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Świebodzin, 4 stycznia 2005

Szanowni Państwo !

W  świecie wokół  nas powszechne jest  dążenie do rozwoju  gospodarczego.  Wszyscy znamy
przykłady, w których odbywa się on kosztem przyrody. Czy tak być musi? Czy można znaleźć sposoby
pogodzenia rozwoju i  inwestycji  z zachowaniem przyrody? Z roku na rok  pytanie to staje  się coraz
bardziej  palące.  W  dniach 1 - 3 kwietnia 2005 (piątek -  niedziela)  organizujemy w Łagowie kolejną
wiosenną sesję z cyklu poświęconego różnym aspektom ochrony przyrody. Zapraszamy do dyskusji na
temat:

Ochrona przyrody wobec inwestycji
Prosimy Państwa o rozwinięcie, na podstawie własnych przemyśleń, doświadczeń, sukcesów i

niepowodzeń, poniższych, proponowanych przez nas zagadnień
 Jakie znaczenie przy planowaniu inwestycji powinny mieć informacje o przyrodzie? Czy istnieją

proste i dostępne metody optymalizacji decyzji lokalizacyjnych uwzględniające ochronę
przyrody?

 Czy przyroda zajmuje należne jej miejsce w planowaniu przestrzennym? Jeżeli nie, jak można
to zmienić?

 Przyroda w procedurach ocen oddziaływania na środowisko: jak jest uwzględniana, a jak 
  powinna być? Czy ten system działa?

 Czy procedury obowiązujące w obszarach Natura 2000 zapewnią skuteczną ochronę gatunków
     i siedlisk przyrodniczych?
 Czy i jak można łagodzić oddziaływanie inwestycji na środowisko i przyrodę? Tu pożądane

przykłady dobrych rozwiązań.
 Czy można pogodzić istnienie sieci dróg i sieci korytarzy ekologicznych?
 Czy obszary pokopalniane i poprzemysłowe to naprawdę "pustynia przyrodnicza"?  Jak 

z punktu widzenia przyrody można zoptymalizować rekultywację takich obszarów?
 Czy w ogóle, i pod jakimi warunkami, naprawdę możliwa jest kompensacja przyrodnicza? Jak ją

realizować, by była skuteczna?

Jak co roku przewidujemy trzy rodzaje prezentacji - referaty (do 30 minut), komunikaty (10 minut)
i  postery.  Na  zgłoszenia,  z  podaniem  tytułu  wystąpienia,  imienia,  nazwiska  i  adresu  autora  oraz
krótkiego,  2-3  zdaniowego  abstraktu,  oczekujemy  do  15  lutego  2005.  Około  20  lutego  roześlemy
szczegółowy program. Sesja odbędzie się w Łagowie, tydzień po Wielkanocy, w dniach 1 - 3 kwietnia
(piątek -  niedziela).  Orientacyjny koszt uczestnictwa w sesji  (wpisowe, noclegi,  wyżywienie,  udział w
wycieczce), w zależności od wybranej opcji, wyniesie od 200 do 400 zł. Jak zwykle autorów wystąpień
zwalniamy z wpisowego. Zapraszamy!

Andrzej Jermaczek i Paweł Pawlaczyk


