Biuletyn informacyjny o najnowszych doniesieniach ze świata przyrody
nr 2/2012 – 1 lutego 2012 r. [subiektywny wybór dokonany przez Romana Stelmacha]

I.

Najnowsze informacje:

1. Nowe „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roślin”
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000081
Wchodzi w życie 4 lutego 2012 r. Nie odbiega zbytnio od poprzedniego:
- do listy gatunków ściśle chronionych dodano storczyka koślaczka stożkowego gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin [uznawany do 2009 za wymarły na
terenie Polski – kat. EX];
http://www.buligl.pl/web/buligl/aktualnosci-ze-swiata-przyrody
- do listy gatunków częściowo chronionych dodano przesiąkrę okółkową
(Hydrillaverticillata) - gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin - kat. EN;
- dodano indeks (1) czyli zakazy ochronne stosują się również przy
"wykonywaniu czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki
rolnej, leśnej lub rybackiej" dla następujących gatunków: goździk lśniący, tojad
morawski, pszonak pieniński, warzucha polska, warzucha tatrzańska, przytulia
sudecka, rzepik szczeciniasty, leniec bezpodkwiatkowy, gnidosz sudecki, tocja
karpacka, różanecznik żółty, dziewięćsił popłocholistny, sierpik różnolistny,
koleantus delikatny, ponikło kraińskie.
2. 2 lutego 2012 obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Dzień mokradeł jest
obchodzony na świecie 2 lutego, na pamiątkę podpisania Konwencji RAMSAR w
1971 r. w mieście Ramsar, nad Morzem Kaspijskim w Iranie. Państwa, które ją
przyjęły są zobligowane do ochrony obszarów wodno-błotnych, ważnych dla
ptactwa wodnego. Na świcie jest 1976 takich obszarów, położonych w 160
krajach. W Polsce należą do nich Biebrzański Park Narodowy, rezerwat przyrody
Jezioro Łuknajno, Park Narodowy Ujście Warty, rezerwat przyrody Jezioro Karaś,
rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp, rezerwat przyrody Świdwie, Słowiński
Park Narodowy, Stawy Milickie w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy,
Narwiański Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy,
rezerwat przyrody Jezioro Drużno, subalpejskie torfowiska w Karkonoskim Parku
Narodowym. Razem 13 obszarów o powierzchni 145 075 ha.
http://www.ramsar.org/pdf/sitelist.pdf
Tegoroczne hasło, ogłoszone przez szwajcarskie Biuro Konwencji Ramsar,
brzmi: "Wetlands, leisure and tourism - take a breath of fresh air" - „Mokradła dla
wypoczynku i turystyki - zaczerpnąć świeżego powietrza".

Stawiamy na jakość.
System zarządzania jakością prac w BULiGL spełnia standardy normy ISO 9001 oraz ISO 14001

II.

Z życia NGO [poznać, aby zrozumieć]:

Komitet Ochrony Orłów http://www.koo.org.pl/aktualnosci
Tym razem dla kontrastu organizacja, która ostatnio na wielu polach
współdziała z leśnikami. Mimo spotykanych lokalnie kontrowersji
generalnie obie strony współdziałają przy różnych projektach
ochroniarskich. Np.: „Leśnicy polscy polskim orłom”:
http://www.koo.org.pl/ochrona-bielika/lesnicy-polscy-polskim-orlom
czy też akcja „Bubobory w Lasach Państwowych”:
http://www.cepl.sggw.waw.pl/bubobory/
Polecam zapoznanie się z trasą przelotu na zimowisko jednego z orlików krzykliwych z
Doliny Biebrzy do Zimbabwe:
http://mapy.google.pl/maps/ms?msid=212295177782475204956.0004b5a0b551f5d98
85e1&msa=0
Organizacja prowadzi też kartoteki:
- gniazd i lęgów [rybołowa, bielika, orła przedniego, orlika krzykliwego, orlika
grubodziobego, kani rudej i kani czarnej, puchacza i bociana czarnego],
- martwych ptaków szponiastych i sów.

III.

Literatura [nowości i ciekawe wznowienia]:

tym razem książki o ptakach,

które koniecznie należy mieć

Collins Bird Guide - nowe 2 wydanie najlepszego terenowego przewodnika do rozpoznawania
ptaków. Lars Svenson. Rysunki K. Mullarney'a i D. Zetterstroma. [czekamy na polskie wydanie]

W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.).Atlas rozmieszczenia
ptaków lęgowych Polski 1985-2004. BoguckiWyd. Nauk., Poznań

Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany.
PTTP „pro Natura”. Wrocław [można znależć tylko w antykwariacie lub na allegro]

Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu
międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.
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IV.

Konferencje, sympozja, szkolenia itp.

1. Kolejna edycja szkolenia dotyczącego ochrony płazów przy inwestycjach
drogowych odbędzie się w Katowicach w dniach 9-10 lutego 2012 r.
http://www.szkolenia.meritumnet.pl/images/opisplazy9.02.pdf
2. W dniach 11 – 12 lutego 2012 odbędzie się pierwsze w tym sezonie i 38 z kolei
spotkanie Wszechnicy Biebrzańskiej. Temat Wszechnicy to "Etyka podglądania
przyrody"
http://www.biebrza.org.pl/index.php?strona=477
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 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. Wkrótce informacja na: http://m-sto.org/
5. II Zjazd Ornitologów Pomorza odbędzie się w dniach 25-26 lutego w Juracie w
ośrodku WDK Delfin http://www.kuling.org.pl/
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.
http://www.ibles.pl/szkolazimowa/iv-zsl/komunikat-1-iv-2012.pdf
8. 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
9. 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
10. Informacja o spotkaniach Koła Warszawskiego Sekcji Ornitologicznej Polskiego
Towarzystwa Zoologicznego
http://www.miiz.waw.pl/ptaki/
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V.

Inne:

1. Odwołanie Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego.
Minister Środowiska odwołał w piątek (20 stycznia) ze stanowiska dyrektora
Białowieskiego Parku Narodowego Zdzisława Szkirucia. Decyzja jest wynikiem
zakończonej analizy sytuacji finansowej zleconej przez ministra po grudniowych
opóźnieniach wypłat pensji dla pracowników parku.
2. Informacja o stanie lasów i realizacji „Krajowego programu zwiększania
lesistości” w 2010 r.
http://www.lasy.gov.pl/zakladki/aktualnosci/45.pdf
3. Burza wokół artykułu Jana Łukaszewicza z IBL w Polityce Zapuszczona puszcza
http://www.polityka.pl/nauka/ekologia/1521697,1,klopoty-z-ratowaniem-puszczybialowieskiej.read

VI.

Mam nadzieje, że Cię to zadziwi

lub rozśmieszy

[znalezione w

sieci]

Tym razem lekka tematyka [w pierwszym liku akcja nabiera tempa po 1.10 min]:
http://www.youtube.com/watch?v=4NAcQmMJi6c&feature=endscreen&NR=1
Warto znać co nieco po łacinie ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=3Uf7PEMd7_w#t=0m36s

VII.
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