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W związku z zapotrzebowaniem na szkolenia Służby Leśnej z zakresu nowych przepisów
dotyczących ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, programu Natura 2000, współczesnych trendów
ochrony przyrody, małej retencji i ochrony mokradeł i innych, przesyłamy Państwu naszą aktualną
ofertę szkoleń dla leśników. Będziemy wdzięczni za zainteresowanie nią podległych Państwu
nadleśnictw.
Rzadkie i zagrożone gatunki roślin i grzybów w lasach Nadleśnictwa
Prezentacja chronionych, a także innych rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i grzybów,
których występowanie w lasach danego nadleśnictwa jest prawdopodobne. Dobór
prezentowanych gatunków jest przygotowany przez prowadzącego szkolenie we współpracy z
nadleśnictwem i specyficzny dla każdego nadleśnictwa. Prezentacja obejmuje gatunki
chronione, ale także ginące i zagrożone (także jeśli nie objęte ochroną gatunkową), warte
uwzględniania w waloryzacji przyrodniczo-leśnej i w Programie Ochrony Przyrody.
Elementem szkolenia jest przedstawienie aktualnych zasad ochrony gatunkowej
(rozporządzenie z 2004), zwłaszcza w odniesieniu do gospodarki leśnej, a także wyjaśnienie
związanych z nią wątpliwości.

Rzadkie i zagrożone gatunki zwierząt w lasach Nadleśnictwa
Prezentacja chronionych gatunków zwierząt, których występowanie w lasach danego
nadleśnictwa jest prawdopodobne. Dobór prezentowanych gatunków jest przygotowany przez
prowadzącego szkolenie we współpracy z nadleśnictwem i specyficzny dla każdego
nadleśnictwa. Prezentacja obejmuje gatunki chronione warte uwzględniania w waloryzacji
przyrodniczo-leśnej i w Programie Ochrony Przyrody. Elementem szkolenia jest
przedstawienie aktualnych zasad ochrony gatunkowej (rozporządzenie z 2004), zwłaszcza w
odniesieniu do gospodarki leśnej, a także wyjaśnienie związanych z nią wątpliwości.

Ochrona strefowa zwierząt w lasach
Prezentacja gatunków zwierząt podlegających ochronie strefowej, występujących lub których
występowanie w lasach danego nadleśnictwa jest prawdopodobne. Dobór prezentowanych
gatunków jest przygotowany przez prowadzącego szkolenie we współpracy z nadleśnictwem i
specyficzny dla każdego nadleśnictwa. Elementem szkolenia jest przedstawienie aktualnych
przepisów z zakresu ochrony strefowej (rozporządzenie z 2004), zwłaszcza w odniesieniu do
gospodarki leśnej, a także wyjaśnienie związanych z nią wątpliwości.

Przedmioty ochrony sieci Natura 2000 w lasach Nadleśnictwa

Szkolenie jest przeznaczone szczególnie dla tych nadleśnictw, na których terenie znajdują się
obszary proponowane do przyszłej sieci Natura 2000. Prezentacja siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków roślin i zwierząt, ujętych w Załącznikach Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy
Siedliskowej, a występujących lub mogących występować w lasach danego nadleśnictwa.
Dobór prezentowanych gatunków i siedlisk jest przygotowany przez prowadzącego szkolenie i
specyficzny dla każdego nadleśnictwa. Elementem prezentacji jest omówienie ich biologii i
ekologii, wymogów ich ochrony, oraz sposobów godzenia ich ochrony z gospodarką leśną.
Oprócz prezentacji elementem szkolenia są też krótkie zajęcia o charakterze prostego
warsztatu na temat planowania ochrony wybranych elementów przyrody.

Podstawy ochrony terenów podmokłych w lasach
Prezentacja typów ekosystemów hydrogenicznych spotykanych w lasach, zarówno leśnych jak
i nieleśnych – różnych typów torfowisk, bagien, olsów, lasów łęgowych, borów bagiennych,
prezentacja charakterystycznych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, omówienie podstaw
funkcjonowania ekosystemów. Podstawy identyfikacji różnych typów mokradeł i oceny ich
stanu. Metody ochrony mokradeł w lasach – zapobieganie nadmiernemu odpływowi wód,
renaturyzacja obiektów zdegradowanych, teoria i praktyka.

Proponowane wyżej szkolenia są w założeniu przeznaczone do realizacji na szczeblu
nadleśnictwa i adresowane do personelu nadleśnictwa - tj. do leśniczych oraz zajmujących się ochroną
przyrody pracowników biura. Potrzebny czas to około 3-4 godzin. Potrzebne wyposażenie to sala z
ekranem lub białą ścianą, źródło prądu oraz przedłużacz. Cena, opisanych wyżej, podstawowych form
szkolenia realizowanych w Polsce zachodniej, wynosi 700 zł, w innych regionach ceny kalkulowane
będą indywidualnie.
Istnieje możliwość realizacji szkoleń łączących w/w tematy i negocjacji cen oraz
indywidualnego zaprojektowania szkolenia na dowolny temat związany z przyrodą i jej ochroną.
Możliwe jest także przeprowadzenie szkolenia w formie objazdu terenowego lub w dwuczęściowej,
kameralno-terenowej formie.
Zapotrzebowanie na szkolenie, w formie zlecenia, prosimy przesyłać z co najmniej 3
tygodniowym wyprzedzeniem, pocztą, faxem lub mailem, podając miejsce szkolenia, wybrany temat,
trzy terminy do wyboru przez nas oraz nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej za szkolenie ze
strony Nadleśnictwa.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Klubu Przyrodników, 1 Maja 22, 66-200
Świebodzin, telefon, fax. oraz email podany w nagłówku.

