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Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000 potrzeby i możliwości poprawy stanu gospodarowania
Urszulin, 20-21.09. 2018 r.

Komunikat I
Cel i zakres konferencji naukowej
Konferencja Naukowa „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000potrzeby i możliwości poprawy stanu gospodarowania” jest kolejną konferencją dotyczącą
gospodarowania w dolinach rzecznych objętych siecią Natura 2000. Obszary te wymagają
nowatorskich sposobów zarządzania, zapewniających zachowanie właściwego stanu ochrony
gatunków i siedlisk przyrodniczych lub ich poprawę, a także akceptowalność przez lokalne
społeczności.
Celem konferencji jest stworzenie forum do prezentacji aktualnych osiągnięć badawczych
jednostek, wymiany opinii i doświadczeń w zakresie opracowania dobrych praktyk
gospodarowania na obszarach Natura 2000 w dolinach rzek, ze szczególnym uwzględnieniem
poprawy efektywności ich wdrażania do codziennej praktyki.

Tematy konferencji










Stan i aktualne wyzwania w świetle Planu UE zwiększenia wykorzystania Dyrektyw
Naturowych dla zapewnienia większej spójności z szerszymi celami społecznoekonomicznymi.
Plany ochrony i reintrodukcja gatunków reprezentatywnych i najbardziej zagrożonych;
Planowanie ochrony siedlisk i gatunków w kontekście zmian klimatu.
Modele działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszy Strukturalnych
i innowacyjnego połączenia dziedzictwa przyrodniczego z kulturowym; możliwości i formy
rozwoju turystyki.
Stan i aktualne wyzwania gospodarki wodnej dolin rzecznych w świetle nowego Prawa
Wodnego; instrumenty prawne gospodarowania wodą; pomiary i kontrola zasobów
wodnych; dobre praktyki utrzymania rzek; gospodarka wodna na obszarach chronionych;
innowacyjne metody utrzymania i modernizacji infrastruktury melioracyjnej.
Aktualne problemy proceduralne, metodyczne i techniczne działalności inwestycyjnej na
obszarach dolinowych; metodyka i technika badań wpływu planowanych przedsięwzięć
i planów na przedmioty ochrony oraz mitygowania negatywnych oddziaływań planów
i inwestycji na obszary Natura 2000;
Sposoby wymiany wiedzy i przykłady zaangażowania władz lokalnych i regionalnych oraz
dzieci i młodzieży w ochronę miejsc Natura 2000.

Rozpoczęcie obrad planowane jest w dniu 20.09 (czwartek) o godz. 9.00. W pierwszym
dniu zostaną zaprezentowane referaty plenarne i referaty zgłoszone na konferencję przez
uczestników oraz postery. Drugiego dnia planowana jest sesja terenowa w Poleskim Parku
Narodowym. Uczestnicy konferencji przemierzą – pod opieka przewodnika – znaczne
fragment ścieżki „Czahary”, prowadzącej przez teren torfowiska niskiego, zróżnicowanych
ekosystemów łąkowych oraz okalających je lasów. Znaczna część ścieżki prowadzi po
kładkach, z których można swobodnie i bezpiecznie podziwiać rzadkie gatunki roślin. Sesję
terenową zakończy zwiedzanie rezerwatu żółwi błotnych i zapoznanie się ich ochroną
i reintrodukcją stanowiących największą atrakcję przyrodniczą Poleskiego Parku
Narodowego.
Wygłoszone referaty będą publikowane w czasopismach: Przegląd Naukowy Inżynieria
i Kształtowanie Środowiska (10 pkt.). Annals of Warsaw University of Life Sciences –
SGGG. Land Reclamation (14 pkt.). Istnieje także możliwość publikacji w czasopiśmie
Polish Journal of Environmental Studies (15 pkt.). Opłata za publikację zgodnie ze stawką
redakcji. Osoby chętne do publikacji w PJES proszone będą o wysłanie artykułu bezpośrednio
do wydawcy i postępowanie zgodnie z instrukcją dla autorów (http://www.pjoes.com/notesto-authors.html).
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Opłata konferencyjna wynosi 500 PLN i obejmuje: materiały konferencyjne, 2 obiady,
przerwy kawowe, uroczystą kolację oraz transport i przewodnika po Poleskim Parku
Narodowym.
WAŻNE DATY:
- do 20 sierpnia 2018 r.
- zgłoszenie uczestnictwa i wniesienie opłaty konferencyjnej
- do 22 sierpnia 2018 r.
- nadesłanie streszczeń referatów i posterów (1 strona)
- 20-21 września 2018 r. - konferencja
- do 26 października 2018 r. - termin nadesłania pełnych tekstów artykułów.

Miejsce konferencji: 22-234 Urszulin, Zajazd „Drob”, Lubelska 4A,
Bank obsługujący: PKO S.A. w Warszawie ul. Nowoursynowska 166
nr konta: 56124060031111000049420094
z dopiskiem “ konferencja _IMIĘ_NAZWISKO (uczestnika)”
Kontakt:
Katedra Kształtowania Środowiska SGGW, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
tel. +48 (22) 59 35 395
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Paweł Oglęcki
e-mail: pawel_oglecki@sggw.pl, oglecki@poczta.onet.pl, tel. 0-607225990
Rezerwacja indywidualna noclegów: Tel. 600 684 136 (właścicielka Zajazdu Drob)

