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

Rádi bychom Vás pozvali na 5. ročník pracovního semináře pořádaný Centrem ochrany přírody ZO
ČSOP Kněžice a společností Chaloupky o.p.s. v rámci projektu „Podpora biodiverzity na Vysočině“

„Ochrana přírody na Českomoravské vrchovině“

Seminář se uskuteční ve dnech 26.-27.1.2012 ve Středisku pro vzdělávání a výchovu v přírodě
Chaloupky (Kněžice)

Program semináře:
26.1.2012 – čtvrtek
9:00-10:00 – příjezd a ubytování účastníků
10:00-13:00 – první blok příspěvků
Zahájení semináře
Botanické inventarizace 11 ZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy v letech 2007–2011 – J. Juřička
Záchranný program hořečku mnohotvarého českého na ČMV – J. Pokorný
Ohrožené druhy makroskopických hub ve vybraných MCHÚ na jihovýchodním okraji Vysočiny –
J. Běťák
11:30-11:45 přestávka na občerstvení
Program Formica po 30 letech a jeho budoucnost na Českomoravské vrchovině – P. Bezděčka
Jak vznikal návrh záchranných programů pro nejohroženější druhy mravenců rodu Formica – K.
Bezděčková
Údržba dvou rybníčků v EVL Rašeliniště Radlice s ohledem na populace vážek – P. Hesoun
13:00-14:00 – přestávka na oběd

Konání semináře je podpořeno z prostředků SFŽP a MŽP.
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14:00-18:00 – druhý blok příspěvků a diskuse
Streotypy v péči o ZCHÚ, aneb změna je život – E. Ekrtová
Péče o terestrické biotopy obojživelníků – J. Maštera
Ptáčovské rybníky - proč a jak? – V. Kodet, V. Křivan
15:45 – 16:00 přestávka na občerstvení
Strasti a radosti dobrovolné ochrany přírody na Vysočině – V. Kodet
Drobné lokality v okolí Chaloupek – příspěvek k ochraně suchých trávníků – V. Křivan
Obnova bezlesí v PR Hraniční louka aneb lítání po všech čertech pro jednu zapomenutou
lesní louku – A. Čejková
Může přinést těžká technika něco pozitivního do rezervace? – V. Prášek
18:00-19:00 – večeře
19:00 – neformální diskuse
27.1.2012 - pátek
7:30-8:30 – snídaně
8:30-12:00 – třetí blok příspěvků, diskuse
Plány péče z hlediska širších vztahů - časoprostorové vazby – F. Lysák
Pohled úředníka na plány péče o ZCHÚ – J. Joneš
Šance na změnu – tři příklady plánů péče zásadně měnící dosavadní postupy – V. Křivan
12:00-13:00 – oběd a ukončení semináře
Děkujeme za přihlášení na seminář a těšíme se na Vaši účast.
Václav Křivan

Konání semináře je podpořeno z prostředků SFŽP a MŽP.

