Komunikat nr 1
XXVII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne
Drawieński Park Narodowy, Zatom, 21-23.05.2020
„Rzeki włosienicznikowe
Drawieńskiego Parku Narodowego”

Koleżanki i Koledzy !
Serdecznie

zapraszamy

do

udziału

w

XXVII

Ogólnopolskich

Warsztatach

Bentologicznych, które odbędą się 21-23 maja 2019 r. w Drawieńskim Parku Narodowym.
Miejscem spotkania będzie Ośrodek Agroturystyczny w Zatomiu.
Wątkiem przewodnim Warsztatów będą rzeki włosienicznikowe i wszystko to, co w
nich żyje (i na czym się znamy). Planujemy inną niż zazwyczaj formułę spotkania. Spotkanie w
Spale (2019) miało charakter laboratoryjny. Tym razem zaplanowaliśmy głównie wysiłek
fizyczny i wspólne opracowywanie zebranych w terenie materiałów. Część referatowa
będzie ograniczona do niezbędnego minimum. Prezentacje tematów badawczych
realizowanych przez uczestników przewidujemy wyłącznie w formie POSTERÓW. Ostatni
dzień warsztatów (sobota) będzie również dniem roboczym. Chcemy nadać Warsztatom
charakter praktyczno - edukacyjny. Planujemy spływ kajakowy, opracowanie zebranych
materiałów,

przygotowywanie

materiałów

edukacyjnych

dotyczących

rzek

włosienicznikowych oraz inne atrakcje. Przede wszystkim jednak chcemy spędzić kilka dni
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twórczo, w otoczeniu unikalnej przyrody, z możliwością poznania i nauczenia się czegoś
nowego, ale też zwykłych rozmów.
Tymczasem, żeby zorientować się w liczbie potencjalnych uczestników, prosimy o
nadesłanie na adres warsztaty.dpn.zatom.2020@gmail.com deklaracji dotyczącej udziału w
Warsztatach (wystarczy napisać „tak, deklaruję chęć udziału w Warsztatach”). Odpowiedź
prosimy nadesłać do 26 stycznia 2019 roku. Informujemy jednocześnie, że liczba miejsc
noclegowych w Ośrodku Agroturystycznym w Zatomiu jest ograniczona (ok. 50). Nie
chcemy nikomu odmawiać możliwości udziału w Warsztatach, uprzedzamy jednak, że w
przypadku dużej liczby uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń, a pozostałych
uczestników będziemy prosili o zakwaterowanie we własnym zakresie. Ze względów
organizacyjnych (i aby nie blokować innym miejsca) przedstawimy również „regulamin”
dotyczący ewentualnych rezygnacji z udziału w Warsztatach. Szczegóły podamy w
Komunikacie nr 2.

Informacje podstawowe dotyczące Warsztatów – miejsce i program ramowy/roboczy !
(prosimy o dokładne zapoznanie się z programem – układ zajęć jest nieco inny niż zwykle)

Miejsce: Ośrodek Agroturystyczny – GOŚCINIEC, Zatom 11
http://gosciniec.zatom.pl/
Noclegi: Pokoje 2-3 osobowe
Cena noclegu: 40 zł/dzień
Wyżywienie: 17 zł (śniadanie), 25 zł (obiadokolacja) + ognisko – grill, suchy prowiant (na ten
moment nie jesteśmy w stanie określić kosztów - możliwe, że będzie dodatkowa opłata –
jesteśmy w trakcie pozyskiwania środków od sponsorów)

WPISOWE 120 ZŁ

Uwaga: dodatkowe informacje dotyczące dojazdów, okolicznych sklepów, restauracji,
bankomatów itp. zostaną podane w Komunikacie nr 2 – dla osób, które zadeklarują chęć
udziału w warsztatach. Zwracamy jednak uwagę, ze miejsce jest położone w środku
Drawieńskiego PN, na uboczu i nie oferuje wszystkich możliwych „miejskich” udogodnień.
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PROGRAM RAMOWY:

20.05.2020 (środa)
Od 16.00 – przyjazd uczestników, rejestracja – Biuro Warsztatów, Ośrodek Agroturystyczny
Gościniec, Zatom 11
19.00 – kolacja

21.05.2020 (czwartek)
7.30 – śniadanie
8.30 – 17.00 (ok. 8-9 godzin) Spływ kajakowy rzeką Korytnicą (od wypływu z Jeziora
Korytnica do Sówek lub Bogdanki), połączony z pobieraniem prób makrobezkręgowców
bentosowych, określaniem zespołów makrofitów, oceną geomorfologiczną i hydrologiczną
cieku,

poznaniem

metodyki

poboru

prób

makrobezkręgowców

bentosowych

w

zróżnicowanych mikrosiedliskach rzeki włosienicznikowej

Alternatywnie (dla tych, którzy nie chcą spływać): „Zmiany klimatu a zamieranie lasów
wywołane czynnikami bio - i abiotycznymi (rezerwat Radęcin i drzewostany świerkowe)”
wykład i wycieczka piesza do rezerwat Radęcin; wykład 8.30 – 10.00, 10.30 – 16.00
wycieczka do rezerwatu
19.00 – obiadokolacja/ognisko/grill

22.05.2020 (piątek)
8.00 – śniadanie
9.00 – 11.00 - Oficjalne otwarcie Warsztatów + część wykładowa
Wykład: Walory przyrodnicze Drawieńskiego PN
Wykład: Ekosystemy wodne Drawieńskiego PN – rzeki włosienicznikowe
12.00 – 14.30 - Opracowanie zebranych w trakcie spływu prób makrobezkręgowców
wodnych + wspólna praca nad folderem o rzekach włosienicznikowych – tablica, na której
uczestnicy umieszczają swoje pomysły
15.00 – obiad
16.00 – 19.00 – cd. opracowywania zebranych prób – połączone z sesją posterową
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20.00 Ognisko/grill

23.05.2020 (sobota)
8. 00 – śniadanie
9.00 – 11.00 - Podsumowanie wykonanych prac; w oparciu o przygotowaną tablicę, wspólne
tworzenie projektu folderów/ulotek edukacyjnych do druku (co warto i w jaki sposób
pokazać, zwrócenie uwagi na elementy charakterystyczne, jak również związane z edukacją i
świadomością ekologiczną oraz ochroną przyrody).
11.30 – 14.30 - Wyjazd nad Drawę - poznanie modelowego stanowiska Unio crassus,
prezentacja metodyki badań związanych z monitoringiem przyrodniczym w/w gatunku;
praktyczne rozpoznawanie małży w terenie
15.00 – oficjalne zakończenie warsztatów
15.30 – obiad
19.00 - kolacja + spotkanie nieoficjalne

24.05.2020 (niedziela)
8. 00 – śniadanie

Komitet Organizacyjny
Dr Grzegorz Tończyk, Dr Małgorzata Kłonowska-Olejnik
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