
                         
 
 

 
Polsko-Niemieckie Sympozjum „Zieleń miejska“  
w ramach 30. Tygodnia Środowiska w Cottbus 

 
„Zieleń miejska w okresie zmian klimatycznych“ 

 

Termin: 16 czerwca 2022 r., godz. 09:00 – 12:00, 

  godz. 13:00-15:00 – zwiedzanie Parku Branitz 
 

Miejsce:  Park Branitz, Sala Widowiskowa na folwarku (Centrum Obsługi 

Turystycznej, Robinienweg 5, 

  03042 Cottbus/Chóśebuz 
 

Prowadzenie: 

Gabi Grube, naczelnik Wydziału Kultury (Urząd Miasta Cottbus/Chóśebuz) 
 

Powitanie: Thomas Bergner, Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego, 

Bezpieczeństwa, Środowiska i Spraw Obywatelskich miasta 

Cottbus/Chóśebuz 

 

Katja Pawlak, kierownik Referatu Park & Ochrona Zabytków, 

Fundacja „Fürst-Pückler Museum Park und Schloss Branitz” 

 

Dr Ariane Walz, Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony 

Klimatu Brandenburgii, Wydział Środowiska, Ochrony Klimatu i 

Zrównoważonego Rozwoju, Referat ds. Dopasowania 

Klimatycznego i Bioekonomii  
 

 

 

Prezentacja polsko-niemieckiego filmu promocyjnego – 

„Zielone partnerstwo miast Cottbus/Chóśebuz i Zielonej Góry – 30 lat Tygodnia 

Środowiska w Cottbus“ 

 
 
Wykłady: 
 
„Drzewa w przestrzeni miejskiej w okresie zmian klimatycznych “ 
Prelegent: prof. dr Dirk Landgraf, WSZ Erfurt 
 

W tym wykładzie pokazane zostaną oprócz już od dawna znanych metod pielęgnacji drzew 
miejskich i ich zagospodarowania także nowe wyzwania i możliwości utrzymania zdrowych drzew 
w mieście. Oprócz sprawdzonych gatunków drzew szczególny nacisk zostanie położony na 
przedstawieniu nowych/obcych gatunków drzew i ich szans oraz ryzyk w kanonie zurbanizowanej 
zieleni. Poruszone zostaną także nie mniej ważne potencjalne możliwości sensownego 
wykorzystania miejskiej dendromasy w regionalnym cyklu recyklingowym.  



„Zurbanizowane agroleśnictwo – potencjał wykorzystania drzew w obszarze miejskim“ 
Prelegent: dr Christian Böhm, BTU Cottbus – Senftenberg 
 

Agroleśnictwo, czyli połączone wykorzystanie upraw polnych i drzew na jednej powierzchni możliwe 
jest również na rozproszonych parcelach w miastach w formie tak zwanego  miejskiego 
agroleśnictwa. Na pierwszy plan wysuwają się przy tym w coraz większym zakresie takie czynniki 
jako wypoczynek, popyt na produkty regionalne, efektywne wykorzystanie  powierzchni i cykl 
recyklingowy. Uwzględnienie drzew na obszarach miejskich ma nie tylko pozytywny wpływ na klimat 
wmieście, lecz może być także korzystne w kontekście wykorzystania owoców i drewna. W 
wykładzie naświetlone zostaną potencjały uprawy i wykorzystania drewna w miastach jako 
elementu zurbanizowanego agroleśnictwa. 

„Strategia dla systemu zieleni dla miasta Zielona Góra“ 
prelegent: prof. dr. hab. Leszek Jerzak, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski, 
Polska 
 
Aktualnie zespół Uniwersytetu Zielonogórskiego opracowuje koncepcję budowy systemu zieleni 
dla części śródmiejskiej miasta Zielona Góra. System ten z jednej strony będzie oparty o tzw. 
model węzłów przyrodniczych i łączących je korytarzy ekologicznych. Z drugiej strony będzie 
starał się w miarę możliwości zwiększać ogólne nasycenie zielenią powierzchni miasta, tworząc 
dogodne siedliska i warunki życia dla flory i fauny miejskiej. W ten sposób planowana jest budowa 
systemu przyrodniczego miasta. 
 
System ten jednocześnie będzie wykorzystywany dla adaptacji miasta do zmian klimatu. Efekt ten 
osiągniemy poprzez zwiększenie bioróżnorodności, ilości i jakości siedlisk przyrodniczych, 
zwiększenie retencji wód opadowych, poprawę mikroklimatu miasta, poprawę jakości powietrza.  
 
“Ogród Botaniczny w Zielonej Górze“ 
prelegent: dr Piotr Reda, Rada Programowa Ogrodu Botanicznego, Zielona Góra, Polska 
 
Historyczny ogród botaniczny w Zielonej Górze powstał w 1930 r. Niestety ten pierwotny ogród 
uległ zniszczeniom i przekształceniom w latach 60. XX w. Współczesny Ogród Botaniczny w 
Zielonej Górze powstał w 2007 r. dzięki staraniom organizacji pozarządowej - Ligii Ochrony 
Przyrody, władz miasta oraz dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu 
Interreg IIIA. Zajmuje powierzchnię blisko 3 ha. Uprawianych jest w nim blisko 1 500 gatunków i 
odmian roślin (drzew, krzewów, bylin, pnączy), pochodzących z Europy, Azji, Ameryki Północnej. 
Kolekcje ogrodu obejmują 5 podstawowych działów tematycznych. Ogrodem zarządza miasto 
Zielona Góra przy współpracy naukowej i merytorycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.  
 

Po wykładach: dyskusja i pytania  
 
Od godz. 13.00: zwiedzanie Parku Branitz z jego drzewostanem i „Uniwersytetem Drzew”  
(ok. 1,5-2h) 
 

Holger Terno, ogrodnik szkółki drzew – „Uniwersytetu Drzew” w Branitz 
Jörg Lohmann, Biuro Biegłego z zakresu kontroli drzew  
 
Udział jest bezpłatny, liczba uczestników jest ograniczona. 
 

Zgłoszenia prosimy kierować do 06 czerwca 2022 r. na: 

telefon: +49 355 612 – 2720, fax: +49 355 612 13 2720 

e-mail: daniela.siemoneit-goerke@cottbus.de 
 

Osoba do kontaktu: 

Daniela Siemoneit-Goerke, Referat Środowiska i Przyrody miasta Cottbus/Chóśebuz 

mailto:daniela.siemoneit-goerke@cottbus.de

