
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo  

Zespół ds. edukacji ekologicznej Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego  wraz 

Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz ZSP,  

SP im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym  zapraszają serdecznie nauczycieli 

przedmiotów przyrodniczych na X edycję konferencji z cyklu „Współistnienie terenu 

przemysłowego i chronionego”.  

 

Tytuł cyklu związany jest z faktem umiejscowienia konferencji na terenie 

Powidzkiego Parku Krajobrazowego, który to obecnie leży w obrębie gmin, w których 

spotykamy niezwykle cenne fragmenty przyrody, ze stanowiskami unikatowych gatunków 

roślin i zwierząt. 

 Część gmin jednak od wielu lat jest poddawana antropogenicznej presji przemysłu 

wydobywczego, który to w istotny sposób ingeruje w naturalne stanowiska. Pomimo 

drastycznych przeobrażeń terenu w najbliższej okolicy rozciągają się cenne przyrodniczo 

obszary chronione zarówno w randze parku krajobrazowego, jak i rezerwatów przyrody czy 

obszarów Natura 2000.  Obszary odkrywek węgla brunatnego są miejscem toczących się 

intensywnie procesów sukcesji roślinności oraz odradzania świata zwierzęcego i roślinnego. 

Liczni pasjonaci przyrody zauważają w tym terenie ciekawe siedliska zarówno dla gatunków 

pospolitych, jak i chronionych. Rezerwuar gatunków, których ostoją są okalające tereny 

Puszczy Bieniszewskiej i Powidzkiego Parku Krajobrazowego stwarzają możliwości badań 

dotyczących migracji i zasiedlania, przystosowań i adaptacji gatunków, procesów 

ekologicznych na poziomie populacyjnym i ekosystemalnym.   

Zarówno zmiana siedlisk pod wpływem przemysłu, jak i działalność bytowa ludności, 

w tym wprowadzanie do ogrodów przydomowych gatunków obcych staje się przyczyną 

wkraczania tych gatunków do naturalnych siedlisk.  Część z tych gatunków intensywnie 

rozprzestrzeniając się, staje się zagrożeniem dla rodzimej flory i fauny.  

Zauważając ten problem chcielibyśmy w tegorocznej edycji konferencji skupić się na 

temacie przewodnim dotyczącym właśnie gatunków inwazyjnych, stąd też temat 

przewodni jubileuszowej konferencji brzmi: „Gatunki inwazyjne w parkach 

krajobrazowych – szanse i zagrożenia”.  



Pragniemy zachęcić do dzielenia się przemyśleniami i doświadczeniami w zakresie szans 

i zagrożeń wynikających z obecności gatunków inwazyjnych, w szczególności na 

obszarach chronionych.   

 

Konferencja odbędzie się w Witkowie w dniu 21 września 2018 r. w godzinach od 14.00 

do 18.00.  Wzorem lat ubiegłych w czasie konferencji głos zabierać będą przedstawiciele 

nauki, stowarzyszeń ekologicznych i edukatorów przyrodniczych.  Tematyka konferencji 

wpisuje się w Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i 

szkół ponadpodstawowych  w zakresie geografii i biologii oraz przyrody. 

 

Zachęcamy do przygotowania przez nauczycieli wraz z uczniami plakatu edukacyjnego 

dotyczącego szeroko rozumianej edukacji na temat szans i zagrożeń wynikających z 

obecności gatunków obcych i inwazyjnych w środowisku. Prace zostaną zaprezentowane w 

czasie sesji posterowej, co będzie elementem współpracy szkoły z szeroko rozumianym 

środowiskiem lokalnym i instytucjami zewnętrznymi.  

Będzie też to element promowania dobrych praktyk edukacyjnych wykorzystujących aktualne 

problemy środowiskowe w edukacji dzieci i młodzieży przez nauczycieli.  

 

Zapraszamy na konferencję z cyklu:  

 „Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego” 

Temat przewodni X konferencji: 

„Gatunki inwazyjne w parkach krajobrazowych – szanse i zagrożenia” 

 

Termin: 21-22.09.2018 r. 

Miejsce konferencji: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 

ul. Jana Pawła II 3, Witkowo 

 

                        Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Każdy uczestnik otrzyma 

bezpłatnie materiały konferencyjne oraz certyfikat uczestnictwa, osoby prezentujące plakat 

dodatkowe podziękowanie za aktywny wkład szkoły w edukację środowiskową na poziomie 

regionalnym.  

                      Proszę potwierdzić swoje uczestnictwo do 8 września 2018 r. drogą mailową: 

botan@poczta.onet.pl  lub telefonicznie (063) 277 62 72. W treści maila z potwierdzeniem 

prosimy podać: imię i nazwisko/miejscowość/nazwę reprezentowanej jednostki 

organizacyjnej/stanowisko/funkcję oraz tytuł prezentowanego plakatu.   
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