Biuletyn informacyjny o najnowszych doniesieniach ze świata przyrody nr
1/2012 – 16 stycznia 2012 r. [subiektywny wybór dokonany przez Romana Stelmacha]

I.

Najnowsze informacje:

1. Nowe „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt”
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112371419&min=1 zawiera szereg
zmian. Warto przeanalizować całe rozporządzenie – poniżej kilka zauważonych
różnic w stosunku do poprzedniego:
- wyłączono tygrzyka paskowanego (Argiope bruennichi) ze zwierząt chronionych,
- dodano do załącznika nr 5 dwa gatunki ptaków: sóweczkę i włochatkę, dla których
ustalono strefę ochrony całorocznej w promieniu 50 m od gniazda,
- wydłużono termin okresowej ochrony dla gatunków strefowych: wilk, niedźwiedź,
orzeł przedni,
2. Została uaktualniona witryna Komisji Faunistycznej (www.komisjafaunistyczna.pl).
Uaktualnienia dotyczą przede wszystkim zmian taksonomicznych na liście ptaków
krajowych i liście podlegających weryfikacji (została skreślona Branta ruficollis –
bernikla rdzawoszyja, a pojawił się Falco peregrinus calidus „sokół tundrowy” północna odmiana sokoła wędrownego). Tekst na temat zmian taksonomicznych,
zgodnych z najnowszymi rekomendacjami AERC, znajduje się w czwartym zeszycie
Ornis Polonica.

II.

Z życia NGO [poznać, aby zrozumieć]:

- Pracownia na rzecz Wszystkich Istot http://pracownia.org.pl/
Tym razem jedna z najbardziej radykalnych organizacji. Dlaczego akurat ta
organizacja? Bo jest ona jedną z bardziej aktywnie kontestujących ustalenia pul dla
nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. Tak metodycznie przygotowanych danych
dotyczących prac urządzeniowych na jej stronach nie znajdziemy nawet na naszych:
http://pracownia.org.pl/puszcza-dokumenty-urzedowe

III.

Literatura [nowości i ciekawe wznowienia]: tym razem najciekawsze książki o
nietoperzach

Nietoperze Polski - Sachanowicz Konrad, Ciechanowski Mateusz – Multico

Nietoperze Europy i Afryki północno-zachodniej - Ch. Dietz, O. Helversen, D. Nill - Multico

Nietoperze Europy Centralnej i Bałkanów - Konrad Sachanowicz - Nyctalus

IV.

Konferencje, sympozja, szkolenia itp.

1)

Kolejne warsztaty z cyklu "jak dbać o obszar Natura 2000 i wody - w
procesach planowania i na co dzień", odbędą się w dniach 9-10 lutego
2011 r. w Krakowie, w kampusie UJ na ul. Gronostajowej. Organizator Klub
Przyrodników – zgłoszenia można przysyłać na kp@kp.org.pl

2)

I Konferencja Dendrochronologów Polskich, Rogów, 10-12 lutego 2012
roku http://cepl.sggw.pl/konferencja/dendro/index.htm

3)

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział
Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Europejska
Platforma Technologiczna Sektora Leśno-Drzewnego oraz Instytut
Technologii Drewna w Poznaniu pod patronatem medialnym dziennika
"Lasy polskie" organizują w dniu 21 lutego 2012 roku konferencję, której
celem jest prezentacja zagadnień, a także szeroka dyskusja, wymiana
poglądów i opinii naukowców oraz praktyków na temat aktualnego i
przyszłego
rozmiaru
pozyskania
drewna
w
polskich
lasach
http://www.up.poznan.pl/zasobylesne/

4)

Wiosenny
Zjazd
Mazowiecko-Świętokrzyskiego
Towarzystwa
Ornitologicznego odbędzie się 25-26 lutego w siedzibie Kampinoskiego
Parku Narodowego w Izabelinie.

5)

II Zjazd Ornitologów Pomorza odbędzie się w dniach 25-26 lutego w
Juracie w ośrodku WDK Delfin

6)

Zjazd Ornitologów Śląska odbędzie się 10 marca

7)

Zimowa Szkoła Leśna przy IBL- IV Sesja – Przyrodnicze i gospodarcze
aspekty produkcji oraz wykorzystania drewna – stan obecny i perspektywy.
Sękocin Stary, 20–22 marca 2012 r.

8)

http://www.ibles.pl/szkolazimowa/iv-zsl/komunikat-1-iv-2012.pdf

9)

VIII Konferencja z cyklu Aktywne metody ochrony przyrody w
zrównoważonym lesnictwie - Rogów, 29-30 marca 2012 roku - Temat
przewodni: Gatunki obce w lasach

10)

Wiosenna sesja Klubu Przyrodników „Dokąd zmierzamy: cele w ochronie
przyrody”, Łagów, 20-22 kwietnia 2012 (piątek–niedziela).
http://www.kp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=605&Ite
mid=353

V.

Inne:

Zmiany na studiach leśnych w Szwajcarii
W 2004 r. na ETH (Eidgenössische Technische Hochschulen) w Zurychu
(Szwajcaria) połączono katedry leśnictwa i środowiska przyrodniczego. Wkrótce też
reforma bolońska zaleciła integrację studiów leśnych ze studiami o środowisku
przyrodniczym. W 2007 r. ostatni absolwenci otrzymali dyplomy „inżynier leśnik
ETH”. Nie oznacza to jednak, że na ETH zaprzestano kształcenia w zakresie
leśnictwa. W ramach studiów licencjackich o środowisku przyrodniczym są bowiem
prowadzone zajęcia (5 i 6 semestr) o „lesie i krajobrazie”. Natomiast specjalizację w
zakresie leśnictwa i krajobrazu umożliwiają dopiero studia magisterskie.

VI.

Mam nadzieje, że Cię to zadziwi  [znalezione w sieci]

Miłość do ptaków może mieć różne oblicza, można je zimą dokarmiać, a można też
..… [krótki filmik – tylko 50 sekund]
[uwaga sceny drastyczne - nie powinny być oglądane przez dzieci i osoby wrażliwe]:
http://www.youtube.com/watch?v=uh7sOiSALOM&feature=player_embedded
Podobna tematyka w postaci fotorelacji [61 zdjęć – niektóre również drastyczne]:
http://www.stewpig.com/weird/viewer-discretion-advised-tibetian-burial-not-for-weakof-heart-61-photos/2009/09/15/

