Seminár

„Veľké šelmy – navrhované usmernenie EK, aktuálne otázky v Českej
republike a na Slovensku“
PROGRAM
Termín: 11. február 2008
Miesto konania: Bratislava, Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava – Patrónka
9,00 – 9,20

otvorenie semináru, predstavenie cieľov
Valeria Salvatori, PhD., Inštitút aplikovanej ekológie, Rím, Jana Durkošová,
Ministerstvo životného prostredia SR

9,20– 10,20

projekt Európskej komisie pre veľké šelmy, jeho hlavné výsledky
Valeria Salvatori, PhD., Inštitút aplikovanej ekológie, Rím (30 min)
diskusia (30 min)

10,20 – 10,50 právne aspekty ochrany populácií veľkých šeliem, aktuálne problémy regulačný odstrel, náhrada škôd a iné
Ing. Jan Šíma, MŽP ČR (15 min)
Mgr. Peter Pilinský, MŽP SR (15 min)
prezentácie a diskusia
10,50 – 13,00 súčasný stav populácií medveďa, vlka a rysa, aktuálny výskum a jeho závery
Doc. Pavel Hell, hosť. profesor, Ing. Dušan Krajniak, Lesy SR – Význam západných
Karpát pre ochranu a zachovanie veľkých šeliem v Európe (15 min)
RNDr. Dana Bartošová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, SCHKO Beskydy –
informácia k vlkovi a medveďovi v ČR, situácia v Beskydách (10 min)
RNDr. Jaroslav Červený, PhD., RNDr. Petr Koubek, Ústav biologie obratlovců
Akademie věd ČR – informácia k rysovi v ČR a výskum veľkých šeliem v ČR (15
min)
Ing. Ján Mizerák, ŠOP SR – aktuálny stav, zásady ochrany a manažmentu medveďa
v SR (15 min)
Ing. Slavomír Finďo, NLC – manažment, ochrana a výskum vlka (15 min)
Ing. Eva Gregorová, ZOO Bojnice – informácia k rysovi v SR (15 min)
Doc. Ladislav Paule, TU Zvolen – výskum populácie veľkých šeliem (15 min)
Ing. Peter Kaštier, NLC – história a súčasnosť obhospodarovania veľkých šeliem (15
min)
Ing. Leopold Dugovič, MP SR – ako ďalej s medveďom? (10 min)
13,00 – 14,00 obed
14,00 – 15,00 diskusia k predchádzajúcemu bloku
15,00 – 15,30 akčné plány pre veľké šelmy, možnosti cezhraničnej spolupráce, projekty
Mgr. Magda Drkotová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Mgr. Miroslav
Kutal, Hnutí DUHA – informácie o programe starostlivosti o veľké šelmy (15 min)
Ing. Vladimír Antal, ŠOP SR – návrh projektu ochrany a manažmentu medveďa
hnedého na Slovensku (15 min)
diskusia
15,30 -16,00 diskusia a ukončenie semináru

