O organizmach, które pamiętają czasy dinozaurów,
czyli o płazach i gadach BbPN
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Wszechnica
Biebrzańska

Program Wszechnicy
19 marca 2016 roku (sobota) – Centrum Edukacji i Zarządzania BbPN w Osowcu-Twierdzy
9.o5 - 9.25 Otwarcie spotkania
Małgorzata Górska / Roman Skąpski – Biebrzański Park Narodowy (BbPN)
9.25 - 9.5o „Wprowadzenie w tajemniczy świat płazów – informacje ogólne oraz przegląd gatunków”
Piotr Tałałaj – BbPN
9.5o - 1o.15

„Żaby zielone z doliny Biebrzy i ich sposób na zakazaną miłość”
Sylwia Gadomska – BbPN

1o.15 - 1o.45 Przerwa na kawę, herbatę
1o.45 - 11.1o „Nocny rechot – o porozumiewaniu się płazów nad Biebrzą i nie tylko”
Jan Kaczmarek – Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
11.1o - 11.35 „Śmiertelność płazów i gadów na Carskiej Drodze w Biebrzańskim Parku Narodowym”
Adam Hermaniuk – Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
11.35 - 12.oo „Rozwiązania techniczne w ochronie herptofauny na inwestycjach liniowych oraz monitoring
ich skuteczności”
Tomasz Grabowski, Maciej Sękiewicz – FPP Enviro, Warszawa
12.oo - 12.45 Przerwa na posiłek
12.45 - 13.1o „Żółw błotny (Emys orbicularis) nad Biebrzą – fakty i domysły. Występowanie gatunku
w północno-wschodniej Polsce i metody jego wyszukiwania”
Krzysztof Frąckiel - BbPN, Jarosław Banach - PTOP
13.1o - 14.oo Film przyrodniczy o płazach „Żaby – cienka zielona linia”
14.oo ~

Dyskusja ...

20 marca 2016 r. (niedziela)
1o.oo ~

Dzień terenowy: weźmiemy udział w akcji czynnej ochrony płazów przy drogach w czasie ich
wiosennych migracji do miejsc rozrodu, następnie udamy się na spacer w poszukiwaniu wiosny.
Na zakończenie ciepły posiłek przy ognisku na plaży w Goniądzu.
Wszechnica Biebrzańska ma charakter otwarty, udział w niej jest bezpłatny.
Kontakt: Halina Zub, tel. 857 380 620, 602 409 003, Halina.Zub@biebrza.org.pl

Cykliczne spotkania informacyjne i wykłady tematyczne adresowane do miłośników Bagien Biebrzańskich
oraz osób zaangażowanych w ich czynną ochronę i promocję. Zainaugurowana została w styczniu 2001 dzięki
wspólnej inicjatywie WWF Polska, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Stowarzyszenia Ekoturystycznego
„Biebrza Koneserom”, Towarzystwa Biebrzańskiego i Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego.

w trosce o bagna

