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DZIKA PRZYRODA W MIEŚCIE 
Toruń, 11-13 października 2017 r. 

 

Szanowni Państwo 
Ludzie skupieni w dużych miastach mają bardzo ograniczony kontakt z przyrodą, choć często odczuwają naturalną potrzebę przebywania wśród niej.  
W poszukiwaniu ciszy i kontaktów z naturą coraz chętniej wyprowadzają się na dalekie przedmieścia i obszary wiejskie. Miasta zagarniają coraz większe 
przestrzenie, wypierając naturalną przyrodę. Rozległe połacie lasów, łąk, bagien i torfowisk zamieniane są w pola uprawne i ludzkie osiedla. Obserwuje się proces 
„rozlewania się miast” (urban sprawling). Większość zamieszkujących dotąd na tych terenach żywych organizmów musi zginąć lub przystosować się do nowych 
zmodyfikowanych przez człowieka warunków. Okazuje się, że całkiem spora grupa roślin i zwierząt nieźle sobie radzi w tych nowych warunkach. Na przykład w 
Warszawie żyje, i to całkiem nieźle, od 220 do 250 gatunków ptaków, czyli ponad połowa wszystkich gatunków żyjących w Polsce. Dotyczy to także innych zwierząt 
i roślin. Wdzierająca się do miast dzika przyroda z jednej strony cieszy, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że bioróżnorodność na świecie zanika w zastraszającym 
tempie, z drugiej zaś strony stwarza szereg problemów (np. dziki żerujące na śmietnikach i przechadzające się ulicami miast).  

Nasuwa się szereg pytań, które wymagają pilnej odpowiedzi. Jak godzić interesy rozwoju miasta z potrzebami natury? Czy jesteśmy zainteresowani tą 
niespodziewaną i niekiedy uciążliwą różnorodnością biologiczną oraz czy tak naprawdę zdajemy sobie sprawę jak bardzo jest ona dla nas istotna? Jakie stwarza 
szanse i zagrożenia dla mieszkańców miast? Jaką rolę w tym wszystkim powinny odgrywać miejskie tereny zieleni? Jak je kształtować, aby sprzyjały dzikiej 
przyrodzie w miastach?   

Spróbujmy zatem zastanowić się wspólnie nad odpowiedziami na te pytania. Zapraszamy zatem do Torunia. Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich latach, 
także i w tym roku zechcą Państwo licznie włączyć się do dyskusji, że wymienimy doświadczenia, a opracowana przy tej okazji monografia dobrze przysłuży się 
naszym miastom i przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. 

Do zobaczenia w Toruniu 
Organizatorzy 

Tematyka konferencji: 
 Zasoby i potencjał przyrodniczy współczesnego miasta  
 Znaczenie bioróżnorodności dla mieszkańców - korzyści i zagrożenia z tym związane  
 Formy ochrony środowiska przyrodniczego miasta - zagadnienia prawne 
 Jak kształtować bogactwo przyrodnicze w miejskich terenach zieleni sprzyjające bioróżnorodności w mieście? 
 Zagrożenia dla bioróżnorodności w miastach (fragmentacja, brak powierzchni biologicznie czynnych).  

Warunki uczestnictwa: 
- Pełen pakiet (udział w obradach, materiały, wyżywienie, spotkanie 
towarzyskie)                                                                      690 zł + 23% VAT 
- Pełen pakiet autorzy referatów                                  610 zł + 23 % VAT 
- pełen pakiet studenci (studiów magisterskich i doktoranckich, zarówno 
uczestnicy jak i autorzy referatów)                        450 zł + 23% VAT 
- Tylko udział w obradach i materiały                          350 zł + 23%VAT 
 

Świadczenia:  
udział w sesjach referatowych, terenowej i posterowej, możliwość prezentacji 
wyników badań i doświadczeń w formie referatu, komunikatu lub posteru, 
wyżywienie (obiad, kolacja), materiały konferencyjne, spotkanie towarzyskie  
 
ORGANIZATORZY NIE ZAPEWNIAJĄ UCZESTNIKOM KONFERENCJI NOCLEGÓW 

 
Kalendarium: 
Osoby zainteresowane przedstawieniem referatu (komunikatu) lub posteru  
 Prosimy o przesłanie streszczenia (do 300 słów) w formie wydruku i w postaci elektronicznej (*.doc, *docx) do dnia 25.03.2017 r. na adres sekretariatu 

konferencji. 
 O zakwalifikowaniu referatu autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową do 15.04.2017 r., wraz z informacją o sposobie przygotowania artykułu do 

publikacji (dostępnej także na stronie www.zielenmiejska.org). 
 Ostateczną wersję referatu w formie wydruku i w wersji elektronicznej, po zakwalifikowaniu należy przesłać na adres sekretariatu konferencji do dnia 

15.06.2017 r. 
SZKOLENIE FINANSOWANE PRZYNAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ZWOLNIONE Z VAT (Art. 43 ust.1 pkt. 29 Ust. o VAT) WÓWCZAS CENA NETTO = 

CENA BRUTTO 
Organizatorzy: 
Urząd Miasta Torunia                                   
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników 
Sanitarnych Oddział Toruń 

Sekretarz naukowy: 
prof. dr hab. Marek Kosmala (SGGW Warszawa)     
 

Komitet organizacyjny: 
mgr inż. Elżbieta Oleksiejuk (NOT) 
mgr Szczepan Burak (UM Toruń) 
mgr inż. Paweł Piotrowiak (PZITS O/Toruń)

Sekretariat Konferencji: 
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń 
Ul. Piernikarska 4/1, 87-100 Toruń 
tel. 056 662-90-75, -77, www.zielenmiejska.org,  e-mail: szkolenia.pzits@vp.pl 
Numer konta:  PeKaO S.A.:   39 1240 4009 1111 0010 6933 8396
 
Uprzejmie informujemy, iż Państwa adres e-mail został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art. 10 §2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204) niniejszy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Szanujemy Państwa prywatność - jeśli ten e-mail trafił do Państwa omyłkowo proszę go odesłać wpisując w treści: NIE Niezwłocznie 
usuniemy Państwa adres e-mail z naszej bazy danych. 


