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Zapraszamy do udziału w konferencji p.n. „ Zadrzewienia na obszarach wiejskich dla ochrony bioróżnorodności i
klimatu – rola, znaczenie, nowe kierunki oraz inspirujące praktyki działań w aspekcie zmian klimatu”, która odbędzie
się dnia 16 października 2017 r. /poniedziałek/ w godz. 10.00–14.30 w sali im. prof. Z. Czubińskiego /Ogród
Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Dąbrowskiego 165.
Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i
klimatu” przy współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
Spotkanie ma na celu pokazanie roli zadrzewień w podnoszeniu bioróżnorodności i łagodzeniu zmian klimatu
oraz angażowaniu społeczności poprzez działania lokalne.
Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli samorządów, sołectw, lokalnych organizacji, Lokalnych Grup
Działania, doradców rolnych i podmiotów działających na rzecz wsi oraz mieszkańców obszarów wiejskich.
Program konferencji:
- Otwarcie konferencji – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, Zespołu Parków Krajobrazowych, Fundacji
Ekologicznej „Zielona Akcja”
I Prezentacje:
- Rola zadrzewień w krajobrazie rolniczym, kształtowanie zieleni uwzględniające wymogi przestrzenne oraz
zachowania bioróżnorodności na obszarach wiejskich - Artur Golis, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego,
- Na ratunek starym drzewom – nowe podejście do pielęgnacji zadrzewień w warunkach zmian klimatu Jakub
Józefczuk, ekspert projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” ,
- Adaptacja do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności - dobre praktyki działań angażujące
społeczności na poziomie lokalnym– Irena Krukowska-Szopa, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja,
- Przyroda a gospodarstwo rolne, co można zrobić dla poprawy bioróżnorodności w gospodarstwach rolnych oraz na
terenie miejscowości ? – Krzysztof Konieczny Fundacja Pro Natura,
- Walory przyrodnicze i krajobrazowe Rogalińskiego Parku Krajobrazowego w kontekście istniejącej sieci zadrzewień
śródpolnych na jego terenie - Kornelia Knioła, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
- Wycinać czy zachować – jak postępować w zakresie wycinki drzew i krzewów na terenie rolniczym i zabudowanym –
Mariusz Krynicki, Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój,
- Planowane kierunki finansowania oraz dobre przykłady działań w zakresie ochrony bioróżnorodności finansowane
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu – Krystyna Aleksandrzak, WFOŚiGW w Poznaniu.
II Debata w formie moderowanej dyskusji:
Podsumowanie konferencji
Poczęstunek uczestników.
Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają poczęstunek i materiały. Uczestnicy we własnym
zakresie i na własny koszt zapewniają dojazd na miejsce spotkania.
Aby wziąć udział w konferencji, konieczne jest przesłanie zgłoszenia do dnia 12 października 2017r. na adres mailowy
epanczak@zielonaakcja.pl lub telefonicznie (76) 86 294 30. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji na stronie www.zielonaakcja.pl/zadrzewienia.
Z poważaniem
Irena Krukowska-Szopa
Prezes Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na stronie projektu www.pszczoly.zielonaakcja.pl/zadrzewienia, www.malaretencja.pl zamieszczone są materiały dla osób, które
zainteresowane są zadrzewianiem i zwiększeniem zdolności retencyjnych terenów rolniczych, a także ochroną walorów
przyrodniczych i krajobrazowych w swoim regionie i przeciwdziałaniu negatywnym zmianom klimatycznym.

