Jacek Karczewski i Ptaki Polskie gościem
XXXI spotkania Klubu Myśli Ekologicznej w
Katowicach
11 czerwca 2015 r. w Kinoteatrze „Rialto” w Katowicach odbędzie się XXXI spotkanie Klubu Myśli
Ekologicznej, którego gościem będzie Jacek Karczewski, prezes Stowarzyszenia Ptaki Polskie.
Patronat objął Miesięcznik Dzikie Życie.
11 czerwca 2015 r. w Kinoteatrze „Rialto” w Katowicach odbędzie się XXXI spotkanie
Klubu Myśli Ekologicznej, którego gościem będzie Jacek Karczewski, prezes
Stowarzyszenia Ptaki Polskie. Patronat medialny nad spotkaniem objął Miesięcznik Dzikie
Życie.
Termin: 11 czerwca (czwartek), godz. 17.30
Miejsce: Katowice, Kinoteatr Rialto, ul. Św. Jana 24
Spotkanie odbędzie się pod hasłem „Martha i 5 miliardów”.
W roku 2014 minęło 100 lat odkąd umarła ostatnia z rodu Gołębi Wędrownych. Jesienią 1813 roku,
gdzieś na horyzoncie środkowo-wschodnich, już Zjednoczonych Stanów Ameryki, pokazał się ciemny
kształt. To, co najpierw wyglądało jak pulsująca chmura, szybko zmieniło się w gigantycznego węża,
który wił się pomiędzy niebem a ziemią. Tak wędrowały północnoamerykańskie Gołębie Wędrowne.
Uważa się, że w tamtym czasie ich populacja mogła jeszcze liczyć co najmniej 5 miliardów – 25%
do 40% wszystkich północnoamerykańskich ptaków. Był to prawdopodobnie najliczniejszy gatunek
ptaka, jaki kiedykolwiek żył na Ziemi. 100 lat później, gdy wybuchła I wojna światowa i ludzie
zwrócili swój talent do masowego zabijania przeciwko sobie, Gołębi już nie było… W ubiegłym roku
minęło dokładnie 100 lat, odkąd umarła Martha, ostatnia z rodu Gołębi Wędrownych.
Czy zmieniliśmy się przez te lata? Czy wciąż trwa masowa eksterminacja ptaków? Dopóki są ptaki,
dopóty jest nadzieja. Reszta zależy od nas…
Organizatorzy: prof. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski),
dr Ryszard Kulik. Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei
ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie.

Patronat medialny nad spotkaniem objął Miesięcznik Dzikie Życie.
Zobacz wszystkie patronaty medialne Dzikiego Życia!
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