Pozvánka na seminář projektu EHP-CZ02-OV-1-024-2015
Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků
v soustavě Natura 2000
Projekt je realizován za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci programu CZ02
- Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na
změnu klimatu a programové oblasti PA 2 - Biodiverzita a ekosystémové služby.

Seminář se bude konat dne 6. 12. 2016 na České zemědělské univerzitě v Praze, Kamýcká 129, 165 21
Praha 6 – Suchdol, na Fakultě životního prostředí, místnost D222 v budově MCEV II od 10:00 do 14:00 hod.
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Registrace účastníků
Úvodní slovo, představení projektu a řešitelského týmu AOPK ČR, ČZU a ČSO
Zjištění prostorového rozšíření hnízdících druhů ptáků v Ptačích oblastech ČR
Monitoring vodních ptáků na lokalitách soustavy Natura 2000 v mimohnízdní době
Monitoring početnosti a reprodukční úspěšnosti hnízdních populací vodních ptáků v ČR:
zhodnocení dlouhodobých trendů na lokalitách sítě Natura 2000
Ohrožení biotopů soustavy Natura 2000 invazními druhy
Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000
Dotazy, diskuze
Přestávka, oběd
Mapování evropsky významných druhů mechorostů v soustavě Natura 2000
Detailní inventarizace populací evrospky významných druhů brouků ve vybraných EVL
Stav populací bolena dravého a sekvce říčního v EVL – údolních nádržích
Mapování evropsky významných druhů živočichů ve stanovištně vhodných územích
soustavy Natura 2000
Zjištění aktuální relativní a absolutní početnosti ptačích druhů na území jednotlivých
ptačích oblastí
Dotazy, diskuze

Součástí semináře bude i občerstvení a oběd. V případě zájmu žádáme o potvrzení Vaší účasti zasláním e-mailu
s uvedením jména, kontaktu a instituce do 1. 12. 2016 na adresu jitka.bila@nature.cz.

