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Sinteza articolului
WWF România, în parteneriat cu Facultatea de Silvicultură din cadrul
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Institutul Ucrainean de
Cercetare în Silvicultură P.S. Pasternak – UkrRIMF și cu organizația
Ecosphera din Ucraina, implementează proiectul „Promovarea lemnului
mort pentru creșterea rezilienței pădurilor în zona transfrontalieră
România-Ucraina” – RESFOR. În cadrul acestui proiect se dezvoltă un
ghid armonizat de bune practici legate de lemnul mort.
De ce lemnul mort?
Ca să putem vorbi despre bunele practici în managementul lemnului
mort trebuie mai întâi să vorbim despre ce este lemnul mort. Lemnul
mort, acei arbori morți în picioare sau buștenii căzuți sunt o componentă
critică în structura și funcționarea pădurii, jucând un rol cheie în
menținerea productivității acesteia, regenerarea naturală, conservarea
biodiversității, creșterea rezilienței la schimbări climatice. Pe de altă
parte, prezența lemnului mort contribuie la furnizarea de servicii
ecosistemice valoroase comunităților locale și publicului, în general.
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava vă invită să participați la
dezbaterea publică pe tema „COVID-19: Myths vs. Facts”. Dezbaterea
este organizată de Facultatea de Medicină și Științe Biologice din cadrul
USV. Evenimentul va avea loc joi, 7 octombrie, la ora 12:00, în Aula
Magna din corpul A.
Luni, 11 octombrie, începând cu ora 11.00, în sala de lectură a Bibliotecii
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc lansarea cărții
„Jurnal de întâlniri excepționale”, semnată de profesorul universitar
doctor Vania Atudorei. Născut în Botoșani și stabilit în Canada, Vania
Atudorei este microbiolog și supervizor al Departamentului Farmaceutic
al Eurofins, Montreal. Prezentarea volumului care conține 450 de pagini
va fi realizată de profesorul universitar doctor Lora Bostan, istoric literar
la Universitatea „Yurii Fedkovici” din Cernăuți, iar invitatul autorului
este taragotistul Dumitru Dobrican. Amfitrionul întâlnirii va fi directorul
Bibliotecii universității sucevene, profesorul universitar doctor SandaMaria Ardeleanu.

