEDRawaPL   
2. Radosław Brzeziński - „Wzmocnienie dzikiego tarła łososia i troci w północno 

zachodniej Polsce”, FZ GAJA 
3. Marcin Budniak - CATCH, zrównoważona turystyka wędkarska, FZ GAJA 
4. Artur Furdyna – wprowadzenie do zagadnień warsztatowych  

II panel warsztatowy (prezentacja i dyskusja): 
1. Artur Furdyna – „Ochrona wód –  Rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych, 

zrównoważone ich użytkowanie i eliminowanie zagrożeń. Skuteczne metody 
interwencji w przypadku stwierdzenia zagrożeń” 

2. Dr hab. Mariola Wróbel –"Zagrożenia i czynna ochrona siedliska przyrodniczego 3260 
Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników" 

1200-1215 Przerwa kawowa 

1215-1415 

 

1. Dr hab. Robert Czerniawski – „Biologiczne uwarunkowania odnowy ekosystemów 
wodnych” 

2. Krzysztof Gruszecki – „Ochrona wód okiem prawnika- blaski i cienie” 
3. Dr hab. inż. Piotr Dębowski, Profesor IRS – „Ochrona troci i łososia w rzekach jako 

element zarządzania tymi gatunkami w zlewisku Bałtyku” 
4. Prof. dr hab. Inż. Tomasz Hesse – „Biologia gatunków, którym dedykowane  

są działania projektu LIFEDrawaPL” 

1415-1500 Obiad 

1540-1900 
III panel – terenowy  
Ćwiczenia terenowe – patrole antykłusownicze – opracowanie systemu ochrony 
wybranego odcinka Drawy  

2000 - … Kolacja 

 

 

 

 



 

 

 

17 listopada 2018 

 

800-930 Śniadanie   

930-1130 
Warsztaty w grupach cz. I – Koncepcja dobrych praktyk w planowaniu i realizacji działań 
antykłusowniczych w terenie – praca w grupach 
Artur Furdyna 

1130-1145 Przerwa kawowa 

1145-1345 

Warsztaty w grupach cz. II – Podsumowanie wyników warsztatów, ewaluacja pracy 
grupowej, dyskusja, przybliżenie idei funkcjonowania „Koalicji antykłusowniczej” na terenie 
woj. zachodniopomorskiego 
Artur Furdyna 

1345-1445 Obiad 

1500 Wyjazd uczestników 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 


