vás srdečně zvou na odborný seminář zaměřený na význam pískoven pro vodní a mokřadní živočichy a na ochranářský management mokřadů v těžebních prostorech. Seminář
bude věnován především důležitým skupinám, které se v pískovnových mokřadech vyskytují (vodní měkkýši, vodní hmyz, obojživelníci a plazi, vodní ptáci) a představení příkladů dobré praxe. Seminář je určen především pracovníkům státní správy a samosprávy,
nevládních organizací a těžebních či rekultivačních firem, neuzavírá se však ani dalším
zájemcům o problematiku.

VODNÍ A MOKŘADNÍ ŽIVOČICHOVÉ
V PÍSKOVNÁCH: ochrana a management
LEKTOŘI (v abecedním pořadí): Luboš Beran (AOPK ČR – SCHKO Kokořínsko), David Boukal (PřF JU & ENTÚ
BC AV ČR v. v. i.), Petr Hesoun (MěÚ Jindřichův Hradec & Hamerský potok o. s.), Petra Konvalinková (Českomoravský štěrk, a. s.), Petr Musil (FŽP ČZU), Jiří Řehounek (Calla), Zdeněk Vermouzek (ČSO), Vít Zavadil.

MÍSTO KONÁNÍ: České Budějovice, budova Krajského úřadu Jihočeského kraje, B. Němcové 49/3, číslo
dveří 325 (zasedací místnost odboru školství, mládeže a tělovýchovy).

DATUM: úterý 5. listopadu 2013, 9:30 hod. Seminář je pro účastníky zdarma, organizátor hradí
lektorné, občerstvení a materiály pro účastníky. V budově KÚ je možné zakoupit oběd za 70 Kč, který není
hrazen organizátorem. Hlídané parkoviště u budovy, vjezd z ulice Generála Svobody (jen pokud je volné místo).

ODESLÁNÍ ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY: do 30. září 2013. Kontakty pro seminář: organizace – Tereza Kušnírová ((t.kusnirova@seznam.cz, 737 906 292
292), program – Jiří Řehounek (RehounekJ@seznam.cz, 605 066 898
898).

www.biodiverzita.csop.cz
Generální partner
programu Ochrana
biodiverzity

Akce se koná za finanční podpory Jihočeského kraje a sítě Krasec. Seminář je pořádán v rámci programu Českého svazu ochránců přírody „Ochrana biodiverzity“,
podpořeného Lesy České republiky, s. p. a Ministerstvem životního prostředí.

vás srdečně zve na přednášku o projektu ekologické obnovy v pískovně Cep II na Třeboňsku, kde vzniká největší sukcesní plocha na pískovnách v ČR. Přednáška je zaměřena
na vědecký výzkum, rekultivaci a ochranářský management pískovny, včetně možností
nízkonákladového managementu cenných ploch.

Cep II – pískovna pro biodiverzitu
LEKTOŘI (v abecedním pořadí): David Boukal, Petra Konvalinková, Jiří Řehounek, Klára Řehounková,
Lenka Schmidtmayerová.
Místo konání: České Budějovice, budova Krajského úřadu Jihočeského kraje, B. Němcové 49/3, číslo dveří 325
(zasedací místnost odboru školství, mládeže a tělovýchovy).

DATUM: úterý 5. listopadu 2013, 14:30 hod. (přednáška naváže na předchozí seminář). Přednáška je pro účastníky zdarma. Kontakt pro přednášku: Jiří Řehounek (RehounekJ@seznam.cz, 605 066 898
898).

Přednáška je pořádána v rámci projektu
Zdravá jihočeská krajina – Vzdělávání o trvale
udržitelném využívání přírody a krajiny jako
součást konkurenceschopnosti klíčových
profesních skupin

