„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZAPROSZENIE
Katedra Geografii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w wyjeździe
studyjnym: „Współczesne przemiany krajobrazu wsi” - operacji realizowanej w ramach Planu
działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2016-2017.
Wyjazd studyjny odbędzie się 7 września 2017 r., jego trasa obejmuje rejony Zbiornika
Sulejowskiego.
Wśród zagadnień szczegółowych, których dotyczy wyjazd studyjny wymienić należy: polaryzację
wykorzystania przestrzeni rolniczej, prowadzenie działalności rolniczej w obszarach cennych
przyrodniczo, zaprzestanie działalności produkcyjnej na słabych gruntach, ekologiczną rolę terenów
odłogowanych, problemy związane z pojawianiem się obcych gatunków i zagrożeniem dla ochrony
bioróżnorodności oraz zanikaniem otwartego krajobrazu.
Mamy nadzieję, że powyższa tematyka zainteresuje przedstawicieli administracji centralnej i
samorządowej, pracowników naukowych jednostek badawczych i uczelni wyższych oraz inne osoby
zawodowo zajmujące się ochroną krajobrazu, przyrody i zasobów kultury, ochroną i kształtowaniem
środowiska, planowaniem przestrzennym i gospodarką przestrzenną na obszarach wiejskich.

Informacji o wyjeździe studyjnym udziela dr Anna Majchrowska, e-mail:
anna.majchrowska@geo.uni.lodz.pl. Zapisy przyjmowane będą do dnia 6 września br.
W zgłoszeniach proszę podać imię i nazwisko, nazwę instytucji, nr telefonu i/lub adres e-mail.

Operacja realizowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego
Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach Działania 6 PROW 2014-2020:
Ułatwianie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i
upowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju oraz celu nr 1 KSOW: Zwiększanie udziału zainteresowanych
stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Chcesz zostać partnerem KSOW? - zarejestruj się na portalu ksow.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Materiał opracowany przez Katedrę Geografii Fizycznej UŁ.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program wyjazdu studyjnego „Współczesne przemiany krajobrazu wsi”
7 września 2017 r.
Wyjazd g. 8.00 – Centrum Konferencyjne UŁ ul. Rogowska 26
Stanowiska i zagadnienia:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

stanowisko Tomaszów Mazowiecki (Nagórzyce) – przekształcenia krajobrazu związane
z eksploatacją piasków kredowych serii białogórskiej; cenne walory przyrodnicze oraz
kulturowe i ich wykorzystanie do rozwoju funkcji turystycznej;
stanowisko Smardzewice - kolonizacja turystyczna obszarów nadpilicznych – historia,
stan aktualny, perspektywy; przemiany w fizjonomii wsi nadpilicznych związane z
rozwojem osadnictwa letniskowego i postępującym zanikiem użytkowania rolniczego;
walory przyrodnicze i ich wykorzystanie do rozwoju funkcji rekreacyjnych i
turystycznych; relacje między funkcją produkcyjną a turystyczną, zmiany znaczenia
funkcji;
stanowisko Unewel - elementy nieużytkowane w krajobrazie rolniczym ich rola
ekologiczna oraz zagrożenia związane z gatunkami inwazyjnymi; rola w kształtowaniu
łączności ekologicznej i użytkowanie gruntów korzystne dla ochrony różnorodności
biologicznej; nowe kierunki zagospodarowania obszarów o niewielkim potencjale
produkcyjnym, zmiany fizjonomii otwartych terenów rolniczych;
stanowisko „Grudzeń Las” - przekształcenia krajobrazu związane z eksploatacją piasków
kredowych serii białogórskiej; Kopalnia piasków kwarcowych „Grudzeń Las” – aspekty
produkcyjne, geologiczne, hydrogeologiczne; funkcjonowanie krajobrazów
oligotroficznych.
stanowisko Sulejów (Obdzież) - przemiany krajobrazowe w strefie cofki Zbiornika
Sulejowskiego i ujścia Luciąży; zanik funkcji produkcyjnej użytków zielonych; powstanie
obszaru wodno-błotnego „Na Murowańcu”; eutrofizacja wód Zbiornika Sulejowskiego
oraz rozwój zakwitów sinicowych jako przyczyny spadku znaczenia akwenu dla kąpieli i
sportów wodnych; wzrost zagrożenia powodziowego w dolinie Pilicy powyżej cofki
Zbiornika Sulejowskiego;
stanowisko Sulejów (Podklasztorze) - walory przyrodnicze i kulturowe obszarów
nadpilicznych w okolicach Sulejowa.
Powrót do Łodzi planowany jest około godziny 16.

