Βιοποικιλότητα & Κλιματική Αλλαγή/ Βιολογία Μεγάλων Χερσαίων Θηλαστικών

30/11-1/12/2019: Βoβούσα
Βιοποικιλότητα & Κλιματική Αλλαγή
Βιολογία μεγάλων χερσαίων θηλαστικών
Σάββατο 30/11/2019
Ώρα
Δραστηριότητα
Ώρα
Δραστηριότητα
8.45
Αναχώρηση λεωφορείου από ΒΕΤ προς Βoβούσα [Δύο στάσεις]
12.30 Άφιξη Καταφύγιο Boβούσας
13.00 Εκπαίδευση σε μεγάλα θηλαστικά: ίχνη και υπέρυθρες φωτογραφικές διατάξεις
13.00 Διαδρομή προς Σμιξώματα
13.00 Διαδρομή ~1 km για εντοπισμό
(τοποθέτηση κάμερας & ίχνη)
βιοδηλωτικών ιχνών. Εντοπισμός
βιοδηλωτικών ιχνών αρκούδας
(ξυσίματα, τρίχες) σε στύλους ΟΤΕ.
Τοποθέτηση μίας κάμερας
17.00 Δειγματοληπτικός σχεδιασμός
μεγάλων θηλαστικών [εργασία
πεδίου Κυριακής]
18.00 Προβολή βίντεο “Blue-heart of Europe”: υδροηλεκτρικά φράγματα στα Βαλκάνια.
Ανοιχτή συζήτηση. Γ. Βραζιτούλης [ΜΚΟ: «Πίνδος Περιβαλλοντική»]
19.30 Δείπνο
20.30 Διάλεξη & ανοιχτή συζήτηση. «Αγριόγιδο- ο κυρίαρχος των βουνών». Δρ. Χ.
Παπαιωάννου [Σύλλογος «Αγριόγιδο στα Βουνά»]
22.00 Ακουστική μέθοδος καταγραφής
λύκου (howling session) *
Κυριακή 1/12/2019
9.30
Πρωινό
8.15
Πρωινό
10.00 Πορεία προς βακούφικο δάσος της
9.00
Αναχώρηση - 6 km από καταφύγιο
Αγ. Παρασκευής. Οικολογική αξία
(Βoβούσα-Φλαμπουράρι. Γρήγορη
των βακούφικων δασών.
εκτίμηση ποικιλότητας μεγάλων
Αναγνώριση στρουθιόμορφων
θηλαστικών
πουλιών & δασική διαχείριση
Ομάδες φοιτητών: Τρεις διαδρομές
(A-B-Γ) 3 km έκαστη. Καταγραφή
12.00 Αώος ποταμός: ποτάμια
ιχνών ανά είδος (4 είδη) –
οικοσυστήματα & βιοποικιλότητα
συμπλήρωση πρωτοκόλλου, φωτο
& GPS. Συνολική αφθονία
βιοδηλωτικών ιχνών ανά είδος και
ανά τμήμα διαδρομής
13.30 Κέντρο ενημέρωσης Εθνικού
14.00 Επιστροφή προς Βoβούσα
Πάρκου Β. Πίνδου. Α. Σταγκογιάννης
[λεωφορείο]
[Ε.Π. Β. Πίνδου]
16.30 Επιστροφή προς καταφύγιο (πορεία ή λεωφορείο)
17.00 Αναχώρηση από καταφύγιο Βοβούσας
20.00 Άφιξη Ιωάννινα
* Καιρού επιτρέποντος και για λίγους φοιτητές

Ενδεικτικό πρόγραμμα, με βάση τον καιρό…Συμμετοχή: 25€ (διανυκτέρευση, πρωινό Κυριακής και
δείπνο Σαββάτου) – θα συλλεχθούν από κα Χ. Μελά στο λεωφορείο. Δεν καλύπτονται επιπλέον
γεύματα, οπότε να έχετε τα απαραίτητα φαγώσιμα μαζί σας. * Η τιμή θα μειωθεί (~5€) εάν εγκριθεί
σχετικό αίτημα οικονομική ενίσχυσης της εκδρομής που υπέβαλε το ΒΕΤ.
Να έχετε μαζί σας: ζεστά ρούχα, αδιάβροχο, ορειβατικά παπούτσια, φωτογραφική μηχανή ή κινητό,
νερό, μπλοκ/σημειωματάριο, μικρό σακίδιο πλάτης και όσοι έχετε κιάλια, και βιβλία- οδηγούς ιχνών,
πουλιών και δέντρων-θάμνων.

