Od redakcji
Wiosenny numer z rocznika 2014

Wiosenny numer rocznika 2014 przygotowujemy na koniec marca.
W numerze tym planujemy m.in. materiał o rozpoznawaniu muchołówek, ilustrowany raport z wyprawy do kolejnych ptasich miejsc w Europie,
prezentację ciekawych dokonań uczestników naszej internetowej galerii z ptasimi zdjęciami ze strony: www.ptaki-polski.pl oraz inne interesujące materiały (w tym również stałe działy).

Prenumerata i numery archiwalne

Cena prenumeraty w roku 2014 to nadal 36 złotych (brutto) za podstawowy okres prenumeraty, czyli za 4 numery. Cena zawiera podatek VAT,
wynoszący 5%. Zamówienia prenumeraty prosimy składać poprzez formularz na stronie www.ptaki-polski.pl (w zakładce: Prenumerata) lub
pisząc na adres poczty elektronicznej: prenumerata@ptaki-polski.pl.
Pojedyncze numery archiwalne z lat 2006–2012 kosztują obecnie 9,00 zł (z wysyłką i z podatkiem VAT), z wyjątkiem numeru podwójnego
3–4/2011. Szczegóły dotyczące dostępności oraz formularz zamówienia znaleźć można na stronie internetowej kwartalnika w zakładce Numery
archiwalne (aktualnie wyczerpany jest nakład numerów: 1/2006, 1/2007, 3/2007 i 4/2007).
Wpłat należy dokonywać na konto Wydawnictwa – AWF „AVES” nr rachunku: 26 1140 2004 0000 3002 4162 5537. Uprzejmie
prosimy o podawanie na przelewie dokładnego adresu wysyłkowego, jeśli uprzednio nie został wypełniony formularz prenumeraty z naszej
strony WWW.

Głuszcowa konferencja w Głębokim Brodzie

Dorota Ławreszuk – koordynator regionalny projektu oraz
dr Andrzej Krzywiński z Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie.

W dniu 22 listopada w Augustowie odbyła się konferencja inauguracyjna
projektu „Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca (Tetrao urogallus L.)
na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej”. Wobec zagrożenia całkowitym wyginięciem głuszców w 2010 roku leśnicy nadleśnictw
Głęboki Bród oraz Ruszów podjęli współpracę, owocem której był wspólnie złożony wniosek o dofinansowanie projektu obejmującego swym
działaniem te dwa obszary Polski. Program Unii Europejskiej Life+ udzielił dofinansowania na realizację zadania mającego na celu zachowanie istniejących, jak i odtworzenie gasnących populacji głuszca. Projekt potrwa
do połowy 2018 roku.
Gospodarz i organizator spotkania – Nadleśnictwo Głęboki Bród –
do udziału w konferencji zaprosił przedstawicieli Lasów Państwowych,
Polskiego Związku Łowieckiego, parków narodowych i krajobrazowych,
samorządowców, naukowców zajmujących się ginącymi gatunkami,
pracowników instytucji zajmujących się ochroną przyrody. W konferencji wzięli też udział przedstawiciele Ministerstwa Leśnictwa Białorusi
i białoruskich nadleśnictw, którzy współpracują z wykonawcami projektu przy zadaniu związanym z translokacją ptaków z populacji dziko
żyjących. Zaproszenie otrzymała
także nasza redakcja. W kolejnym
numerze Ptaków Polski poświęcimy więcej miejsca temu projektowi, prezentując jego założenia,
cele i metody działań oraz przybliżając sytuację gatunku, którego projekt dotyczy.
Tekst i zdjęcia:

Wojciech Misiukiewicz

Otwarcia konferencji dokonał
Nadleśniczy Nadleśnictwa
Głęboki Bród
– Tadeusz Wilczyński.
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