
 

KOMUNIKAT I  
 

Tucholski Park Krajobrazowy oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu 

organizują i zapraszają do wzięcia udziału w: 

 

Konferencj i  Jubileuszowej  z okazji: 
 

30.LECIA 

TUCHOLSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO 

oraz  

5.LECIA 

REZERWATU BIOSFERY BORY TUCHOLSKIE 

 

Fojutowo, 22–23 października 2015 r. 

Światowy Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie  utworzony został w czerwcu 2010 roku, 

jako dziesiąty i zarazem największy w Polsce taki obiekt chroniony. Obiekty przyrodniczo-

kulturowe tego typu powoływane w ramach programu UNESCO „Człowiek i Biosfera”, 

odgrywają szczególną rolę w procesie wdrażania zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju 

oraz tworzenia harmonii pomiędzy człowiekiem a przyrodą. Przestrzennie, obszar Rezerwatu 

Biosfery Bory Tucholskie obejmuje Park Narodowy „Bory Tucholskie”, cztery parki 

krajobrazowe oraz 25 rezerwatów przyrody, a także pozostałe tereny o łącznej powierzchni 

prawie 320 tys. ha. Utworzony w 1985 roku Tucholski Park Krajobrazowy  z siedzibą 

w Tucholi tworzy strefę buforową tego obiektu chronionego i jest doskonałym przykładem 

wykorzystania potencjału płynącego z jego powołania i prekursorem wielu działań 

informacyjnych, promocyjnych oraz wdrożeniowych. 

Celem organizowanej konferencji jubileuszowej jest 

prezentacja i dyskusja nad stanem poznania środowiska 

przyrodniczego Borów Tucholskich, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na obszar Tucholskiego Parku 

Krajobrazowego oraz światowego Rezerwatu Biosfery 

Bory Tucholskie.  



Uczestnicy: do udziału w konferencji jubileuszowej zaproszeni zostaną przedstawiciele 

instytucji związanych administracyjnie z obszarem Borów Tucholskich oraz praktycy 

i pracownicy naukowi prowadzący badania i monitoring środowiska tego obszaru. Prezentacja 

stanu wiedzy oraz wyników dotychczasowych badań naukowych, a także omówienie wdrożeń 

i zastosowanych rozwiązań praktycznych pozwoli na wymianę doświadczeń i poglądów oraz 

integrację reprezentantów środowisk naukowych i praktyków zajmujących się środowiskiem 

przyrodniczym Borów Tucholskich. 

Forma prezentacji: konferencja składać się będzie z sesji plenarnej (podczas której 

wygłoszone zostaną referaty zamawiane), sesji wykładowych (20 minut na referat) oraz 

posterowej (z interaktywną prezentacją). Drugiego dnia obrad planowana jest sesja terenowa. 

Publikacja prac: nadesłane prace zgodnie z wymagania redakcyjnymi (do pobrania ze strony 

internetowej konferencji), po recenzji zostaną wydane przed konferencją w formie monografii 

naukowej (4 pkt. MNiSW), dostępnej dla wszystkich jej uczestników. 

Miejsce: Zajazd „Fojutowo”, 89-504 Legbąd, www.zajazdfojutowo.pl 

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i obejmuje: udział w konferencji jubileuszowej oraz 

sesji terenowej, nocleg w Zajeździe Fojutowo, materiały konferencyjne, w tym koszt 

przygotowania publikacji, wyżywienie oraz kawę i herbatę w czasie przerw. 

Opłatę należy wpłacić na konto: Zajazd „Fojutowo” 

 89-504 Legbąd 

 BS w Koronowie 

 35 8144 0005 2007 0075 0279 0001 

z dopiskiem:  nazwisko – Konferencja TPK_2015 

UWAGA! Osoby, które chcą otrzymać fakturę za udział 

w konferencji muszą w treści przelewu wpisać dane do faktury. 

W przypadku braku tych danych lub podaniu niepełnych danych za 

udział w konferencji zostanie wystawiony paragon bez możliwości 

późniejszego wystawienia faktury. 

Ważne terminy: 

 25.09.2015 r. – zgłoszenie referatu, posteru, 

25.09.2015 r. – dostarczenie pełnego tekstu publikacji, 

15.10.2015 r. – zgłoszenie uczestnictwa bez wystąpienia.  

Szczegółowe informacje oraz program poszczególnych sesji zostanie wysłany do 

zainteresowanych osób w Komunikacie 2, a także będzie umieszczony na stronie: 

www.tuchpark.pl 

Komitet naukowy: 

prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UMK w Toruniu 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, UP w Poznaniu 

dr hab. Mieczysław Kunz, Wydział Nauk o Ziemi, UMK w Toruniu 

dr hab. inż. Agnieszka Ławniczak, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, UP w Poznaniu 

mgr inż. Remigiusz Popielarz, Tucholski Park Krajobrazowy z siedzibą w Tucholi 

Komitet organizacyjny: 

mgr inż. Remigiusz Popielarz, Tucholski Park Krajobrazowy z siedzibą w Tucholi 

dr hab. Mieczysław Kunz, Wydział Nauk o Ziemi, UMK w Toruniu 

Telefony kontaktowe: 

+48 52 334-37-12 (Remigiusz Popielarz) +48 56 611-25-66 (Mieczysław Kunz) 

Tuchola/Toruń, sierpień 2015 r. 

http://www.zajazdfojutowo.pl/
http://www.tuchpark.pl/

