Biuletyn informacyjny o najnowszych doniesieniach ze świata przyrody
nr 3/2012 – 1 marca 2012 r. [subiektywny wybór dokonany przez Romana Stelmacha]

I.

Najnowsze informacje:
Mimo jednoznacznych opinii prawnych dotyczących braku konieczności ochrony
siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 [opinia prof. Wojciecha
Radeckiego – Aura 8/2011, oraz odpowiedź Komisji Europejskiej na wniosek
Leszka Reizera przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej CHAP (2011)03169] z
praktycznego punktu widzenia niewiele się zmienia, bo dobrowolnie przyjęte przez
Lasy Państwowe zobowiązania nadal wymagają ochrony tych siedlisk również poza
obszarami Natura 2000.
Na stronie FSC Polska umieszczone są Zasady, kryteria i wskaźniki dobrej
gospodarki leśnej w Polsce
http://pl.fsc.org/files/zasady_kryteria_wskazniki.pdf
Oraz komentarz do Zasad, kryteriów i wskaźników dobrej gospodarki leśnej w
Polsce
http://pl.fsc.org/files/zasady_kryteria_wskazniki_komentarz_v2.pdf
Wskaźnik 6.2.1. „Zarządzający lasami o dużych powierzchniach gromadzą i
korzystają z rozpoznanych, skatalogowanych i zaznaczonych na mapach stanowisk
gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków z czerwonej księgi i rzadkich siedlisk z
zał. 1 dyrektywy UE na terenie prowadzenia działań oraz realizują obowiązujące
plany ochrony”. W komentarzu do ww wskaźnika czytamy m.inn. „Obowiązek nie
jest ograniczony tylko do gatunków chronionych, obejmuje również gatunki nie
objęte ochroną prawa, ale ujęte na czerwonej liście gatunków ginących i
zagrożonych. Obejmuje również siedliska przyrodnicze z zał. 1 dyrektywy
siedliskowej, także poza obszarami Natura 2000”.
Podobnie w komentarzu do wskaźnika 6.2.4. zawarta jest następująca definicja:
„„Siedliska chronione” należy rozumieć jako wszystkie siedliska z załącznika
1 dyrektywy siedliskowej (także poza obszarami Natura 2000) oraz wszystkie
siedliska gatunków chronionych.”
Podobnie to zagadnienie ujęte jest w nowych Zasadach hodowli lasu
W par. 12 ust 6 „Propozycje rozwiązań hodowlano-ochronnych dla konkretnych
siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których wyznaczono specjalne obszary
ochrony siedlisk, i w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, a także dla
chronionych siedlisk występujących poza tymi obszarami przyjmowane są na
etapie sporządzania projektu planu urządzenia lasu.”
Z kolei wg Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w
środowisku i ich naprawie jest następująca definicja:
Stawiamy na jakość.
System zarządzania jakością prac w BULiGL spełnia standardy normy ISO 9001 oraz ISO 14001

Art. 6.
2) chronionych siedliskach przyrodniczych – rozumie się przez to:
a) siedliska przyrodnicze objęte jedną z form ochrony przyrody w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub podlegające
ochronie na podstawie art. 33 ust. 2 tej ustawy,
b) siedliska przyrodnicze należące do typów siedlisk określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody,
c) siedliska oraz miejsca rozrodu gatunków chronionych,
d) miejsca lęgu, pierzenia i zimowania ptaków wędrownych oraz miejsca ich
zatrzymywania się wzdłuż tras wędrówek;
Artykuł 5 tej ustawy stwierdza:
Przepisów ustawy nie stosuje się do:
2) gospodarki leśnej prowadzonej zgodnie z zasadami trwale zrównoważonej
gospodarki leśnej, o której mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Tymczasem pojęcie chronione siedliska przyrodnicze występuje w nowych
Zasadach hodowli lasu.

II.

Z życia NGO [poznać, aby zrozumieć]:
Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra"
http://www.salamandra.org.pl/
Towarzystwo zostało założone w 1993 r. Zajmuje się konserwatorską
ochroną przyrody - flory, fauny, ekosystemów i krajobrazów, edukacją
przyrodniczo-ekologiczną oraz lobbingiem prawnym.

Najbardziej znane projekty to:
- ochrona nietoperzy (ochrona zimowisk, kolonii rozrodczych i żerowisk tych ssaków),
- program SUSEŁ (reintrodukcja susła moręgowanego),
- ochrona ptaków w miastach (zapobieganie skutkom niewłaściwego ocieplania
bloków, itp.)
- ochrona walorów przyrodniczych Doliny Noteci,
- ochrona popielicy w Polsce Zachodniej.
Ze strony Towarzystwa można pobrać publikacje dotyczące ochrony
gatunków ginących http://www.salamandra.org.pl/publikacje.html
Wydaje też Magazyn Przyrodniczy „Salamandra”

III.

Literatura [nowości i ciekawe wznowienia]:

tym razem książki o roślinach,

które koniecznie należy mieć

http://f2.atlas-roslin.pl/index.html
Największy i najlepszy, ciagle aktualizowany internetowy atlas roślin
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Hennig Haeupler, Thomas Muer 2000 - Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen
Deutschlands. Ulmer Verlag., 789 str.
Książka omawia 4200 gatunków roślin składających się na kompletną florę Niemiec. Ponad
4000 z nich są sfotografowane.

Rothmaler W. Exkursionsflora von Deutschland, t. 3. Gefäßpflanzen: Atlasband (ryciny)
Kolejne wydanie, poprawione i przerobione rysunkowego atlasu roślin Niemiec (w praktyce:
wszystkie gatunki z Polski Zachodniej),

Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski.
Flowering plants and pteridophytes of Poland a checklist.
Rok wydania: 2002
Wydawnictwo: Instytut Botaniki PAN

NOWOŚĆ
Ptaki. Przewodnik Collinsa Tekst i mapy: Lars Svensson Tablice i podpisy: Killian
Mullarney i Dan Zetterström
Po raz pierwszy wydany w języku polskim – w sprzedaży od 19 marca br.

IV.

Konferencje, sympozja, szkolenia itp.

1. 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.
http://www.ibles.pl/szkolazimowa/iv-zsl/komunikat-1-iv-2012.pdf
2. VIII Konferencja z cyklu Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym
leśnictwie - Rogów, 29-30 marca 2012 roku - Temat przewodni: Gatunki obce w
lasach
http://cepl.sggw.pl/konferencja/amop/index.htm
3. 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&Itemid=
353
4.

Informacja o spotkaniach Koła Warszawskiego Sekcji Ornitologicznej Polskiego
Towarzystwa Zoologicznego
http://www.miiz.waw.pl/ptaki/
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V.

Inne:
1. Spłonęło jedno z najstarszych drzew na świecie.
W parku narodowym na Florydzie spłonął (16 stycznia) 3 500 letni cyprys o
nazwie „Senator”. Drzewo miało 38 m wysokości, 5 m obwodu i 120 m³ objętości.
Uznawane za czternaste najstarsze drzewo rosnące obecnie na świecie. Policja
stanowa i straż leśna uważają, że wiekowe drzewo zostało umyślnie podpalone.
2. Informacja o stanie lasów i realizacji „Krajowego programu zwiększania
lesistości” w 2010 r.
http://www.lasy.gov.pl/zakladki/aktualnosci/45.pdf
3. Uczciwość nie popłaca
http://www.rp.pl/artykul/774489,796233-Nieuczciwosc-w-swiecie-zwierzat.html?p=2

VI.

Mam nadzieje, że Cię to zadziwi

lub rozśmieszy

[znalezione w sieci]

Udawanie ptaka może stwarzać problemy – zderzenie paralotniarza z sępem
himalajskim
http://przyroda.org/index.php?option=com_content&view=article&id=609:paralotniarzvs-sp&catid=66:filmy&Itemid=84
Nie jest prawdą, że koty nie lubią ptaków:
http://www.youtube.com/watch?v=kKaAvxFF63E&feature=relmfu

VII.

Lepieje Wisławy Szymborskiej

Nasza Noblistka jest również autorką zupełnie niepoważnej poezji. Literackie zabawy (limeryki,
epitafia, dystychy) zostały wydane w zbiorku Rymowanki, czyli wierszyki dla dużych dzieci.
Znane są również słynne Odwódki, które zasługują co najwyżej na miano ‘częstochowskich
rymów’, ale posłuchajcie interpretacji „Kwartetu Okazjonalnego”
http://www.youtube.com/watch?v=qoQyYYtyGoA&feature=related

Lepiej złamać obie nogi,
niż miejscowe zjeść pierogi.

Lepszy ku przepaści marsz,
Niż z tych naleśników farsz.

Lepiej mieć życiorys brzydki,
niż tutejsze jadać frytki.

Lepszy piorun na Nosalu,
niż pulpety w tym lokalu.

Lepiej w głowę dostać drągiem,
niż się tutaj raczyć pstrągiem.
Lepiej mieć horyzont wąski,
niż zamawiać tu zakąski.

Do zobaczenia w następnym biuletynie

Lepiej wynieść się z osiedla,
niż tu przełknąć choćby knedla.

4

