Konferencja
p.n. „Zadrzewienia na obszarach wiejskich dla ochrony
bioróżnorodności i klimatu
– jak integrować społeczności lokalne wokół tych
działań”
Wrocław, dnia 21 kwietnia 2017 r.

PROGRAM KONFERENCJI:


Otwarcie konferencji

- przedstawiciel Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego
- Irena Krukowska-Szopa, prezes Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”



I Prezentacje wprowadzające:



- Znaczenie obszarów wiejskich w zachowaniu bioróżnorodności na terenie Dolnego Śląska, aleje śródpolne
miejscem zachowania cennych siedlisk i gatunków - Krzysztof Konieczny, Fundacja Pro Natura



- Warunki kształtowania zieleni na otwartych terenach publicznych wsi i w otwartym krajobrazie rolniczym
uwzględniające wymogi przestrzenne oraz zachowania bioróżnorodności – Jakub Józefczuk, ekspert projektu
„Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”



- Jak łagodzić skutki zmian klimatu oraz przeciwdziałać tym zjawiskom na poziomie lokalnym, dobre praktyki
dotyczące gospodarowania wodą, małej retencji i ochrony bioróżnorodności – Irena Krukowska-Szopa, Fundacja
Ekologiczna „Zielona Akcja”



- Dolnośląskie wsie wykorzystujące dziedzictwo przyrodnicze w rozwoju i aktywizowaniu społeczności lokalnych
– Agnieszka Babula (Niedźwiedzice), Monika Wizła-Kubiak (Chrośnica)



- Wycinać czy zachować – jak postępować w zakresie wycinki drzew i krzewów na terenie zabudowanym i
rolniczym – Mariusz Krynicki, Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój



- Źródła finansowania działań przyrodniczych realizowanych lokalnie – Irena Krukowska-Szopa, Fundacja
Ekologiczna „Zielona Akcja”



II Debata w formie moderowanej dyskusji:
Podsumowanie konferencji
Poczęstunek uczestników

Zadrzewienia śródpolne dla ochrony
bioróżnorodności i klimatu

Projekt „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”
finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie



Projekt jest realizowany na terenie województw:
dolnośląskiego,
lubuskiego,
wielkopolskiego
oraz
zachodniopomorskiego.



Skierowany jest do mieszkańców
samorządów i organizacji.



Główną ideą jest podniesienie wiedzy środowisk
wiejskich i zmobilizowanie do praktycznych działań na
rzecz łagodzenia zmian klimatycznych m.inn poprzez
zachowanie bioróżnorodności na terenach użytkowanych
rolniczo ( zadrzewianie, zachowanie miedz, miejsc
podmokłych, przyjaznych dla zapylaczy siedlisk itd.)

wsi,

rolników,

Działania projektu












Opracowanie i wydanie pakietu edukacyjnego
„Zadrzewienia
śródpolne
dla
ochrony
bioróżnorodności i klimatu” oraz broszur i
plakatów
Szkolenia
dla
społecznych
edukatorów
bioróżnorodności – 80 osób które przeprowadzą
warsztaty dla społeczności lokalnych
Organizacja dwóch konferencji regionalnych we
Wrocławiu i Poznaniu
Konkurs na modelowe nasadzenia na obszarach
użytkowanych rolniczo – 24 nasadzenia
Konkurs fotograficzny „Drzewa robią dobry klimat”
Prowadzenie
strony
internetowej
projektu
www.pszczoly.zielonaakcja/zadrzewenia i FB
Realizacja 2016 - 2018

Grupy dyskusyjne


1. Siedliska i bioróżnorodność

Jak dbać o siedliska, gatunki i bioróżnorodność na poziomie lokalnym?



2. Zachowanie nasadzeń na terenie wsi

Jak zachować i odtwarzać nasadzenia na terenach miejscowości?



3. Drzewa w mieście i na wsi – utrzymanie i aspekty prawne

Jak funkcjonować w dobie obecnych przepisów?

Dziękuję za uwagę
Irena Krukowska – Szopa
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica
Tel. 76 862 94 30
Koordynacja: epanczak@zielonaakcja.pl
www.zielonaakcja.pl
www.pszczoly.zielonaakcja.pl/zadrzewienia.html

