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W dniach 4-5 lipca 2013 r. w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyła się konferencja w sprawie ochrony
gatunkowej ssaków na przykładzie wilka i żubra, zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w Szczecinie oraz Urząd Miasta i Gminy Mirosławiec.
W konferencji uczestniczył przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim - Tomasz Kozłowski - Główny specjalista ds. ochrony przyrody - szacowania szkód
powodowanych przez zwierzęta objęte ochroną.
Podczas konferencji omówiono aspekty dotyczące biologii, stanu populacji ww. gatunków oraz
problemów koegzystencji z człowiekiem. Poruszone były również problemy związane ze szkodami
wyrządzanymi przez żubry i wilki oraz zaprezentowano metody ich zapobiegania.
Konferencję otworzyli i wspólnie przywitali gości dr Sylwia Jurzyk - Nordlow - Zastępca Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Piotr Pawlik - Burmistrz Mirosławca.
Zaproszonymi prelegentami byli najlepsi specjaliści zajmujący się tymi gatunkami zwierząt. „Strategię ochrony żubra w Polsce i w Europie" przedstawiła Wanda Olech Piasecka - prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, natomiast działania ochrony czynnej podejmowane w stosunku do wolnościowego stada żubrów na terenie
województwa zachodniopomorskiego, zagrożenia i wypracowane metody ich ograniczania, znawcy i opiekunowie zachodniopomorskiej populacji - Magdalena i Maciej
Tracz.
Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać również wykładów na temat różnych aspektów dotyczących wilka m.in. wykładu prof. dr hab. Henryka Okarma z Instytutu
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie na temat „Wilk - biologia i ekologia gatunku. Problemy koegzystencji z człowiekiem", wykładu dr Sabiny Pierużek „Wilk na Pomorzu
Zachodnim - stan obecny populacji, perspektywy rozwoju oraz problem ochrony gatunku" oraz wykładu dr inż. Roberta W. Mysłajeka ze Stowarzyszenia dla Natury
„WILK" - „Metody badań i monitoringu wilka".
W konferencji uczestniczyli także posłowie: Paweł Suski i Stefan Niesiołowski. W drugim dniu spotkania przedstawiono informacje o monitoringu wilka i żubra.
Doświadczenia z monitoringu wilków w województwie zachodniopomorskim - założenia i funkcjonowanie bazy danych prowadzonej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w Szczecinie zaprezentowała - Magdalena Kujawa, a założenia i funkcjonowanie bazy danych dotyczących żubrów zachodniopomorskich - Magdalena i Maciej
Tracz.
Na zakończenie konferencji odbyła się sesja plenerowa na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec.
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