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W dniach 22–25 września 2017 roku w Rzeszowie i na Węgrzech odbyła się międzynarodo-
wa konferencja naukowa Wooded rural landscapes in Central and Eastern Europe: biodiversity, 
cultural legacy and conservation  organizowana przez Uniwersytet Rzeszowski we współpracy 
z Centrum Badań Ekologicznych Węgierskiej Akademii Nauk. W konferencji uczestniczyło 50 
osób z 13 krajów, którzy wygłosili 30 referatów. Zaprezentowano ponadto 20 plakatów, odbyły 
się dyskusja panelowa i sesje terenowe. Debatowano o historii, teraźniejszości i przyszłości kra-
jobrazów wiejskich w kontekście ich znaczenia biokulturowego, czynników zmian i zagrożeń. 
Owocem dyskucji stała się Rzeszowsko-Egerska Rezo  lucja dotycząca wiejskich krajobrazów regionu 
Karpat (Rzeszów-Eger Resolution on traditionallandscapes of the Carpathian region). W deklaracji 
wymienia się trendy, którym podlegają tradycyjne krajobrazy regionu Karpat, ze wskazaniem na 
ich przyczyny i największe zagrożenia dla biokulturowego dziedzictwa, a także zaleca się stwo-
rzenie w regionie Karpat eksperymentalnych jednostek krajobrazowych w celu badania i obiek-
tywnego demonstrowania walorów tradycyjnego gospodarstwa wiejskiego. Za sprawą konferencji 
dostrzeżono potrzebę realizacji wspólnych, międzynarodowych projektów badawczych służących 
przywróceniu i zachowaniu biokulturowego dziedzictwa obszaru Karpat.

W dniach 22–25 września 2017 roku Uni - 
wersytet Rzeszowski we współpracy z Centrum 
Badań Ekologicznych Węgierskiej Akademii 
Nauk organizował w Rzeszowie i na Węgrzech 
międzynarodową konferencję naukową pt. 
Wood ed rural landscapes in Central and Eastern 
Europe: biodiversity, cultural legacy and conser-
vation. W konferencji wzięło udział ponad 50 
uczestników z 13 krajów, reprezentujących waż - 
ne ośrodki naukowe, m.in. Uniwersytet w Oks-
for dzie, Czeską Akademię Nauk, Uniwer sytet we 

Florencji, a także Komisję Europejską (Dyre-
ktoriat Rolnictwa i Rozwoju Wsi) (ryc. 1).

Oprócz Rektora UR, honorowy patronat nad 
inicjatywą objęli m.in. Minister Nauki i Szkol - 
nictwa Wyższego, Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, Główny Konserwator Przyrody, Prezy-
dent Rzeszowa i Marszałek Województwa Pod-
kar pa ckiego.

W ramach konferencji zostało wygłoszo-
nych niemal 30 referatów (w tym pięć zamó  wio  - 
nych wykładów: Andrea Furlan – Komi sja Euro - 


