Centrum ochrany přírody ZO ČSOP Kněžice
Kněžice 109, 675 21 pošta Okříšky

Rádi bychom Vás pozvali na 7. ročník pracovního semináře pořádaný Centrem ochrany přírody
ZO ČSOP Kněžice a společností Chaloupky o.p.s.

„Ochrana přírody nejen na Českomoravské vrchovině“

Seminář se uskuteční ve dnech 23.-24.1.2014 ve Středisku pro vzdělávání a
výchovu v přírodě Chaloupky (Kněžice)
Zaměření semináře:
- novinky v poznání biodiverzity v oblasti Českomoravské vrchoviny
- management přírodních biotopů – zkušenosti z praxe, teoretické poznatky a příklady
- další aktuální témata ochrany přírody
Program semináře:
24.1.2013 – čtvrtek
9:00-10:00 – příjezd a ubytování účastníků
10:00 – Zahájení semináře
10:10-13:00 – první blok příspěvků




Financování péče o MZCHÚ z rozpočtu kraje Vysočina a z projektů EHP – J. Joneš
Příprava SDO v Kraji Vysočina – J. Matrková
Monitoring a péče o hořeček mnohotvarý český (Gentianelle praecox subsp. bohemica) na
VKP U nádraží a PP Jalovec v letech 2007 – 2013 – Č. Vitner

11:30-11:45 přestávka na občerstvení




Obnova rašelinné louky na Pouštích u Třeště – E. Ekrtová
Ohrožené mechorosty rašelinišť Českomoravské vrchoviny – T. Štechová
Management a monitoring rašeliništních druhů mechorostů - příprava publikace – E. Holá
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13:00-14:00 – přestávka na oběd
14:00-18:30 – druhý blok příspěvků




Zkušenosti z obnovou jalovcových pastvin – E. Ekrtová
Koniklec velkokvětý v Kraji Vysočina – L. Čech
Bouře pod Javořicí – P. Pokorný

15:30 – 15:45 přestávka na občerstvení







Ochrana ptáků na sloupech elektrického vedení – V. Hlaváč
Kuňka ohnivá a čolek velký na Vysočině a příklady vhodného managementu – J. Maštera
Záchrana ropuchy krátkonohé na Českolipsku – L. Jeřábková
Výsledky výzkumu dřevomilů (Eucnemidae, Coleoptera) v NP Podyjí a jeho okolí jako
indikační skupiny zachovalých lesů – M. Škorpík
Váté písky – vzácné druhy kam se podíváš – V. Hula
Možnosti využití pavouků v hodnocení biodiverzity ekosystémů a srovnání s možností
využití dalších členovců – J. Niedobová

18:30-19:30 – večeře
19:30 – neformální diskuse
25.1.2012 - pátek
8:00-9:00 – snídaně
9:00-12:00 – třetí blok příspěvků, diskuse
Operační program životní prostředí z různých pohledů
 LIFE Corcontika – jeden rok za námi – K. Zábranská
 Bezlesí u Čertova mlýna a nad Zelenkou v Orlických horách – A. Čejková
 Vliv managementu na vybrané druhy mechů rašelinných luk (Breidleria pratensis,
Sphagnum warnstorfii, Tomentypnum nitens) – T. Velehradská
 Obnova zaniklých rybníků – otvíráme přírodní archiv – E. Ekrtová
 Lichenologické postřehy z Třebíčska – J. Šoun
 Křižník u Dolního Čepí a Vápenka u Zvole .- zajímavé lokality SV části kraje Vysočina – E.
Ekrtová, V. Křivan
 Jak stařík měnil, měnil, až vyměnil, aneb jak také rozsévat tůně po krajině... – V. Prášek
12:00-13:00 – oběd a ukončení semináře
Děkujeme za přihlášení na seminář a těšíme se na Vaši účast.
Václav Křivan

