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KOMUNIKAT NR 1  
 

XXV Międzynarodowa Szkoła Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych 

odbędzie się w dniach 17-19 października 2018 r. Tegoroczna Szkoła odbędzie się  

w Polsce, w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu koło Pilicy, na 

terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.  

 

ORGANIZATORZY 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 

Katedra Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

AOPK ČR - Správa CHKO MORAVSKY KRAS (Czechy) 

 

Międzynarodowa Szkoła Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych (Szkoła Krasu) jest 

konferencją, która na stałe wpisana została do kalendarza sesji związanych z tematyką ochrony 

przyrody – ochrony obszarów krasowych. Celem Szkoły jest wymiana doświadczeń  

w gronie służb ochrony przyrody, samorządów, przedstawicieli ośrodków naukowych, lokalnych 

społeczności, organizacji pozarządowych oraz w gronie partnerów z zagranicy: Czech, Słowacji, 

Litwy, Węgier, Bułgarii i Ukrainy. Szkoła została zainicjowana na początku lat 90. XX w. w okresie 

rodzenia się, po zmianach ustrojowych, nowej organizacji ochrony przyrody w krajach Europy 

Środkowej i od początku służy bardziej skutecznej ochronie obszarów krasowych w warunkach 

istniejącego zagospodarowania i użytkowania terenu.  

W roku 2018 mamy zaszczyt zaprosić na XXV Jubileuszową edycję Międzynarodowej 

Szkoły Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych, która podobnie jak pierwsza, odbędzie się na 

obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Będzie ona miała na celu podsumowanie efektów 

mijających 25 lat Szkoły. Planujemy także podjąć dyskusję na temat przyszłości ochrony przyrody 

obszarów krasowych, a w tym zakresie także naszej konferencji.  
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Ramowy Program Szkoły 
 
17.10.2018 r.  

Otwarcie Szkoły  

Sesje referatowe dedykowane podsumowaniu 25 lat Szkoły oraz osiągnięć w ochronie obszarów 
krasowych 

Sesja terenowa w Dolinie Wodącej  

18.10.2018 r.  

Całodzienna sesja terenowa w północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (m.in. 
Przełom Warty w Mstowie, rezerwaty przyrody – „Sokole Góry” i „Parkowe”) 

Wieczorem sesja posterowa  

19.10.2018 r.  

Sesje referatowe dedykowane edukacji i działań prewencyjnych oraz wyzwań ochrony przyrody  
w obszarach krasowych  

Dyskusja i zakończenie Szkoły  

 
 
Szczegóły dotyczące Szkoły Krasu – program, ostateczny koszt oraz dalsze informacje zostaną 

rozesłane do Państwa w drugim komunikacie w pierwszej połowie września 2018 r. Prosimy  

o przesłanie do organizatorów wstępnej deklaracji udziału w Szkole do 10 września 2018 r. na 

adresy e-mailowe: dor@zpk.com.pl lub przyrodasmolen@zpk.com.pl. O udziale decyduje 

kolejność zgłoszeń. Z uwagi na formułę tegorocznej Szkoły sesje referatowe są ograniczone do 

referatów zamawianych, dedykowanych tematyce konferencji. Uczestnicy Szkoły zainteresowani 

zaprezentowaniem zagadnień związanych z szeroko rozumianą ochroną obszarów krasowych 

proszone są o przygotowanie posterów (format dowolny) i przesłanie ich tematyki do organizatorów 

wraz deklaracją udziału w konferencji. 

 

Planowany całkowity koszt udziału 1 osoby w Szkole wynosi: 200 zł   

 

W sprawach organizacyjnych Szkoły informacji udzielają:  

Dorota Okoń, główny specjalista ds. ochrony przyrody, pracownik ZPKWŚ Będzin  

(tel. +48322674482, +48694611605), e-mail: dor@zpk.com.pl 

Paweł Kokoszka, referent ds. ochrony przyrody ożywionej, Oddział Biura ZPKWŚ w Smoleniu,  

(tel. +48 32 6736079), e-mail: przyrodasmolen@zpk.com.pl  

 

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów  

XXV Międzynarodowej Szkoły Ochrony Obszarów Krasowych 

mailto:dor@zpk.com.pl
mailto:przyrodasmolen@zpk.com.pl

