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	 	 Szanowni	Państwo,	

Serdecznie	 zapraszamy	 na	 spotkanie	 konsultujące	 efekty	 pracy	 nad	 wytycznymi	 dla	
postępowania	 z	 chorobami	 drzew	 rosnących	 w	 przestrzeni	 publicznej	 (miejskich,	 alejowych),	
które	odbędzie	się	w	dniu	7	listopada	w	Poznaniu,	w	godzinach	10.00-15.00.	W	ostatnich	latach,	
na	 skutek	 globalnego	 handlu	 oraz	 w	 powiązaniu	 z	 ociepleniem	 klimatu,	 pojawiają	 się	 nowe	
choroby,	lub	stare	nabierają	większego	znaczenia.	Wiedza	i	świadomość	osób	odpowiedzialnych	
za	 drzewa	 i	 zadrzewienia	 nie	 nadąża	 za	 rozwojem	 sytuacji,	 a	 praktyka	 nie	 odzwierciedla	
niezbędnych	 wymagań	 bioasekuracji.	 W	 załączeniu	 znajdziecie	 wytyczne	 opracowane	 przez	
uznanego	 eksperta,	 dr	 Janusza	 Mazurka	 -	 prosimy	 o	 zapoznanie	 się	 z	 nimi	 i	 podzielenie	 się	
Waszymi	 uwagami	 na	 spotkaniu.	 Zależy	 nam	 na	 tym	 żeby	 opracowanie	 to	 było	 praktyczną	
pomocą	dla	osób	pracujących	z	drzewami	i	borykających	się	z	nowymi	czynnikami	chorobowymi.		
Prosimy	 jeszcze	 nie	 rozpowszechniać	 załączonego	 draPu,	 poza	 zamiarem	 jego	 konsultacji.	
Publikacja	ukaże	się	do	końca	roku	i	zależy	nam	na	tym,	żeby	była	jak	najlepiej	opracowana	-	stąd	
nasze	zaproszenie	do	udziału	w	tym	spotkaniu.	
		
Praca	 ta	 jest	 wykonywana	 w	 ramach	 projektu	 „Drzewa	 dla	 zielonej	 infrastruktury	 Europy”,	
wspieranego	 przez	 program	 LIFE	 Unii	 Europejskiej	 oraz,	 między	 innymi,	 przez	 WFOŚiGW	 w	
Poznaniu.	 Dostrzegamy,	 że	 drzewa	 są	 jednym	 z	 najważniejszych,	 a	 jednocześnie	 najbardziej	
niedocenionych	 elementów	 zielonej	 infrastruktury	 w	 Europie.	 Ich	 obecność	 warunkuje	
utrzymanie	 jakości	 życia	 oraz	 dostarczanie	 ludziom	 całego	 wachlarza	 usług.	 Zakładamy,	 że	
właściwa	 praktyka	 gospodarowania	 drzewami	 tworzącymi	 zieloną	 infrastrukturę	 pozwoli	
optymalizować	 korzyści,	 jakie	 społeczeństwo	 i	 przyroda	 mogą	 czerpać	 z	 tego	 elementu	
krajobrazu.	 Podstawowym	 celem	 polsko-niemieckiego	 projektu	 jest	 poprawa	 gospodarowania	
drzewami	stanowiącymi	zieloną	infrastrukturę	w	obu	krajach.	Nastąpi	to	poprzez	opracowanie	i	
rozpowszechnianie	wytycznych	i	dobrych	praktyk	utrzymania	drzew,	jak	też	pozyskanie	wsparcia	
społeczeństwa	 oraz	 decydentów.	 Dorobek	 projektu	 będzie	 rozpowszechniany	 także	 w	 innych	
krajach	 Unii	 Europejskiej.	 Realizatorem	 projektu	 jest	 wrocławska	 Fundacja	 EkoRozwoju,	 w	
partnerstwie	ze	Stowarzyszeniem	Eko-Inicjatywa	z	Kwidzyna	i	BUND	Mecklenburg-Vorpommern	
ze	Schwerinu.	

Mamy	 nadzieję,	 że	 nasza	 wspólna	 praca	 nad	 tym	 zagadnieniem	 pomoże	 w	 osiągnięciu	 celu,	
jakim	 jest	 wzmocnienie	 odporności	 zieleni	 wysokiej	 w	 naszych	 miastach.	 Prosimy	 o	
potwierdzenie	 udziału	 w	 spotkaniu,	 mailowo	 na	 adres:	 kwitkos@fer.org.pl	 	 lub	 telefonicznie	
534995087.	 Licząc	 na	 Pana/Pani	 udział	 w	 seminarium	 i	 owocną	 współpracę,	 pozostaję	 z	
szacunkiem,	

             dr	inż.	Piotr	Tyszko-Chmielowiec	

	 	 	 	 	 	 Lider	Projektu	„Drzewa	dla	zielonej	infrastruktury	Europy”	
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PROGRAM SEMINARIUM KONSULTACYJNEGO 
10:00  Powitanie uczestników oraz zaprezentowanie założeń i celów pracy, przedstawienie    
 uczestników -  dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, Fundacja EkoRozwoju, Wrocław 
10:30 Przedstawienie rezultatów pracy grupy roboczej dla postępowania z chorobami drzew    
 rosnących w przestrzeni publicznej - dr Janusz Mazurek 
11:30 Przerwa 
12:00   Dyskusja nad sposobem zaprezentowania treści dokumentu pod kątem skuteczności    
 oddziaływania oraz identyfikacji skutecznych kanałów komunikacji i oddziaływania  
13:15   Lunch 
14:00 Ciąg dalszy dyskusji oraz sformułowanie głównych zaleceń 
15:00 Zakończenie seminarium 
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