
 

  

 

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE 
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH 
KATEDRA GENETYKI I OGÓLNEJ HODOWLI ZWIERZĄT  
 
Warsztaty są częścią Projektu pt. ” Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia”. Projekt w 85% dofinansowany jest przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.1 priorytetu V zgodnie z umową 
o dofinansowanie nr: POIS.05.01.00-00-229/09-00 oraz w 15% współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 
z umową o współfinansowanie wydatków kwalifikowanych Projektu realizowanego w ramach V osi priorytetu POIiŚ nr: 145/2011/Wn-50/OP-WK-PS/D 

 

do udziału w warsztatach dotyczących  
populacji żubra bytującej w Puszczy Białowieskiej 

 

Cel warsztatów: 

Omówienie działań podejmowanych względem populacji żubra w Puszczy Białowieskiej oraz 
kontynuowanie dyskusji na temat zakresu i sposobu realizacji ochrony tej populacji w przyszłości. 

 

Miejsce warsztatów: 

Ośrodek Edukacji Leśnej Jagiellońskie, Nadleśnictwo Białowieża 

 

Termin warsztatów:  

6 lipca 2012 r. w godzinach 11:00-16:00 

 

Program warsztatów: 

 Zbigniew Krasiński  – Historia i aktualny stan populacji żubra w Puszczy Białowieskiej  

 Przedstawiciel RDOŚ w Białymstoku  - Skala konfliktów z rolnictwem na terenie Puszczy Białowieskiej 

 Dorota Ławreszuk – Rezultaty projektu Life „Kraina żubra” 

 Przedstawiciele 3 nadleśnictw (Białowieża, Browsk, Hajnówka) – działania realizowane na terenie 
nadleśnictwa w ramach projektu POIiŚ „Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-
wschodnia” 

 Jerzy Dackiewicz – działania realizowane w ramach projektu POIiŚ na terenie Białowieskiego PN 

 Wanda Olech –założenia strategii ochrony żubra odnoszące się do P. Białowieskiej 

 Dyskusja i podsumowanie warsztatów 

 

Uczestnictwo:  

Zgłoszenia uczestnictwa, z podaniem imienia i nazwiska, instytucji/organizacji delegującej, oraz 
adresu e-mail, prosimy wysyłać na adres: krystyna_cielniak@sggw.pl     do dnia    4.07.2012r.  

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub  telefoniczny 022 59 365 87 lub 78.  

Udział w warsztatach i dostęp do materiałów jest bezpłatny, organizatorzy nie zwracają kosztów 
dojazdu ani ewentualnych noclegów uczestników. 

 

Serdecznie zapraszamy ! 


