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Konferencja Torfowiska Polski - ochrona, restytucja, monitoring odbędzie się w dniach 1-5 września br.
na Auli ZUT przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie. Jest dedykowana zasłużonej dla ochrony przyrody
Pomorza Zachodniego prof. dr hab. Janinie Jasnowskiej obchodzącej w 2015 r. 90-lecie urodzin.

Prof. dr hab. Janina Jasnowska, geobotanik, torfoznawca, ekolog torfowisk, nauczyciel akademicki, od ponad pół wieku popularyzuje wiedzę o ochronie przyrody i w
różnej formie przybliża bogactwo i piękno regionu. Studia wyższe odbyła w latach 1946-1951 na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu i Politechniki we
Wrocławiu, uzyskując stopień magistra ﬁlozoﬁi w zakresie botaniki. Równocześnie ze studiami pracowała w Katedrze Botaniki Wydziału Rolniczego tej Uczelni pod
kierunkiem profesora Stanisława Tołpy, przechodząc w ciągu 10 lat kolejne szczeble zawodowe do stanowiska adiunkta.
W 1955 r., wraz z mężem, Mieczysławem Jasnowskim, przeniosła się do nowo utworzonej Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie, do Katedry Botaniki kierowanej
wówczas przez prof. Stefana Kownasa.W Katedrze Botaniki początkowo pracowała na stanowisku adiunkta, od 1968 r. na stanowisku docenta, a od 1985 r. profesora
tytularnego aż do przejścia na emeryturę w 1996 r. W szkolnictwie wyższym przepracowała łącznie 51 lat i były to lata wypełnione bardzo aktywną działalnością
naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Tę aktywną działalność prof. Jasnowska kontynuuje również na emeryturze, już przez kolejne 19 lat.
Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 150 publikacji i około 100 opracowań niepublikowanych, wykonanych przede wszystkim na potrzeby ochrony przyrody. Jako
wieloletni członek i Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, a następnie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody dąży do zrównoważonego gospodarowania
zasobami przyrody. Przez wiele lat swoimi działaniami dawała przykład kreatywnej i kompromisowej współpracy pomiędzy służbami ochrony przyrody. Zjednała na rzecz
ochrony przyrody wiele instytucji i osób, które aktywnie brały udział w procesie tworzenia systemu i sieci obszarów chronionych w województwie zachodniopomorskim.
Profesor Jasnowska wraz z mężem są twórcami podwalin ochrony przyrody na ziemiach odzyskanych Pomorza Zachodniego, ale przede wszystkim czynnej - rzeczywistej
ochrony w postaci zróżnicowanych ustawowych form ochrony przyrody. Biorąc udział w badaniach przyrody Pomorza Zachodniego jako geobotanik inicjowała powstanie
wielu użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, a także najwyższych form ochrony przyrody czyli rezerwatów
np. rezerwatu Uroczysko Święta, rezerwatu Czarnocin, rezerwatu Rosiczki Mirosławskie, Dolina Rurzycy czy Białodrzew Kopicki i wielu innych oraz Drawieńskiego Parku
Narodowego.

