V. 5 lub 6 listopada 2020 r.*
– wyjazd studyjny
na Torfowisko Krzewiny
Warsztaty GEO TRIP DAY
•
		
•
		
		
•

Przeszłość torfowiska Krzewiny
i jego rozwój w młodszym holocenie.
Rola torfowisk w przyrodzie
i ich znaczenie jako zbiorników
akumulacji CO2.
Możliwości ochrony i współczesne
zagrożenia.

* termin zostanie podany z tygodniowym wyprzedzeniem

Szkolenie
w zakresie ochrony
środowiska
nt. przeciwdziałaniu
ociepleniu klimatu

Cykl
pięciu spotkań jesienią 2020 r.

każde trwające po 5 godzin (9.30-14.30).
Więcej informacji na stronie www.tpdw.pl
oraz https://www.facebook.com/gruczno
„Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

I. 8 pażdziernika 2020 r. (czwartek)
Chrystkowo 21A, Zagroda u Mennonity

– zajęcia stacjonarne
nt. zmian klimatycznych w przyszłości
1. Akumulacja węgla w ekosystemach
kuli ziemskiej. Walory i możliwości
Ziemi Świeckiej.
2. Zmiany klimatu Polski Północnej
w ciągu ostatnich 100 lat.
3. Zanik i przekształcenia lasów
Ziemi Świeckiej w kontekście
zmian klimatu.

II. 9 października 2020 r.
(piątek)

– wyjazd studyjny
nt. odnawialnych źródeł energii

•
•
•
•

Elektrownia wodna.
Biogazownia w Buczku.
Elektrownia wodna w Żurze.
Farma fotowoltaiczna.

III. 22 października 2020 r.

IV. 23 października 2020 r.

– zajęcia stacjonarne
nt. współczesnych zmian klimatycznych

– wyjazd studyjny

(czwartek) – „Stary Młyn” Gruczno, Młyńska 4

1. Potrzeba racjonalnej gospodarki odpadami
w kontekście zmian klimatu.
2. Zmiany zasięgów roślin, zwierząt i mikroorganizmów jako skutek ocieplenia klimatu.
Konsekwencje dla ludzi.
3. Zmiany klimatu a ekstremalne zdarzenia
pogodowe – konsekwencje dla gospodarki
i społeczności ludzkiej.
4. Hydrologiczne konsekwencje współczesnych
zmian klimatu w Europie Środkowej
(z uwzględnieniem Ziemi Świeckiej).

(piątek)

• Produkcja ekobrykietu
(gm. Pruszcz Pomorski).
• Siłownia wiatrowa w Bzowie
• Świetlica wiejska w Bąkowie
(godzinny wykład).
• Kumulacja CO2 na torfowiskach
w Lasach Państwowych.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu poszczególnych szkoleń. Więcej informacji na www.tpdw.pl
Organizatorem szkolenia jest Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły
przy wsparciu Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

