
  

 

 

Z A P R O S Z E N I E 

Serdecznie zapraszamy na wizytę studyjną organizowaną w ramach projektu Aleje jako ostoje bioróżno-

rodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zacho-

wania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-

Greifswald, współfinansowanego ze środków programu Interreg VA Unii Europejskiej oraz Narodowego 

Instytutu Wolności – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. 

Wizyta studyjna odbędzie się w dniu 3 września 2020 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego, 

pod hasłem Zachowanie, popularyzacja i ochrona alej przydrożnych w Polsce. W ramach wizyty uczestnicy 

będą mogli zapoznać się z doświadczeniami polskich instytucji odpowiedzialnych za planowanie, pielęgna-

cję i zarządzanie nasadzeniami alejowymi przy drogach oraz sytuacji alej przydrożnych po polskiej stronie 

Pomorza. 

Program wizyty studyjnej 

8:30  Odjazd autobusu ze Szczecina 

10:30 Przystanek 1 – Aleja dębowa na trasie Moryń-Dolsko-Mętno oraz trójrzędowa aleja lipowa na 

trasie Moryń-Wierzchlas (po drodze: nowe nasadzenia alejowe wzdłuż drogo wojewódzkiej nr 120 

w Wełtyniu i wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 122 w Krzywinie Gryfińskim, trójrzędowa aleja lipowa 

na trasie Krzymów-Kuropatniki) 

11:30 Przystanek 2 – Aleja lipowa na trasie Czartoryja-Brwice (po drodze: największy w Polsce okaz ma-

mutowca olbrzymiego w Brwicach) 

12:10 Przystanek 3 – Zespół alejowy w Chełmie Dolnym oraz pozostałości zespołu pałacowo-parkowego 

rodziny von Tresckow 

14:00 Obiad, sesja referatowa i dyskusja w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach:  

• dr hab. inż. Marcin Kubus, Polskie Towarzystwo Dendrologiczne – Godne prawnej ochrony aleje 
przydrożne Pomorza Zachodniego 

•  Carl Moritz Bandt, Powiat Vorpommern-Greifswald – Pielęgnacja młodych przydrożnych nasadzeń 
alejowych 

• dr inż. Jakub Skorupski, Federacja Zielonych “GAJA” i Polskie Towarzystwo Genetyki Konserwator-
skiej LUTREOLA – Aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne i elementy zielonej infrastruktury 

17:00  Przyjazd autobusu do Szczecina 

Do udziału w wizycie studyjnej zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych 

za zarządzanie alejami przydrożnymi, służb ochrony środowiska na poziomie gminnym, powiatowym i wo-

jewódzkim, władz samorządowych, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska i 

ochroną przyrody oraz wszystkich tych, którzy zajmują się szeroko pojętą tematyką zadrzewień liniowych. 

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają dowóz uczestników na miejsce wizyty 

studyjnej, materiały informacyjne, posiłek oraz obsługę tłumaczaniową. Liczba miejsc ograniczona – decy-

duje kolejność zgłoszeń. W razie pytań prosimy o kontakt z p. Anetą Kozłowską, pod adresem email 

aneta.kozlowska@gajanet.pl. Więcej informacji o wizycie studyjnej, w tym szczegółowy program, sylwetki 

prelegentów oraz formularz zgłoszeniowy, na stronie internetowej www.aleje-alleen-pomerania.eu.  

Organizatorem wizyty studyjnej jest stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA”, we współpracy z Powia-

tem Pomorze Przednie-Greifswald, Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz 

Instytutem Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego. 
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