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• UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W  LUBLINIE : 
ZAKŁAD  EKOLOGII  KRAJOBRAZU  I  OCHRONY  PRZYRODY 

 
• KOMISJA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA  

ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO PAN O/ Lublin 
 

• POLSKA  ASOCJACJA  EKOLOGII  KRAJOBRAZU 
 

• INSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO PAN W LUBLINIE 
 

• ROZTOCZAŃSKI  PARK  NARODOWY 

 

 

zapraszają do udziału  w międzynarodowej konferencji naukowej p.t.: 

 

 

 

ZARZĄDZANIE  SYSTEMAMI  KRAJOBRAZOWYMI 

 

 

KOMUNIKAT  1 

 

 

 

 

 

 

 

Roztocze, Zwierzyniec: 24 -26 maj 2012r. 
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Cel konferencji: 

Celem konferencji będzie prezentacja najnowszych osiągnięć i wymiana 

doświadczeń w zakresie zarządzania systemami krajobrazowymi w tym : 

1. Diagnozowania stanu systemów krajobrazowych. 

2. Planowania systemów krajobrazowych. 

3. Wykorzystania potencjału usług krajobrazowych. 

4. Kształtowania stylu współczesnych systemów krajobrazowych.  

 

Termin i miejsce obrad: 

24-26 maj 2012 r. Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy „Zacisze”,      

                      22-470 Zwierzyniec, ul. Rutka 5B 

 

Planowany program: 

• Dzień pierwszy (24 maj 2012), od popołudnia we czwartek: 

Referaty plenarne: 

1) Prof. dr hab. Andrzej Richling - Główne kierunki rozwoju współczesnych badań 

systemów krajobrazowych. 

2) Dr hab. prof. nadzw. Maciej Pietrzak - Istota i moŜliwości zarządzania 

systemami krajobrazowymi.  

3) Prof. dr hab. Marek Degórski - Problemy planowania ochrony krajobrazu. 

4) Dr hab. prof. nadzw. Jerzy Solon - Problemy oceny zasobów usług 

krajobrazowych. 

5) Dr hab. prof. nadzw. Tadeusz J. Chmielewski - Diagnozowanie i projektowanie 

stylu krajobrazu. 

• Dzień drugi (25 maj 2012), piątek: 

Sesja terenowa: Udział w wernisaŜu wystawy fotograficznej „W poszukiwaniu 

ducha miejsca” (w Roztoczańskim PN). Zapoznanie się z metodami 
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zarządzania systemami krajobrazowymi w Roztoczańskim Parku Narodowym 

oraz w Obszarach Natura 2000 i parkach krajobrazowych projektowanego 

Rezerwatu Biosfery „Roztocze - Puszcza Solska”.  

Obrady w równoległych sekcjach tematycznych: 

Sekcja 1. Diagnozowanie stanu systemów krajobrazowych. 

Sekcja 2. Planowanie systemów krajobrazowych. 

• Dzień trzeci (26 maj 2012), sobota: 

Obrady w sekcjach tematycznych: 

Sekcja 3. Wykorzystanie potencjału usług krajobrazowych. 

Sekcja 4. W poszukiwaniu stylu współczesnych systemów krajobrazowych. 

Podsumowanie i zakończenie konferencji. 

     

Uczestnicy z zagranicy: 

Przewidujemy udział kilkunastu osób z Białorusi, Niemiec i Ukrainy, biorących 

udział w kilku projektach badawczo-wdroŜeniowych realizowanych przez 

organizatorów konferencji. Mile widziani są takŜe zagraniczni partnerzy 

międzynarodowych projektów realizowanych przez uczestników konferencji z 

innych ośrodków w Polsce. 

Głównym językiem konferencji będzie język polski, ewentualnie (w zaleŜności od 

zgłoszeń) zorganizowana będzie jedna lub dwie angielskojęzyczne sekcje 

tematyczne.  

 

Publikacja:  

–  w języku polskim - w kolejnym tomie Problemów Ekologii Krajobrazu 

(6pkt) 

- w języku angielskim – w kolejnym tomie rocznika TEKA Komisji Ochrony i 

Kształtowania Środowiska Przyrodniczego (6pkt, w toku starania o 9 pkt) 
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Koszty:  

Opłata za udział w konferencji wynosi 360 zł i obejmuje: druk artykułu w jednym 

z w/w czasopism naukowych, materiały konferencyjne, uroczystą kolację, udział w 

wernisaŜu wystawy fotograficznej i w sesji terenowej, ognisko. 

Koszty noclegów (ok. 50 zł za noc w pokoju 2-osobowym) oraz wyŜywienia (ok.  90 

zł dziennie) uczestnicy pokrywają indywidualnie na miejscu, w ośrodku „Zacisze”, 

który za te usługi wystawiał będzie faktury. 

 

Szczegóły organizacyjne (szczegółowy program obrad, terminy dokonywania 

wpłat i nr konta, terminy składania tekstów do druku, dojazdy, odjazdy, 

mapki z lokalizacją ośrodka konferencyjnego itp.) zostaną podane w 

Komunikacie 2, który wyślemy bezpośrednio do osób zgłoszonych na 

Konferencję. 

 
Termin nadsyłania Kart Zgłoszenia:  5 luty 2012 r. 

 
Adresy do korespondencji: 

Kierownik Naukowy Konferencji: 

Dr hab. prof. nadzw. Tadeusz J. Chmielewski 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 
Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody 
ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin 
tadeusz.chmielewski@up.lublin.pl  

 
Sekretarz Konferencji (TU NADSYŁAĆ KARTY ZGŁOSZENIA!): 

Dr Katarzyna Tajchman 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 
Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody 
ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin 
katarzyna.tajchman@up.lublin.pl   


