
 

  

 

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE 
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH 
KATEDRA GENETYKI I OGÓLNEJ HODOWLI ZWIERZĄT  
 
Warsztaty są częścią Projektu „Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi”.  Projekt w 85% 

dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach 

działania 5.3 priorytetu V zgodnie z umową o dofinansowanie nr: POIS.05.03.00-00-050/08-00 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: 

496/2009/Wn-50/OP-IN-PS/D                        

Zaproszenie 

do wzięcia udziału w IV warsztatach poświęconych przygotowaniu 

 Krajowej Strategii Gospodarowania Populacją Kormorana 

 
Miejsce warsztatów:  

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Wydział Nauk o Zwierzętach 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa 

Sala nr 1069, budynek nr 23   

 

Termin warsztatów:  

12-13 września 2011r. w godzinach 9:00-17:00 

 

Cel Projektu: 

Celami Projektu „Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami 

zagrożonymi lub konfliktowymi” są opracowania programów ochrony krajowych populacji 

zagrożonych drapieżników: rysia, niedźwiedzia i wilka, aktualizacja krajowej strategii 

zarządzania populacją wydry, opracowanie krajowego programu zarządzania populacją 

kormorana oraz żurawia. Więcej o Projekcie na stronie internetowej  http://gatunki.sggw.pl/  

Opracowywanie strategii dla gatunku Kormoran ma na celu poznanie podstawowych parametrów 

krajowej populacji kormorana, weryfikację deklarowanych szkód w warunkach różnych typów 

ekosystemów naturalnych i stawów hodowlanych, a następnie przedstawienie wniosków i zaleceń 

działań mających na celu maksymalne obniżenie szkód gospodarczych przy ograniczonej 

ingerencji w naturalne procesy przyrodnicze. 

 

Tematyka warsztatów: 

Ostatni z serii warsztatów będzie w całości poświęcony pracy nad przygotowaną Strategią 

Gospodarowania Populacją Kormorana. Draft Strategii będzie możliwy do ściągnięcia ze strony 

internetowej projektu http://gatunki.sggw.pl/  pod koniec sierpnia. 

 

Uczestnictwo:  
Zgłoszenia uczestnictwa, z podaniem imienia i nazwiska, instytucji/organizacji delegującej, oraz 

adresu e-mail, prosimy wysyłać na adresy: kormoran.strategia@gazeta.pl lub 

krystyna_cielniak@sggw.pl do dnia 05.09.2011r.  W razie pytań prosimy o kontakt mailowy 

lub  na jeden z podanych adresów, lub telefoniczny (22)-59-365-87  

Dojazd: 
Budynek nr 23 Wydziału Nauk o Zwierzętach mieści się przy ul. Ciszewskiego 8, dojazd metrem 

do stacji Służew, następnie autobusem linii 193 kierunek Ursynów, przystanek Ciszewskiego, 

który mieści się ok.150 m od wejścia do budynku. Sala znajduje się na wysokim parterze. 

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

ewentualnych noclegów uczestników. Prosimy przesłać to zgłoszenie do wszystkich osób, które uznają Państwo za 

potencjalnie zainteresowane pracą nad strategią. 

Z poważaniem Organizatorzy 
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