
 10 kwietnia 2016 r. (niedziela) 

Spotykamy się o godzinie 9.oo przed budynkiem CEiZ w Osowcu-Twierdzy, skąd autokarem pojedziemy 

do Szuszalewa. Poznamy nowo otwartą kładkę (blisko 2 km długości), biegnącą przez najpiękniejsze torfowiska 

mechowiskowe Basenu Górnego. W dalszej części zwiedzanie zabytkowego kościoła w Kamiennej Starej oraz nowych 

punktów infrastruktury turystycznej BbPN – mapka w załączeniu. 

Po przybyciu do leśniczówki Trzyrzeczki – spacer z instruktorką nordic-walking, dr n. med. inż. Jolantą Zuzdą.    

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu i krótkim treningu – proszę zabrać kijki! 

Na zakończenie ognisko. Powrót do Osowca-Twierdzy około godz. 17.oo.
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Fakty na temat koszenia bagiennych łąk

Wszechnica 
Biebrzańska56.

Program Wszechnicy

 9 kwietnia 2016 r. (sobota) – Centrum Edukacji i Zarządzania BbPN w Osowcu-Twierdzy

 9.15  -   9.3o    Otwarcie spotkania

                       Małgorzata Górska – Biebrzański Park Narodowy (BbPN) 

 9.3o  -   9.5o  „Dlaczego kosimy biebrzańskie łąki?”

  Helena Bartoszuk – BbPN

  9.50 - 1o.1o „Planowanie ochrony czynnej w ramach dzierżaw w BbPN”

  Magdalena Marczakiewicz – BbPN

1o.1o - 1o.4o    Przerwa na kawę, herbatę

1o.4o -  11.o5  „Co, gdzie, kto i za ile? Dzierżawa gruntów parkowych w praktyce”

  Urszula Biereżnoj-Bazille – BbPN

11.o5 - 11.25   „Współpraca z dzierżawcami w terenie” 

  Artur Wiatr – BbPN

11.25 - 12.15 „Koszenie bagiennych łąk – perspektywa dzierżawców

  Przedstawiciele dzierżawców parkowych łąk (m. in. City Energy, Eko-Różanka, OTOP)

12.15 - 12.45 Przerwa na posiłek

12.45 - 14.15 Monitoring wpływu koszenia na przyrodę: 
  „Wpływ koszenia na ptaki lądowe”, Łukasz Krajewski – BbPN 

  „Wpływ koszenia na roślinność”, dr hab. Wiktor Kotowski – Uniwersytet Warszawski

  „Wpływ koszenia na florę nieleśnych siedlisk torfowiskowych” 

    mgr Filip Jarzombkowski – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

  „Wpływ koszenia na drobne ssaki”, dr hab. Zbigniew Borowski, prof. nadzw. IBL

  „Wpływ koszenia na gleby”, dr hab. Piotr Banaszuk, prof. nadzw. Politechniki Białostockiej

  „Wpływ koszenia na płazy”, Helena Bartoszuk – BbPN

14.15 -   Dyskusja ...

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. 

Wszechnica Biebrzańska ma charakter otwarty, udział w niej jest bezpłatny.
Kontakt: Małgorzata Górska, tel. 605 072 963, Malgorzata.Gorska@biebrza.org.pl
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