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Roślinność towarzysząca  drogom  od  zawsze  budzi  wiele  emocji.  Wśród  użytkowników  ciągów
komunikacyjnych znajdują się zwolennicy i  przeciwnicy roślinności.  Z jednej strony rośliny oczyszczają
powietrza, poprawiają mikroklimat dróg, podnoszą wartości estetyczne ulicy, wpływają na bezpieczeństwo
i jakość życia  w  miastach.  Z  drugiej  strony  źle  dobrane  gatunki  drzew,  nieprawidłowo  pielęgnowane,
uszkodzone stanowią poważne zagrożenie dla ludzi i ich mienia. Krzewy bardzo często przegrywają walkę
z solą  i  zanieczyszczeniami  komunikacyjnymi,  a  koszenie  trawników w  pasach  drogowych  jest  drogie
i niebezpieczne dla wykonujących to zadanie. Kompromis jest możliwy. Wymaga on jednak uświadomienia,
że zieleń nie będzie pełniła swoich funkcji, jeżeli już na etapie projektu nie uwzględni się ograniczeń tych
przestrzeni.  Konieczne jest  wypracowanie takiego sposobu projektowania i  budowy dróg,  który pogodzi
wymogi bezpieczeństwa, wartości przyrodnicze, krajobrazowe oraz funkcje społeczne. Chcielibyśmy podjąć
dyskusję na temat potencjału i zagrożeń zieleni przydrożnej w Lublinie i porównać z przykładami z innych
miast. 
Celem  konferencji  będzie  przedstawienie  jednostkom  odpowiedzialnym za  planowanie,  utrzymanie
i zakładanie terenów zieleni, a także mieszkańcom jak ważna jest ochrona przyrody oraz zapobieganie jej
degradacji, ze szczególnym uwzględnieniem roślinności w pasach drogowych, która to nie tylko poprawia
funkcjonowanie ekosystemu miejskiego,  oczyszcza powietrze,  łagodzi  mikroklimat  dróg i  ulic,  ale  pełni
również funkcję przyrodniczą i  społeczną.  Na  konferencji  zostaną zaprezentowane  wyniki  badań,
prowadzonych przez naukowców z różnych dziedzin. Zachęcamy do prezentowania stanowisk teoretycznych
i  metodologicznych,  wyników własnych  badań empirycznych  oraz  koncepcji  zagospodarowania.  Mamy
nadzieję, że konferencja stanie się okazją do twórczej wymiany poglądów.



GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI:

• rozwiązania techniczne dotyczące nasadzeń przydrożnych,

• pielęgnacja drzew i krzewów w zieleni przydrożnej,

• zagrożenia i sposoby ochrony przed chorobami oraz szkodnikami,

• warunki glebowe oraz siedliskowe dla roślinności terenów przydrożnych,

• wytyczne odnośnie zagospodarowania terenów miejskich ze wskazaniem gatunków znoszących 
niekorzystne warunki atmosferyczne i glebowe,

• dobór gatunków drzew i krzewów wykorzystywanych w nasadzeniach przydrożnych, 

• ochrona i kształtowanie zieleni na terenach przydrożnych,

• rola zieleni przydrożnej w kształtowaniu struktury przestrzennej i funkcjonowaniu miasta.
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FORMY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

• Referaty i komunikaty naukowe

• Postery
PUBLIKACJA

Po konferencji  przewiduje  się publikację zaprezentowanych  i  zakwalifikowanych  do  publikacji
artykułów naukowych w recenzowanej monografii naukowej (4 pkt.). Publikacja w języku polskim,
streszczenie  w  języku  angielskim.  Szczegółowe  wytyczne  i  uwagi  edytorskie  dotyczące
formatowania tekstów referatów oraz ilustracji znajdują się w załączniku nr1 Instrukcja redakcyjna.

REJESTRACJA
Rejestracji  należy  dokonać do  20  stycznia  2017  poprzez  przesłanie  wypełnionego  formularza
zgłoszeniowego  ze  streszczeniem  w  języku  polskim  w  formie  elektronicznej  na  adres
katarzyna.zaleska@lublin.eu,   w formie papierowej na adres Biuro Miejskiego Architekta Zieleni,
ul. Zana 38, 20-601 Lublin


