KOMUNIKAT 1
Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na:
Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. Straty i szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w
gospodarce rolnej, leśnej i rybackiej,
która odbędzie się w Olsztynie w piątek 24 listopada 2017 roku
w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym, ul. Dybowskiego 11.
Konferencja jest dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (umowa NR 174/2017/Wn50/EE-se/D).
Ramowy program Konferencji:
8.00 – Rejestracja uczestników
9.00 – Otwarcie Konferencji i wręczenie świadectw ukończenia I edycji Studiów Podyplomowych pn. Łowiectwo i
aktywne formy zarzadzania populacjami dzikich zwierząt
9.30 – Przyroda i ekonomia – wpływ dzikich zwierząt na działalność gospodarczą człowieka. Zwierzęta łowne i
chronione przyczyną strat w gospodarce – jak ograniczać szkody łowieckie
10.00 – Szkody w uprawach kukurydzy – główny problem ekonomiczny Rolników, Kół łowieckich i OHZ
10.30 – Przerwa kawowa
10.55 – Szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne na użytkach zielonych oraz problemy z ich szacowaniem
11.30 – Straty powodowane przez dzikie zwierzęta w gospodarce leśnej w Polsce.
12.05 – Populacja łosi a skala konfliktów z działalnością człowieka w warunkach Polski północno-wschodniej.
12.40 – Rodzaj i wielkość szkód powodowanych przez żubry w uprawach rolnych i leśnych
14.15 – Bóbr europejski w Polsce północno-wschodniej - chronić czy zarządzać?
14.50 – Kormoran a racjonalna gospodarka rybacko-wędkarska
15.25 – Przerwa kawowa
15.45 – Szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w sadach i na plantacjach
16.20 – Prawne aspekty szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta w Polsce
16.55 – Podsumowanie konferencji z dyskusją
17.40 – Zakończenie konferencji

Uprzejmie prosimy o dokonywanie rejestracji uczestnictwa w Konferencji na dołączonym zgłoszeniu,
zeskanowanie i przesłanie do 12 listopada 2017 r. na adres makos@uwm.edu.pl lub pocztą na adres:
Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, UWM w Olsztynie, ul.
Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn.

Wszelkie zapytania organizacyjne proszę kierować do dr hab. Dariusza Zalewskiego na adres e-mail
d.zalewski@uwm.edu.pl, tel. 606 646 058.
WYSOKOŚĆ OPŁAT:
100 zł jeżeli udział weźmie 1 lub 2 osoby. Każda następna osoba 100 zł
Koszty obejmują: materiały zjazdowe, przerwy kawowe, obiad i monografię, którą każdy uczestnik
otrzyma do końca br.
Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat za udział w Konferencji do dnia 13 listopada 2017 r. na
rachunek: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; nr konta 98 1030 1986 2700 0000 1188
0002 z dopiskiem „Konferencja-Straty i szkody” oraz podaniem imion i nazwisk uczestników
Konferencji.

