Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

wraz z Partnerami Projektu
ZAPRASZAJĄ
do udziału w konferencji

nt. Monitoringu populacji i środowiska żubrów
w ramach Projektu ”Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce”*
Cel konferencji:
Prezentacja zakresu wszechstronnego monitoringu środowiska i populacji żubra oraz
znaczenia tego działania dla ochrony gatunku
Miejsce konferencji:
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Budynek Centrum Wodne, Ciszewskiego 6
Termin konferencji:
24 listopada 2016 r. w godzinach 10:00-16:00
Program konferencji:

 Aleksander Bołbot

Telemetria jako narzędzie ochrony żubra

 Kajetan Perzanowski Wykorzystanie danych telemetrycznych w ocenie areału, przemieszczeń i
wybiórczości siedliskowej żubrów
 Wojciech Bielecki

Monitoring zdrowia żubrów

 Michał Krzysiak
Określenie intensywności inwazji wybranych pasożytów w populacji
żubrów z rejonu Puszczy Białowieskiej
 Zuzanna Nowak

Znaczenie monitoringu genetycznego dla ochrony zmienności żubra

 Bogdan Jaroszewicz
Monitoring wpływu sezonowej koncentracji żubrów w miejscach
dokarmiania na roślinność i glebę
 Piotr Wawrzyniak

Monitoring lokalnych uwarunkowań przed reintrodukcją żubra

 Dyskusja i podsumowanie konferencji
Uczestnictwo:
Zgłoszenia uczestnictwa, z podaniem imienia i nazwiska, instytucji/organizacji delegującej,
oraz adresu e-mail, prosimy wysyłać na adres: projekteog@sggw.pl do dnia 21.11.2016r.
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny 022 59 365 87 lub 78.
Udział w konferencji i materiały są bezpłatne, organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu
ani ewentualnych noclegów uczestników.

Serdecznie zapraszamy
*Projekt korzysta z dofinansowania w kwocie 3 306 415 złotych pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014 dla Programu Operacyjnego Pl02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i
Ekosystemów, umowa o dofinansowanie nr. 570/2014/Wn-14/OP-XN-02/D

Zgłoszenie
do udziału w konferencji nt. Monitoringu populacji i środowiska żubrów
w ramach Projektu ”Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce”,
które odbędzie się 24 listopada br. w Warszawie

Imię i nazwisko

______________________________________
______________________________________
______________________________________

Instytucja

______________________________________
______________________________________

Adres e-mail:

______________________________________

*Projekt korzysta z dofinansowania w kwocie 3 306 415 złotych pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014 dla Programu Operacyjnego Pl02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i
Ekosystemów, umowa o dofinansowanie nr. 570/2014/Wn-14/OP-XN-02/D

