Zaproszenie
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa oraz Muzeum zamkowe w Kwidzynie zaprasza na seminarium
pt. „Nowoczesne technologie w zarządzaniu drzewami”
Zachowanie alej w krajobrazie jako cennych siedlisk i korytarzy ekologicznych jest wyzwaniem dla
zarządców dróg, służb ochrony przyrody, władz gminnych, architektów krajobrazu czy projektantów.
Serdecznie zapraszamy na to spotkanie wszystkie osoby związane z tematyką drzew. Poprzez
prezentację zaawansowanych metod ewidencji i zarządzania drzewami jako elementów pasa
drogowego, szczególną uwagę chcemy poświęcić korelacji działań osób zajmujących się drogami z
osobami zajmującymi się ochroną środowiska. Dlatego zapraszamy, nie tylko osoby bezpośrednio
zajmujące się drzewami, a także przedstawicieli zarządów dróg różnego szczebla.
Tylko planowe i przemyślane zarządzanie zadrzewieniami, szczególnie liniowymi, może z jednej
strony podnieść bezpieczeństwo na drogach, a z drugiej zapewnić ich przetrwanie.
Liczymy na żywą dyskusję!
termin: 19 kwietnia 2016 r., godz. 9.00-14.00
miejsce: Muzeum w Kwidzynie, ul. Katedralna 1, Sala wystaw czasowych, I piętro.
zgłoszenia: za pomocą e-mail na adres: rpipczynski@ekokwidzyn.pl lub pod nr tel. 55/261 22 16
(w zgłoszeniu proszę podać: Imię i nazwisko, instytucja oraz czy wystawić zaświadczenie
uczestnictwa)
UWAGA: Preferowane rozwiązanie to uczestnictwo osoby zajmującej się drzewami oraz osoby
bezpośrednio związanej z zarządzaniem drogami (w ramach jednej instytucji, gdzie występuje
rozdzielność takich stanowisk).
PROGRAM
9.00 Rejestracja uczestników
9.30 Policzyliśmy drzewa - i co dalej? O doświadczeniach projektu Drogi dla Natury.
Ewa Romanow-Pękal, Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa.
10.15 Powiat sztumski – działania w kierunku inwentaryzacji zadrzewień z wykorzystaniem
dostępnych narzędzi GIS.
Adriana Dobrzyńska, Starostwo Powiatowe w Sztumie.
10.45 Przerwa kawowa
11.00 Ewidencja i zarządzanie drzewami w pasie drogowym z wykorzystaniem technologii GIS.
Wojciech Kaczmarek, Lehmann + Partner Polska Spółka z o.o.
12.30 Dyskusja
13.00 Pokaz zdjęć przyrodniczych. Maciej Rodziewicz, Związek Polskich Fotografów Przyrody,
Okręg Warmińsko-Mazurski.

Projekt „Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological
corridors” wspierany jest przez program LIFE+ Unii Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

