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Europejska czerwona lista 
ekosystemów



Raport: Potrzeby restytucji przyrodniczej 
na obszarach Natura 2000



Odkrywane są wielkie torfowiska 
w Amazonii i Afryce

Naukowcy i specjaliści z zakresu ochrony przyrody „ścigają się” z plantatorami palmy olejowej....



10 milionów funtów na restytucję 
torfowisk w Wielkiej Brytanii
„Peatlands are an iconic 
aspect of the English 
landscape which are not only 
a haven for wildlife but also 
provide us with clean water 
and help reduce greenhouse 
emissions.”

„This funding will help restore 
thousands of hectares of this 
precious habitat to its natural 
state and is a key part of our 
ambition to be the first 
generation to leave the 
natural environment in a 
better state than we found 
it.”



Negatywny wpływ osuszania torfowisk na populacje ptaków



Zarodniki torfowców zdolne do kiełkowania po 
680 latach



#jestemzlosiem

25 października Minister 
Jan Szyszko podpisał 
rozporządzenie 
wprowadzające polowania 
na łosie, w 2017 roku 
polowania miały się zacząć 
od 10 listopada), łosie 
mogą odetchnąć z ulgą (26 
października Minister Jan 
Szyszko podpisał 
rozporządzenie uchylające 
rozporządzenie podpisane 
25 października



Ślad węglowy biodiesl’a z oleju palmowego trzy 
razy większy od paliw kopalnych



Konferencja o bagiennym rolnictwie 
w Greifswaldzie



Nowa tama na Wiśle coraz bliżej?

29 grudnia 2017 r. 
Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Bydgoszczy wydał 
pozytywną decyzję o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia 
„Budowa stopnia wodnego 
na Wiśle poniżej 
Włocławka”. 
Wnioskodawcą był Krajowy 
Zarząd Gospodarki Wodnej 
z siedzibą w Warszawie.



Nowe obszary chronione w Chile

Powołano pięć parków narodowych o powierzchni ponad
1 mln ha chroniących lasy i torfowiska Patagonii (łączna
powierzchnia parków narodowych w Polsce to
316 748 ha)



Brak wody w Kapsztadzie



Powódź we Francji
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Zmiany klimatu ale i
nadmierna regulacja rzeki
na potrzeby żeglugi
śródlądowej podawane
jako jedna z głównych
przyczyn



Czy nowy rok będzie lepszy?


