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POZVÁNKA NA Kdy: 18. – 22. 5. 2015
JARNÍ TERÉNNÍ Kde: terénní stanice Mohelský mlýn
Kdo: studenti VŠ (začátečníci i pokročilí)
CVIČENÍ
Program:
příjezd pondělí dopoledne do 12hod, odjezd pátek po obědě
Pondělí:
12:00-13:00 oběd
13:00-13:30 představení projektu BIOM a programu cvičení
14:00-17:00 botanická a šnečí exkurze na step
17:00-18:00 pokládání pastí na hlodavce a drobné obratlovce
18:00-… seznamovací táborák
Úterý:
8:00-9:00 snídaně
9:00-10:00 kontrola pastí a demonstrace úlovků
10:30-12:00 přednáška o hybridních zónách
12:00-13:00 oběd
13:00-14:30 přednáška: Sysel obecný - od škůdce až na pokraj
vyhubení
15:00-16:30 exkurze na step, pozorování syslí populace
17:00-18:30 přednáška: představení ochranářského sdružení z
Bratislavy: BROZ
18:30-19:00 pokládání pastí na hlodavce a drobné obratlovce
19:00-20:00 večeře
20:00-21:00 pouštění filmů o výzkumu na ÚBO
Středa:
7:00-8:00 snídaně
8:00-8:40 kontrola pastí a demonstrace úlovků
9:00-10:30 přednáška: Nepůvodní druhy ryb v ČR a o
biodiverzitě ryb a o změnách ve společenstvu ryb na Jihlavce
pod přehradou
11:00-13:00 metody odchytu, demonstrace ryb
13:00-14:00 oběd
14:00-15:30 přednáška: Nestátní ochrana přírody v praxi (Beleco)
16:00-17:30 přednáška: Strategie ochrany biologické
rozmanitosti v ČR (Beleco)
17:30-19:00 přednáška: Od myší po kapybaru aneb o
diverzitě hlodavců celého světa
19:00-20:00 večeře
20:00-21:00 pouštění filmů o výzkumu na ÚBO
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Čtvrtek:
7:00-8:00 demonstrace odchycených ptáků
8:00-9:00 snídaně
9:30-15:00 celodenní ornitologická a herpetologická exkurze
15:30-16:30 přednáška plazech ČR
17:00-18:00 přednáška o vlkovi
18:00-19:00 příprava sítí pro odchyt ptáků na ráno
19:00-20:00 večeře
20:00-20:40 pouštění filmů o výzkumu na ÚBO
21:00-22:00 odchyt a demonstrace netopýrů
Pátek:
7:00-8:00 demonstrace odchycených ptáků
8:00-9:00 snídaně
9:00-12:00 ornitologická sekce: průběžné chytání ptáků kolem
mlýna, kroužkování, pouštění filmů ÚBO o výzkumu ptáků
12:00-13:00 oběd
13:00-14:00 odjezd

*časy přednášek a dalších aktivit jsou pouze orientační

Lektoři:
Botanika: Helena Prokešová
Šneci: Jana Dvořáková
Odchyt hlodavců: Iva Martincová, Jana Těšíková
Hybridní zóny: Ludovít Ďureje
Sysel: Jana Těšíková
Beleco: Simona Poláková a Jan Dušek
Systém hlodavců: Adam Konečný
BROZ: Kája Sobeková
Ryby: Pavel Juarajda, Karel Halačka
Odchyt netopýrů: Pavel Hulva
Vlci: Pavel Hulva
Ornitologie: Pavel Hulva
Herpetologie: Peter Kristin

