Warsztaty łąkowe w Owczarach (i okolicach)
Stacja Terenowa Klubu Przyrodników w Owczarach (Muzeum Łąki)
Owczary 17, 69-113 Górzyca (woj. lubuskie)
e-mail : owczary@kp.org.pl tel. 95 759 12 20.
Po raz kolejny zapraszamy na warsztaty rozpoznawania roślin łąkowych i murawowych, zarówno tych
pospolitych, rosnących na każdej łące, jak i rzadszych albo bardzo rzadkich, ale wciąż obecnych nad
Odrą i Wartą. Pierwszy warsztat odbędzie się w weekend 25-27 maja 2018r. Przeznaczony jest zarówno
dla amatorów, dopiero zaczynających przygodę z roślinami, studentów, hobbystów, ale także bardziej
doświadczonych roślinoznawców, dla których może być jedną z niewielu okazji, żeby zobaczyć ostnicę
Jana, wężymorda stepowego czy pajęcznicę liliowatą. Może nauczymy się czegoś od siebie nawzajem?
Większość zajęć będzie się odbywała w terenie, jednak program przewiduje również krótką część
wykładową oraz oznaczanie roślin w sali edukacyjnej przy użyciu atlasów, kluczy, binokularów.
W tym roku warsztat majowy jest także częścią cyklu warsztatu majowego i sierpniowego :
25-27 maja 2018r. – „Łąka kwitnąca” - szczyt kwitnienia większości gatunków na łąkach wilgotnych i
murawach kserotermicznych, w tym storczyków, wielu traw, turzyc i nie tylko. To również czas, kiedy
jest najwięcej roślin jadalnych do wykorzystania.
17-19 sierpnia 2018r. – „Łąka pełna nasion” - na tym spotkaniu będziemy rozpoznawać te gatunki,
które kwitną późno, choćby rośliny łąk trzęślicowych czy selernicowych, niektóre gatunki muraw, a
także zbierać nasiona roślin łąkowych i chwastów polnych. To także czas aromatycznych ziół do
zbierania i przetwarzania.
Warsztat majowy zaczyna się w piątek 25 maja o godz.15.00 przy dworcu w Zbąszynku. Pojedziemy na
pełną storczyków łąkę w dolinie Leniwej Obry. Wieczorem pojedziemy do Owczar, a potem cały dzień
będziemy wędrować po murawach kserotermicznych - z przerwą na warsztaty kameralne o
różnorodności łąk i muraw i metodach ich ochrony. Przy okazji będziemy też zbierać rośliny jadalne i
wieczorem przygotujemy z nich coś do jedzenia przy ognisku. W niedzielę wybierzemy się w dolinę
Odry na łąki zalewowe.
Warsztaty prowadzą:
dr Marta Jermaczek-Sitak - botaniczka, ekolożka, zajmuje się ekologią, ochroną oraz restytucją
zbiorowisk łąkowych, wykorzystuje dzikie rośliny w kuchni i kosmetyce.
Ewa Drewniak – przyrodniczka, zajmuje się czynną ochroną muraw i chwastów polnych, prowadzi
Stację Terenową w Owczarach, wykorzystuje dzikie rośliny w kuchni i kosmetyce.

Koszty
Koszt udziału w jednym trzydniowym warsztacie wynosi – 350,00 zł.
Udział w dwóch warsztatach (majowym i sierpniowym) – 500,00 zł.
Koszty obejmują :
-noclegi w Stacji Terenowej w Owczarach
-jeden posiłek dziennie : obiadokolację w piątek i sobotę, obiad w niedzielę (w barze u Pani Marysi w
Owczarach) – także wegetariańskie i wegańskie.
Pozostałe posiłki (śniadanie, kolacja) można samemu przygotować w własnym zakresie w dostępnej w
Stacji kuchni.
Wieczorem wspólne ognisko, na którym możemy przygotować coś do jedzenia z dzikich roślin
nazbieranych podczas warsztatów.
Zgłoszenia i wpłaty
Zgłoszenia (prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy) na warsztat majowy przyjmujemy do 15 maja
2018r., mailowo : owczary@kp.org.pl
Wpłat można dokonywać przelewem na konto Klubu Przyrodników (koniecznie z dopiskiem :
warsztaty łąkowe) : BZ WBK 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645.
Serdecznie zapraszamy!

