Program konference a workshopu
„Invazní šelmy v naší krajině“
Čtvrtek 5. 3. 2015
9:30 – 10:00 registrace účastníků
10:00 – 12:00 dopolední blok přednášek: Invazní šelmy a legislativa
J. Šíma (ČR): Legislativa související s problematikou invazních šelem v ČR, nová legislativa EU a její
implementace v ČR
E. Gojdičová, I. Havranová (SR): Legislativa související s problematikou invazních šelem v SR, nová
legislativa EU a její implementace v SR
12:00 – 13:00 polední přestávka, oběd
13:00 – 15:00 odpolední blok přednášek: Ekologie invazních šelem 1
N. Osten Sacken (Polsko): Psík mývalovitý jako hrozba pro původní faunu – potravní nika, habitatové
preference a prostorové nároky v západním Polsku
T. Kušta (ČR): Vývoj populace a perspektivy psíka mývalovitého v České republice
J. Červený (ČR): Vývoj populace a perspektivy mývala severního v České republice
15:00 – 15:30 coffeebreak, ubytování
15:30 – 17:30 večerní blok přednášek: Ekologie invazních šelem 2
B. Michler (Německo): Mýval severní – aktuální projekt v Německu a jeho výsledky
J. Bagniewska (Polsko): Semi-aquatičtí predátoři – jak se potápí a jak jsme na to přišli?
L. Poledník, K. Poledníková (ČR): Norek americký v České republice
17:30 – 18:30 večeře
od 19:00 – společné posezení ve vinárně spojené s degustací místních vín

Pátek 6. 3. 2015
8:00 – 9:00 snídaně
9:30 – 13:00 workshop, coffeebreak
Cílem workshopu je prodiskutovat a připravit návrh managementu norka amerického, mývala
severního a psíka v ČR a SR.
Diskutovaná témata:
- Stav rozšíření jednotlivých druhů a trendy v ČR a SR – lze očekávat další šíření těchto druhů?
V jakých oblastech, v jakých prostředích?
- Ohrožení původní fauny – znamenají tyto druhy závažné ohrožení pro naši faunu? Pro jaké
skupiny/ jaké druhy znamenají největší ohrožení? Máme k dispozici dostatek informací
o dopadu těchto druhů na naši faunu?
- Návrh monitoringu a ev. managementu druhu – jaká opatření by se měla v souvislosti s těmito
druhy v ČR a SR realizovat? Které druhy by se měly sledovat? Které eradikovat? Jaké metody
je pro to možné (a vhodné) využít?
Diskuze nad jednotlivými problémy spojené s legislativou monitoringem a managementem invazivních
šelem a možnostmi jejich řešení.
13:00 – 14:00 oběd
od 14:00 exkurze na projektové lokality (pro zájemce)
O změnách a upřesnění programu budeme informovat přihlášené účastníky. S dotazy se obracejte
e-mailem na gaspar.camlik@alkawildlife.eu nebo telefonicky na číslo +420731782066 (Gašpar
Čamlík).

Konference a workshop se uskuteční v rámci projektu NEOVISION II – společná řešení v ochraně
biodiverzity (reg. č. 2240220045), který je financován z prostředků EU prostřednictvím Operačného
programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 a státního
rozpočtu ČR. Více informací o projektu naleznete na stránkách http://neovision.vtaky.sk/ a na
www.alkawildlife.eu.

