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ForseenPOMERANIA Camp

W lasach Nadleśnictwa Drawno, leżącego na terenie RDLP w Szczecinie 12

sierpnia 2012 r rozpoczął się międzynarodowy obóz naukowy dla studentów leśnictwa ForseenPOMERANIA Camp. Bierze w nim udział około 60 uczestników z 14 krajów.
Obóz będzie trwał trzy tygodnie i zostanie podzielony na trzy tygodniowe turnusy. W pierwszym
turnusie (12-18.08.2012), uczestniczy 23 osoby wśród nich studenci z: Ukrainy, Włoch, Brazylii,
Litwy, Iranu, Polski. Uczestnicy obozu prowadzą badania naukowe w lesie, na powierzchniach
doświadczalnych, dotyczące biomasy sosny zwyczajnej. Wykonują między innymi: określanie pozycji
technikami GPS, skanowanie drzew naziemnym skanerem laserowym, zdjęcia hemisferyczne, ścinka
i podział na frakcje drzew modelowych, mierzenie i ważenie ściętych drzew, pobieranie prób od
określania suchej masy w laboratorium. Przy czym najbardziej pracochłonne było odcinanie
sekatorami frakcji drobnych gałązek z igłami, a następnie oskubywanie z tych gałązek wszystkich
igieł.
W ramach obozu odbywały się liczne spotkania z zaproszonymi gośćmi, prelekcje i pokazy sprzętu.
Organizatorem ForseenPOMERANIA Camp jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział
Leśny. Obóz odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie transgranicznego systemu
wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach
obszaru wsparcia Pomerania”. Projekt jest wsółfinansowany przez Unię Europejską ze środków
z „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia
i Rzeczpospolitej Polskiej.
Źródło: www.puls.edu.pl
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.
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Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.
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Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.
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Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.
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Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.

22-09-2021

Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.

22-09-2021

"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,

22-09-2021

Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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