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ZAPROSZENIE

na warsztaty edukaryjne pt.:

,,wilk _ groźny, czy zagrożony?
Prawda i mit o drapieżniku, a problemy jego ochrony'',

26 listopada 201ó' Gorczański Park Narodowv. Poreba Wielka 590l godz.: 9. 00 * 14.00

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego Zaprasza na warsztaty pt. ,,Wilk _ gtoŹny, czy
zagtoŻony? Prawda i mit o drapieżniku, a problemy jego ochrony''.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli mediów dziennikarzy stacji radiowych
i telewizyjnych oraz prasy' głównie z województwa małopolskiego. Są Państwo szczegó\ną grupą
odbiorców, ponieważ Wasza pracamaznaczący wpływ na kształtowanie opinii społecznej, również
w sprawach ochrony przyrody.

Podczas warsztatów chcemy przekazać Państwu podstawową wiedzę o wilku, opartą na
nowoczesnych badaniach naukowych. Jego ochrona, jako gatunku pełniącego ważną rolę
w ekosystemie' ma istotnę znaczęnie dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Polski i Europy,
jednak często jej zasadnośó bywa przedmiotem dyskusji. Dlatego chcemy teŻ zaprezentować
problemy związane z ochroną wilka w naszym kraju, zv'Ąaszcza te związane z występowaniem
szkód w pogłowiu złvierząt hodowlanych.

Proponujemy Państwu kilka atrakcyjnych wykładów oraz dyskusję i zajęcia warsztatowe,
dotyczące przekazywania informacji o wilku w mediach.

Mamy nadzieję, że jednoczesne spotkanie ze specjalistami zajmującymi się ekologią dużych
drapieżników, hodowcami owięc i bydła oraz pracownikami RDoŚ będą dla Państwa atrakcyjną
formą poznaria zagadruen dotyczących wilka, a w przyszłości ptzyczynią się do obiektywnego _
wolnego oduprzedzeń i stereotypów przekazywania informacji o drapieżniku.



Ramowy program warsztatów:

Wvkłady i prezentacje:

o ,,Wilk - biologia gatunku i jego rola w ekosystemie" - prof. dr hab. Henryk Okarma,
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

o ,,Na tropie wilka". Dr Zenon Wojtas, Magurski ParkNarodowy

o ,,Po ludzku o wilkach _ czy potrafimy mówić o wilkach bez uprzedzętl' -
dr Sabina Pieruzek-Nowak, Stowarzyszenie dla Nahry ,,Wilk"

o ,'Wilki w Gorcach. Monitoring duzych drapieżników zuĄciem fotopułapek''.
Dr fuz. Jan Loch, Gorczański Park Narodowy

o o'Jak się pasie w Gorcach" _Krąrsńof Gach _ Baca wypasający owce na terenie GPN

o ''ochtona wilka w Małopolsce _ odpowiedzialność za szkody'' _ dr Bożena Kotońska,

mgr Mariola Mroczka, Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w Krakowie

Po kazdej prezentacii przewidziano czas na pylania i dyskusje

Zaięcia warsztatowe i dyskusja - dr Sabina Pirużek-Nowak

. Mity i stereotypy w kształtowaniu wizerunku wilka;

o Wilk w mediach _ o&óżnić fakty od opinii ...

o Przegląd i dyskusja informacji prasowych na temat wilka...

Podczas zajęó warsztatowych chcielibyśmy wykorzystaó jako matęriał roboczy publikowane
arfykuły, notatki prasowe i różnego rcdzĄu for'.'y dziennikarskie dotyczące wilka w naszym kraju.
D1atego uprzejmie prosimy uczestników, aby wraz ze zgłoszeniem przesyłać aĘkuły, które były
juz publikowane.

Serdecznie zapras zamyl

%g|oszenie udziału prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
gpn@gorc€pn.plo podając imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę redakcji.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 22 listopada 2016

Prosimy o przel<azanie naszego zaproszenia wsrystkim zainteresowanym.

Dodatkowe informacje mozna uzyskaĆ telefonując do Zespofu Edukacji GPN: 18 3317207 w. 36
lub 41


