Środowisko przyrodnicze regionu kujawsko-pomorskiego w 100-lecie Niepodległości
2018-04-23

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy organizuje 7 czerwca 2018 r. w Tucholi - stolicy Borów Tucholskich konferencję
„Środowisko przyrodnicze regionu kujawsko-pomorskiego w 100-lecie Niepodległości”.
Partnerami konferencji są: Starostwo Powiatowe w Tucholi, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu oraz parki krajobrazowe: Tucholski i Wdecki. Patronat honorowy nad konferencją
objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania
niepodległości Programu „Niepodległa”.
Podczas konferencji zaprezentowane zostaną przyrodnicze uwarunkowania rozwoju regionu na przestrzeni ostatnich 100 lat jego historii. Prelegenci przedstawią dzieje ochrony przyrody z tego
okresu oraz najważniejsze inwestycje wprowadzone do środowiska i gwarantujące jego rozwój społeczno-gospodarczy. Omówione zostaną również dobre praktyki w zakresie zarządzania
środowiskiem przyrodniczym w regionie kujawsko-pomorskim.
Podczas sesji wyjazdowej uczestnicy konferencji będą mieli okazję zobaczyć najstarszy chroniony obiekt przyrodniczy w Polsce, czyli rezerwat przyrody „Cisy Staropolskie imienia Leona
Wyczółkowskiego” w Wierzchlesie oraz jedną z najstarszych inwestycji w regionie na przykładzie Elektrowni Wodnej w Żurze.
PROGRAM KONFERENCJI
Sesja I Wykładowa
9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00

Otwarcie konferencji (wystąpienia gości i organizatorów)

10:45

Obiekty chronione regionu kujawsko-pomorskiego na przestrzeni 100-lat Niepodległości

11:00

Inwestycje środowiskowe regionu kujawsko-pomorskiego w 100-leciu Niepodległości

11:15

Cenne siedliska przyrodnicze i ich zasoby w realizacji projektu ﬁnansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków
występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”. Działania na rzecz ochrony obszarów Natura 2000, w tym Borów Tucholskich

11:30

Bory Tucholskie w rozwoju samorządu lokalnego

11:45

Z dziejów gospodarstwa leśnego na Pomorzu na przykładzie Nadleśnictwa Różanna

12:00

Finansowanie działań z zakresu ochrony przyrody w 100-lecie Niepodległości

12:15

Dziedzictwo kulturowe Tucholskiego Parku Krajobrazowego w poszukiwaniu Genius loci

12:30 – 13:30

Przerwa obiadowa
Sesja II Wyjazdowa

13:45 – 15:30

Wizyta w rezerwacie przyrody „Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego” w Wierzchlesie

15:30 – 17:00

Wizyta w Elektrowni Wodnej w Żurze

