
Program obchodów Światowego Dnia Mokradeł na Wydziale Biologii UW 31.01.2016 

Centrum Ochrony  Mokradeł wraz z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na sesję 

referatowo-dyskusyjną z okazji Światowego Dnia Mokradeł 2016, czyli 45 rocznicy uchwalenia Konwencji 

Ramsarskiej. Ustalone przez sekretariat Konwencji Ramsarskiej hasło przewodnie tegorocznego Wold Wetlands Day 

to "Wetlands for our future: sustainable livelihoods". Na naszym polskim podwórku postanowiliśmy je przedstawić 

jako "Mokradła w zrównoważonym rozwoju". W ocenie organizatorów, typem mokradeł, podlegającym obecnie 

szczególnej presji w Polsce, a jednocześnie o ogromnym wpływie zarówno na przyrodę i warunki życia człowieka, są 

rzeki, którym postanowiliśmy poświęcić tegoroczne spotkanie, które odbędzie się w niedzielę 31 stycznia 2016r, w 

budynku Wydziału Biologii UW, przy ul. Miecznikowa 1 w Warszawie.  

Program 

10.00 

Otwarcie wystawy fotografii „Chrońmy Mokradła”  

11.00-11.30  

Słowem wstępu: miniony rok na mokradłach oraz wprowadzenie do tematu WWD 2016 
Wiktor Kotowski – Wydział Biologii UW, Centrum Ochrony Mokradeł 

11.30-12.00 

Co to jest rzeka? 
Roman Skąpski – dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego 

12.00-12.30 

Plany utrzymania wód – idea wprowadzenia i praktyka realizacji 

Ilona Biedroń – konsultantka w firmie MGGP S.A., współautorka projektu „Planu utrzymania wód” dla RZGW w 
Warszawie  

12.30 -14.00  
Bazar projektów i idei mokradłowych połączony z poczęstunkiem 

Zapraszamy do odwiedzenia stoisk osób i organizacji, które chcą podzielić się wynikami swojej pracy oraz pomysłami i 

spostrzeżeniami na temat ochrony mokradeł. 

Chęć zaprezentowania swojego stoiska można zgłaszać na adres: marlena.tarapata@uw.edu.pl. Na zgłoszenia 
czekamy do 29.01.2016. Zapraszamy! 

14.00-14.15 

W czasie suszy rzeka sucha? Refleksje hydrologiczno-ichtiologiczne ze spływu Wisłą latem 2015 

Piotr Parasiewicz, profesor w Instytucie Rybactwa Śródlądowego oraz założyciel Fundacji Rushing Rivers   

14.15-15.00 

Przyszłość Wisły i Odry w świetle wielkoskalowych planów hydrotechnicznych 

Przemysław Nawrocki – specjalista ds. ochrony wód Fundacji WWF Polska 

Piotr Nieznański – dyrektor Działu Ochrony Przyrody WWF Polska 

15.00-15.30 

O autostradzie wodnej E40 – czy Prypeć, Bug i Wisła podzielą los Renu? 
Marina Abramchuk – Wydział Biologii UW, aktywistka białoruskiej organizacji APB – BirdLife Belarus 

15.30-16.30 

Panel dyskusyjny „Czy ochrona przyrody rzek stoi w sprzeczności z rozwojem gospodarczym?” z udziałem 

prelegentów oraz zaproszonych gości, w tym autora książki „Ziemia na rozdrożu”  i „Rewolucja energetyczna. Ale po 
co?” Marcina Popkiewicza. 
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