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Sobota, 27 września
9.30- 9.45 – Anna Archacka, Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – otwarcie
9.45-10.00 – Adam Karwowski (Muzeum Przyrody w Drozdowie) – kwestie organizacyjne
10.00-10.45 – Roman Pawlak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej 
„Animalian”) –  „Biologia i występowanie strzebli błotnej”
11.00-11.45 - Witold Strużyński, Karolina Śliwińska, Kamila Faber, Julia Maciocha (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie) - „Obce gatunki raków w wodach europejskich”
12.00-15.00 – Adam Karwowski (Muzeum Przyrody w Drozdowie) - rejs statkiem po Narwi oraz prelekcja na temat ryb 
narwiańskich
15.00-16.00 – Przerwa obiadowa
16.00-16.45 -  Karolina Śliwińska, Witold Strużyński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) -  „Krajowa 
ichtiofauna w akwarystyce i akwarystyka w krajowej ichtiofaunie”
17.00-17.45 – Andrzej Nowicki (Polski Klub Miłośników Dyskowców, Górnośląskie Stowarzyszenie Akwarystów) - 
„Prezentacja Dyskowców, pokaz slajdów”
18.00-18.30 – Konkurs wiedzy akwarystycznej
18.30 - Ognisko integracyjne w parku muzealnym

Niedziela, 28 września
9.30-10.00 – Śniadanie
10.00-10.30 – Krzysztof Tomaszewski (OYA.pl) - „Cichlasoma festae - czerwona piękność z Ameryki Południowej"
10.45-11.00 - Rafał Maciaszek (KumakShrimp), David Vandenabeele - „Apple Green – Wyniki kojarzeń odmian barwnych 
krewetek Caridina cf. serrata”
11.05-11.20 - Rafał Maciaszek (KumakShrimp), Andrzej Pacholczak -  „White Rose – Wyniki kojarzeń wsobnych krewetek 
Caridina cf. babaulti” 
11.30-12.00 - Krzysztof Kazuń (Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej „Animalian”) - „Problemy zdrowotne ryb 
niezwiązane z czynnikami zakaźnymi”
12.10-12.40 - Paweł Czapczyk  (Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "Animalian") - „Hodowla kumaka 
dalekowschodniego (Bombina orientalis) w akwaterrarium”
12.50-13.20 - Wojciech Górecki  (Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej „Animalian”) - „Nowoczesne metody chowu     
 i hodowli ryb ozdobnych” 
13.30-14.10 – Maciej Kościuk - „Pływają, pełzają, skaczą... czyli o innych zwierzętach w akwariach”
14.25-15.00 -  Przerwa obiadowa
15.00-16.30 Mirosław Kobeszko (Biebrzański Klub Płetwonurków „Meander”) – filmy na temat ichtiofauny rzeki   Biebrzy 
wraz z komentarzem
17.00 - Zakończenie imprezy

W przypadku niespodziewanych zmian programowych mogą odbyć się prelekcje Andrzeja Radomskiego (SGGW) na temat 
chemii wody oraz Patryka Wiśniowskiego na temat akwariów w stylu Nano.

W programie przewidziana jest wystawa czasowa ryb, krewetek, raków, płazów oraz gadów. Szczegóły wkrótce. 
Niespodzianki gwarantowane.

Prosimy uczestników Dni Akwarystyki o zgłoszenie swojej obecności do dnia 25 września bieżącego roku telefonicznie pod numerem (86) 219 20 81 
lub drogą mailową: muzeumdrozdowo@wp.pl. 
Udział w spotkaniu należy poprzedzić uiszczeniem wpisowego w wysokości 20 zł w kasie Muzeum. Opłata obejmuje kawę, herbatę, drobny 
poczęstunek (ciastka, cukierki), dwa ciepłe posiłki w ciągu całej imprezy.

Impreza organizowana przy współudziale 
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Łomżyńska”.

Towarzystwo Naukowe 
Branży Zoologicznej 

„Animalian”W sobotę i niedzielę czynny będzie Regionalny Punkt Informacji
Turystycznej promujący walory Łomży i Ziemi Łomżyńskiej.


