
 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” serdecznie zaprasza na konferencję pn. „Ochrona owadów 

zapylających warunkiem zachowania bioróżnorodności obszarów wiejskich i produkcji żywności”, która 

odbędzie się 14 marca 2016 r., w sali Orła Białego, w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu przy ul. 

Piastowskiej 14, w godzinach od 10.00 do 14.00. Konferencja organizowana jest przy współpracy 

Departamentu Rolnictwa i Rozwoju UMWO.  

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane możliwościami zapobiegania 

zjawisku zmniejszania się populacji pszczoły miodnej oraz dzikich owadów zapylających. Konferencja ma na 

celu prezentację najnowszych badań dotyczących zmniejszania populacji tej grupy owadów, promocję 

prostych działań tworzących przyjazne siedliska dla zapylaczy oraz dobrych praktyk rolniczych mających 

korzystny wpływ na stan populacji owadów zapylających, otwartą wymianę poglądów przedstawicieli 

różnych środowisk.  Tworzenie siedlisk dla zapylaczy to nie tylko działania sprzyjające zachowaniu tej 

populacji, ale również działania wzbogacające krajobraz, łagodzące zmiany klimatyczne i mające pozytywny 

wpływ na uatrakcyjnianie obszarów wiejskich. 

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli samorządów, organizacji pszczelarskich, organizacji 

pozarządowych, lokalnych stowarzyszeń działających w sołectwach,  mieszkańców wsi, doradców rolnych, 

przedstawicieli uczelni i mediów zainteresowanych wzięciem udziału w konferencji i projekcie. 

W ramach projektu poza konferencją, proponujemy między innymi wzięcie udziału w szkoleniu 

przygotowujących edukatorów bioróżnorodności t.j osoby, które lokalnie będą prowadziły edukację 

dotyczącą zakładania  stref przyjaznych zapylaczom, tworzenia właściwych siedlisk dla tej grupy owadów i  

planowania modelowych stref nektarodajnych.  

Więcej informacji o projekcie na: 

www.pszczoły.zielonaakcja.pl i www.facebook.com/Pszczoły proszą o pomoc 

 

http://www.pszczoły.zielonaakcja.pl/


 

 

  

 

 

 

 

Program konferencji: 

 Otwarcie konferencji - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 

 Prezentacja projektu i zasad uczestnictwa w jego działaniach - Irena Krukowska - Szopa Prezes 
Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”, 

 Bioróżnorodność populacji pszczół i owadów zapylających w Unii Europejskiej i w Polsce oraz ich 
wpływ na zapylenie upraw rolniczych - dr Hajnalka Szentgyörgyi – Wydział Biotechnologii i 
Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,  

 Główne czynniki zagrażające owadom zapylającym i rolnictwu w świetle najnowszych badań, także 
w aspekcie zmian klimatycznych - prof. Adam Roman – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 

 Gospodarowanie przestrzenią krajobrazu, planowanie zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich w aspekcie zachowania bioróżnorodności i produktywności ekosystemów oraz rola 
naturalnych i półnaturalnych siedlisk w zachowaniu liczebności i różnorodności owadów 
zapylających - dr hab. Zbigniew Kołtowski – Oddział Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w 
Puławach, 

 

 Dobre praktyki w projektach ochrony i tworzenia siedlisk dla owadów zapylających na terenach 
wiejskich i miejskich - Wiktoria Rojek – projekt „Zapylamy Kraków”, Małgorzata Bochyńska – 
kampania „Pszczoły proszą o pomoc”, 

 Dyskusja uczestników. 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

 

Zgłoszenia należy kierować drogą mailową na adres bochynska@zielonaakcja.pl lub telefonicznie pod nr 
76 723 81 01 do dnia 11.03.2016r. 
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