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Materiały edukacyjne i publikacje dotyczące Konwencji Berneńskiej
Potrzeba restytucji wybranych gatunków roślin zagrożonych wyginięciem w celu wzmocnienia ich dziko występujących populacji wraz z analizą zasobów ogrodów botanicznych pod kątem
posiadania tych gatunków (PDF, 3,6 MB)
Wpływ napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia, w tym również kolejowych sieci trakcyjnych, na ptaki (PDF, 10,7 MB)
Folder Chrońmy owady zapylające (pliki do druku PDF, 14,7 MB) / wizualizacja strony 1 (plik JPG) / wizualizacja strony 2 (plik JPG)
Nieinwazyjne rośliny miododajne (plik JPG)
Określenie wpływu na nietoperze chemicznych środków ochrony drewna stosowanych w Polsce (PDF, 1,3 MB)
Folder informacyjny
Krajowy Sekretariat Konwencji Berneńskiej opublikował folder informacyjny, w którym zostały przedstawione m.in. główne założenia konwencji oraz opis działalności grup ekspertów powołanych
przez Stały Komitet Konwencji Berneńskiej.
Folder informacyjny (PDF - 5,1 MB)
Film o znaczeniu Konwencji dla ochrony gatunków zwierząt i roślin i ich siedlisk
Broszura Rady Europy
Ochrona różnorodności biologicznej - jak funkcjonuje Konwencja Berneńska (PDF, 208 KB)
Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego
W 2014 r. Fundacja Palący Problem – Heracleum wykonała na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ekspertyzę Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum
sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski (PDF, 13,6 MB).
Dokument stanowi kompendium wiedzy o biologii ww. gatunków i ich wpływie na środowisko przyrodnicze oraz organizmy żywe, w tym na zdrowie człowieka. W opracowaniu można także znaleźć
przegląd metod zwalczania ww. barszczy oraz potencjalne źródła ﬁnansowania działań zmierzających do wyeliminowania populacji tych gatunków ze środowiska przyrodniczego.
Należy jednak podkreślić, że ww. opracowanie nie stanowi oﬁcjalnego stanowiska Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania tych roślin.
Rozmieszczenie barszczy kaukaskich - mapy do pobrania (plik ZIP, 8,14 MB)
Wytyczne dotyczące zwalczania rdestowców na terenie Polski
W 2015 r. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przygotowano ekspertyzę Wytyczne dotyczące zwalczania rdestowców na terenie Polski. Opracowanie ma stanowić narzędzie
wspierające działania na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, podejmowane w celu skutecznego usunięcia istniejących stanowisk rdestowców oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się
tych gatunków na nowe tereny.
Wytyczne dotyczące zwalczania rdestowców na terenie Polski - (PDF, 16,1 MB)

Przydatne strony
Carpatian Brown Bear Project
Gatunki obce w Polsce
Large Carnivore Initiative for Europe
Planta Europa
Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami konﬂiktowymi i zagrożonymi
BirdLife International
Natura 2000
IUCN
DAISE
EUROBATS
The Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA)
The Large Herbivore Network
Plantlife International
International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey
Mediterranean Association to Save the Sea Turtles
Eurogroup for Animals
Nature And Biodiversity Conservation Union
Materiały edukacyjne
W celu udostępnienia nauczycielom narzędzi wspomagających nauczanie w zakresie ochrony gatunków i siedlisk Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała materiały dydaktyczne na temat
inwazyjnych gatunków obcych, skierowane do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Materiały te składają się na dwa scenariusze lekcji oraz jedną prezentację multimedialną o charakterze
edukacyjnym. Zawierają one zdjęcia i opisy inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt oraz najważniejsze informacje o zagrożeniach jakie mogą one powodować w naturalnym środowisku.
Materiały edukacyjne są elementem wdrażania Konwencji Berneńskiej w zakresie wspierania edukacji i rozpowszechniania informacji o potrzebie ochrony dzikiej ﬂory i fauny oraz ich siedlisk.
Materiały edukacyjne
Materiały edukacyjne zostały sﬁnansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

