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Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska bierze aktywny udział w targach POL-ECO System 2019. Razem
z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu przygotowała program, którego celem jest
przybliżenie zakresu kompetencji i roli w ochronie środowiska Generalnej Dyrekcji i regionalnych dyrekcji
ochrony środowiska - instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie ochroną przyrody, w tym m.in.
obszarami Natura 2000, kontrolę procesu inwestycyjnego (system ocen oddziaływania na środowisko),
realizację zadań dotyczących zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, a także zarządzanie
informacją o środowisku przyrodniczym.

Wśród elementów programu jest ochrona krajobrazu i promocja Dnia Krajobrazu, który przypada 20 października. Mieszkańcy Wielkopolski odwiedzający stoisko
otrzymują zaproszenia na spacer Krajobrazy rzeki Warty, który odbędzie się 20 października br. o godz. 10:00, zbiórka w Ostrowie Tumskim przy Katedrze. Spacer
poprowadzi prof. UAM dr hab Andrzej Macias, Kierownik Zakładu Ekologii Krajobrazu, który opowie o roli rzeki i wody w krajobrazie oraz o zmianach w krajobrazie doliny
Warty na przestrzeni lat. Trasa spaceru przebiegać będzie szlakiem Ostrów Tumski przy Katedrze - Most na rzece Cybinie - Chwaliszewo - Tarasy zalewowe Warty Piotrowo (Politechnika). Wszystkich zainteresowanych spacerami krajobrazowymi zachęcamy do zapoznania się z informacją publikowaną w serwisie mapowym
geoserwis.gdos.gov.pl, gdzie można znaleźć dane na temat spacerów organizowanych w innych częściach Polski przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska,
regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz partnerów.
Na stoisku można także dowiedzieć się więcej na temat zagrożeń związanych z obecnością w środowisku przyrodniczym inwazyjnych gatunków obcych i poznać
kluczowe założenia Kodeksu Dobrych Praktyk w Ogrodnictwie. Udział w grze Koło fortuny przybliży najczęściej występujące gatunki obce, sposoby ich przenoszenia się i
rozprzestrzeniania. Chętnie opowiemy także o działaniach zaplanowanych w ramach realizacji projektu Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków
obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną, ﬁnansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, więcej na stronie internetowej.
Przez cały czas trwania targów będzie można porozmawiać o polskim systemie ocen oddziaływania na środowisko oraz poznać najlepsze przykłady inwestycji
zrealizowanych w Polsce w kontekście wymagań procedury ocen oddziaływania na środowisko. Specjaliści Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu będą do dyspozycji odwiedzających targi i chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.

