ZAPROSZENIE
„Aleje dla bioróżnorodności”
Konferencja podsumowująca projekt „Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk
przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz
powiatu Vorpommern-Greifswald”
Luisensaal w Kulturforum „Historisches U“
An der Kürassierkaserne 9, 17309 Pasewalk, 23 Czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na konferencję "Aleje dla bioróżnorodności". Za nami 3 lata pracy w ramach
projektu, którego podsumowaniem będzie to ostatnie wydarzenie. Będzie nam bardzo miło powitać Państwa w Pasewalku
i przyjrzeć się przyszłości alej na pograniczu polsko-niemieckim.
Na wstępie chcielibyśmy omówić naszą pracę nad projektem oraz wyniki inwentaryzacji przeprowadzonych na drogach
w województwie zachodniopomorskim i powiecie Vorpommern-Greifswald.
Pani Franziska Scheunemann z Wydziału Budowy Dróg w Neustrelitz opowie o zarządzaniu alejami na drogach krajowych i
federalnych oraz o tym, jakie zagrożenia może przynieść przyszłość. Aleksandra Kruszewska, z firmy arborystycznej
Kaskaderzy Zieleni, opowie o swojej pracy w ramach projektu, a także o specyfice drzewostanów alejowych objętych
podwójną ochroną - z jednej strony ze względu na ochronę przyrody, a z drugiej ze względu na ochronę zabytków. Pani Xenia
Mathgen, reprezentująca powiatowy Wydział Ochrony Przyrody, wyjaśni, dlaczego właśnie aleje są istotne dla przetrwania
różnych gatunków nietoperzy. Pan Peter Klug jest jednym z wiodących niemieckich ekspertów w dziedzinie drzew i dobrze
zna specyfikę przyrodniczą naszego regionu, ponieważ regularnie szkoli inspektorów kontroli drzew w zakresie budowy
dróg. Jego wykład pokaże fascynujące możliwości, jakimi dysponują drzewa w zakresie ochrony własnej - poza aspektami
związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Dr Piotr Tyszko-Chmielowiec, dyrektor Instytutu Drzewa i inicjator
europejskiej inicjatywy "Drogi dla Natury", przedstawi powiązania z innymi projektami, które służyły transgranicznej
ochronie alej.
Na zakończenie chcielibyśmy zaprosić Państwa do dyskusji i znalezienia wspólnych rozwiązań między zachowaniem dróg
dla ruchu drogowego a wartością dodaną, jaką można na nich uzyskać dla przyrody.
Całe wydarzenie odbędzie się w języku niemieckim i polskim, z tłumaczeniem symultanicznym. Prosimy o przesłanie
formularza zgłoszeniowego do 3-go czerwca. Maksymalna liczba uczestników wynosi 100 osób (decyduje kolejność
zgłoszeń). Prosimy o przysyłanie zgłoszeń na adres agnieszka.plich@gajanet.pl.

Dla uczestników z Polski zapewniony będzie transport autobusowy na trasie Szczecin-Pasewalk-Szczecin.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy
ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego
oraz powiatu Vorpommern –Greifswal”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu INTERREG VA oraz
Narodowy Instytut Wolności, przy wsparciu Baltic Sea Conservation Foundation, a realizowanego przez Federację Zielonych
"GAJA„ i Powiat Vorpommern-Greifswald.
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9:30-10:00

Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników, przedstawienie
inwentaryzacji alej w Polsce

Carl Moritz Bandt i dr Jakub Skorupski
10:00-10:30

Koncepcja rozwoju alej powiatu Vorpommern-Greifswald

Ulf Michael Neubert (Umweltplan GmbH Stralsund)
10:30-11:00

Planowanie, nasadzenia, pielęgnacja – zarządzanie drzewami
alejowymi na obszarze Wydziału Budowy Dróg w Neustrelitz

Franziska Scheunemann (Wydział Budowy Dróg Neustrelitz)
11:00-11:30

Europejska ochrona alej: Projekty wpierające w Polsce, Niemczech i innych krajach

Piotr Tyszko-Chmielowiec (Instytut Drzewa)
11:30-12:30

PRZERWA OBIADOWA

12:30-13:00

Strategie przeżycia starodrzewu

Peter Klug (rzeczoznawca z Biura Peter Klug & Arbus Medien)
13:00-13:30

Alele jako łowiska nietoperzy

Xenia Mathgen (Niższy Urząd Ochrony Przyrody powiatu Vorpommern
-Greifswald)
13:30-14:00

Pielęgnacja i ochrona drzew przydrożnych w Polsce na przykładzie
drogi wojewódzkiej - „Aleja Bukowa“ Jacinki-Nacław

Aleksandra Kruszewska (Kaskaderzy Zieleni)
14:00-15:00

PRZERWA KAWOWA

15:30

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Carl Moritz Bandt
Miejsce wydarzenia – Luisensaal w Kulturforum „Historisches U“, An der Kürassierkaserne 9, 17309
Pasewalk (https://www.pasewalk.de/orte/kulturforum-historisches-u/)

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy
ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego
oraz powiatu Vorpommern –Greifswal”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu INTERREG VA oraz
Narodowy Instytut Wolności, przy wsparciu Baltic Sea Conservation Foundation, a realizowanego przez Federację Zielonych
"GAJA„ i Powiat Vorpommern-Greifswald.
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