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 Konferencja ma na celu szerzenie proekologicznych postaw w odniesieniu do obszarów 

chronionych, wskazanie korzyści płynących z obecności takich terenów dla społeczeństwa 

poprzez usługi ekosystemowe świadczone przez obszary przyrodniczo cenne oraz wskazanie 

pól konfliktów oraz szans ich przeciwdziałaniu. Celem konferencji jest również zwiększenie 

świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego 

zasobów wśród społeczności lokalnej zamieszkującej obszary chronione na terenie Dolnego 

Śląska poprzez edukację i promocję. 

Tematyka konferencji będzie dotyczyć roli obszarów Natura 2000 w krajowym systemie 

ochrony przyrody, ich wzajemnych relacji oraz powiązań z innymi formami ochrony jak 

rezerwaty, parki krajobrazowe czy pomniki przyrody. Zakres poruszanych zagadnień 
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poszczególnych paneli konferencji dotyczyć będzie walorów przyrodniczych obszarów Natura 

2000 (cenne siedliska i gatunki roślin oraz zwierząt), problemów związanych ze zmianami 

klimatu w ich granicach, działań z zakresu ochrony czynnej prowadzonej na ich terenie, w tym 

działań lokalnych społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju. Poruszane będą także 

ewentualne zagadnienia zagrożeń dla poszczególnych ekosystemów i ochrony walorów 

kulturowych. 

  

Zapraszamy samorządowców, społeczność lokalną, właścicieli i administratorów 

gruntów prywatnych,  naukowców z terenów poszczególnych gmin woj. dolnośląskiego, 

objętych zarazem częściowo formą ochrony przyrody w ramach obszarów Natura 2000. 

W konferencji mogą brać udział mieszkańcy terenów gmin w powiecie wrocławskim, 

powiecie średzkim, powiecie trzebnickim; mieszkańcy Wrocławia, Jeleniej Góry, 

mieszkańcy gmin: Pielgrzymka, Jeżów Sudecki, Stara Kamienica, Lubomierz, Świerzawa, 

Lwówek Śląski, Wleń, Marciszów, Wojcieszów, Paszowice, Męcinka, Janowice Wielkie, 

Złotoryja gm. miejska, Złotoryja gm. wiejska, Bolków; mieszkańcy gmin: Stare 

Bogaczowice, Czarny Bór, Boguszów-Gorce, Jedlina Zdrój, Szczawno Zdrój, Wałbrzych, 

Nowa Ruda gm. wiejska, Kamienna Góra gm. wiejska, Kamienna Góra gm. Miejskai gm. 

miejska, Lubawka, Głuszyca, Mieroszów; mieszkańcy gmin: Krośnice, Cieszków, 

Twardogóra, Żmigród,  Trzebnica, Milicz,  Prusice, Wąsosz oraz Piecowice, Świeradów-

Zdrój, Szklarska Poręba, Mirsk, Gaworzyce, Przemków, Radwanice, Pieńsk, Nowogrodziec, 

Gromadka, Chojnów, Chocianów, Bolesławiec, Duszniki – Zdrój, Kudowa- Zdrój, Lewin 

Kłodzki, Polanica-Zdrój, Radków, Szczytna, Podgórzyn, Piecowice,  Kowary, Karpacz.  

 
 

TERMINARZ KONFERENCJI 
Do  31 stycznia 2019 r. – zgłaszanie uczestnictwa  
Do 20 lutego 2019 r. – potwierdzenie uczestnictwa. 
 
 

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 marca 2019 r.  
 
 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY 
Uczestnik ma zapewniony udział w konferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek podczas 
przerw kawowych, obiad w pierwszym i w drugim dniu konferencji, kolację w pierwszym dniu 
konferencji, śniadanie w drugim dniu konferencji oraz nocleg z dn. 26 na 27 marca 2019 r. 

 
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 

 
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU KONFERENCJI ZOSTANĄ 
PRZESŁANE W KOMUNIKACIE NR 2 ORAZ UMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ 
PROJEKTU  http://czlowiek-natura.upwr.edu.pl/ 
 
KOMITET ORGANIZACYJNY 
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Prof. dr hab. Beata Raszka 
dr hab. inż. Maria Hełdak  
mgr Ewa Ściwiarska – Lenarczyk 
mgr Maria Pikor  
 
KONTAKT 
Mgr Maria Pikor 
tel. 71 320 5108 

e-mail: maria.pikor@upwr.edu.pl 

 
OGÓLNY PROGRAM KONFERENCJI  

Dzień I (26.03.2019 r.) 

9.00 -10.00 Rejestracja uczestników 

10-10.30 Uroczyste otwarcie konferencji 

10.30 – 11.30 SESJA I  

11.30-12.00 Dyskusja 

12.00-12.30 Przerwa kawowa połączona z sesją posterową 

12.30 – 13.30 SESJA II 

13.30-14.00 Dyskusja 

14.00 – 15.00 Obiad 

15.00-16.30 SESJA III 

16.30-17.00 Dyskusja 

19.00 – 20.00 Kolacja  

Dzień II (27.03.2019 r.) 

9.00-9.15 Otwarcie II dnia konferencji i powitanie uczestników konferencji 

9.15-10.30 SESJA IV 

10.30-11.00 Dyskusja 

11.00-11.30 Przerwa kawowa  

11.30-13.30 SESJA V 

13.30-14.00 Dyskusja i zamknięcie konferencji 

14.00 – 15.00 Obiad 

  
PROPONOWANE OBSZARY PROBLEMOWE: 

 
W ramach dwudniowej konferencji zaplanowano przeprowadzenie następujących bloków 

tematycznych: 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

Zakres problematyki: Podnoszenie rangi i znaczenia ochrony przyrody wśród przedstawicieli 

społeczności lokalnych, wskazanie motywacji i możliwości przeciwdziałania presji inwestorów. 

Źródła informacji o potrzebie i znaczeniu ochrony terenów cennych przyrodniczo. Znaczenie 

edukacyjne, wychowawcze i rozwojowe kontaktu dzieci z przyrodą. Wskazanie możliwych 

sposobów wykorzystania edukacyjnego przestrzeni przyrodniczych obszarów Natura 2000, 

parków krajobrazowych i parków narodowych. Zapoznanie nauczycieli z możliwościami 

uczestniczenia dzieci i młodzieży w warsztatach terenowych proponowanymi przez różne 

instytucje i organizacje.  

KONFLIKTY NA OBSZARACH CHRONIONYCH 

mailto:maria.pikor@upwr.edu.pl
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Zakres problematyki: Problematyka relacji człowiek – przyroda w zakresie konfliktów 

powstających na obszarach prawnie chronionych. Podejmowane inicjatyw zmierzających do 

wyjaśniania i niwelowania istniejących nieporozumień pomiędzy korzystającymi z zasobów 

przyrodniczych, a osobami stojącymi na straży ochrony przyrody. Problematyka dotycząca 

gospodarowania gruntami prywatnymi na obszarach chronionych, w tym zagadnienia presji 

urbanizacyjnej oraz uwarunkowań prawnych (nieprecyzyjne przepisy) sprzyjających zjawisku 

rozprzestrzeniania się zabudowy w terenach cennych przyrodniczo.  

SZANSE ROZWOJOWE SPOŁECZNOŚCI NA OBSZARACH CHRONIONYCH 

Zakres problematyki: Pozyskiwanie środków finansowych na ochronę terenów cennych 

przyrodniczo oraz poszukiwanie alternatywnych źródeł zarobkowania społeczności lokalnej z 

wykorzystaniem zasobów przyrodniczych. Tworzenie oferty krajoznawczo – turystycznej 

opartej na walorach przyrodniczych obszarów chronionych. Proekologiczne działalności 

gospodarcze na obszarach chronionych: zrównoważona działalność turystyczna, 

ekoagroturystyka, rolnictwo ekologiczne przyczyniające się do produkcji zdrowej żywności, 

zrównoważona gospodarka leśna, przyrodolecznictwo i lecznictwo uzdrowiskowe, 

pamiątkarstwo i rękodzielnictwo. 

          


