Praktyki studenckie


Oferta dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków: zootechnika, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, sadownictwo,  agroturystyka (i kierunków pokrewnych), chcących odbyć praktyki w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach.

O Klubie
Klub Przyrodników jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Klub działa na terenie całego kraju, a jego siedziba znajduje się w Świebodzinie, gdzie prowadzi m.in. Pracownię Ochrony Przyrody zajmującą się inwentaryzacjami przyrodniczymi, dokumentacjami projektowymi i planami ochrony terenów chronionych. Klub posiada dwie placówki terenowe: Stacje Terenowe w Owczarach (woj. lubuskie) i w Uniemyślu (woj. dolnośląskie).

O Stacji Terenowej w Owczarach
Placówka działa od 1996r. prowadząc czynną ochronę muraw kserotermicznych, ochronę starych odmian drzew owocowych, ginących gatunków chwastów polnych, zajęcia edukacyjne na temat ochrony przyrody, organizując zielone szkoły oraz imprezy edukacyjno-promocyjne (Letnie i Wiosenne Spotkania z Łąką, Jesienne Spotkania z Sadem).
W kompleksie Stacji Terenowej znajduje się schronisko turystyczne (22 miejsca noclegowe), gospodarstwo ekologiczne (hodowla owiec, kóz, koni), ok. 60 ha muraw kserotermicznych, szkółka i sad ze starymi odmianami drzew owocowych, Muzeum Łąki, ogródek botaniczny.


O praktykach 
Letnie praktyki w Stacji Terenowej w Owczarach są okazją do poznania działalności Klubu, sprawdzenia własnej wiedzy i zdobycia nowych umiejętności. Jest to dobry sposób na wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce na „żywym organizmie” jakim jest gospodarstwo rolne . 
Praca w sezonie wiosenno-letnim obejmuje między innymi:
-pracę w szkółce i sadzie (podkrzesanie, okulizacja, nawożenie, podlewanie, prowadzenie katalogu odmian, itd.)
-pielęgnację ogródka botanicznego (oznaczanie roślin, inwentaryzacja, podlewanie, pielenie)
-udział w czynnej ochronie muraw kserotermicznych : wypas owiec, koszenie trawy, wycinkę zakrzaczeń, monitoring gatunków rzadkich itd.
-pomoc w żywieniu i pielęgnacji zwierząt gospodarskich (owce, kozy, konie)
-pomoc w prowadzeniu schroniska turystycznego 
-udział w cyklicznych imprezach (np. Letnie Spotkanie z Łąką, Jesienne Spotkanie z Sadem)
 



W czasie odbywania praktyk istnieje możliwość z możliwość bezpłatnego zakwaterowania w Stacji Terenowej w Owczarach. Do dyspozycji są pokoje z dostępem do wspólnej kuchni i łazienek. Daje to możliwość  przygotowywania samodzielnie posiłków na miejscu lub skorzystania z baru we wsi.

Zgłoszenia oraz dodatkowe pytania prosimy kierować :
owczary@kp.org.pl
tel. 95 759 12 20





