30. konference České herpetologické společnosti
a setkání HERPETA

termín: 17. - 19. 7. 2015
místo konání: Prachov, Muzeum přírody Český ráj (MPČR)
Přihlášky a abstrakty do 30. 6. na e-mail: m.sandera@seznam.cz
Rámcový program: páteční schůze, večerní exkurze do zahrady MPČR, sobotní terénní
exkurze, přednášky, diskuse, nedělní přednášky či terénní exkurze (podrobněji předběžný
program viz níže).
Konferenční poplatek: 50 Kč
Stravování: snídaně, obědy, večeře v místě konání – objednávky na místě s půldenním
předstihem (neplatí pro páteční večeři)
Ubytování: v místě konání v ubytovně, cena 160 Kč osoba/noc pro účastníky konference
(nutno zmínit, že se jedná o tuto akci), lépe objednat telefonicky předem na čísle 732 858 380;
nebo si zajistěte komfortnější ubytování v Prachově či okolí.
Např. http://www.penzionprachov.cz (v obci Prachov).
Další informace o programu apod. budou zveřejněny průběžně na:
www.herpeta.cz
Martin Šandera.
Předběžný program:
Pátek 17.7.
příjezd od 16:00
18:00-19:00 valná hromada HERPETA
19:00-20:00 večeře
20:00-21:00 členská schůze ČHS
21:00 večerní prohlídka Muzea přírody Český ráj a zahrady – fóliové tůně s čolky a žábami,
diskuse
Sobota 18.7.
8:00-9:00 snídaně
Pořadí exkurzí a přednášek dle aktuálního stavu počasí.

Délka standardních přednášek je 20 min včetně diskuse.
9:00 přednášky
Šikola M., Chajma P.: Fólie jako regulátor sukcese umělých tůní
Funk A.: K úbytku diverzity a populací obojživelníků v chráněných územích na příkladu PP
Milíčovský les a rybníky (Praha)
Šandera M.: Počínající projekty zachování ropuchy krátkonohé a želvy bahenní v ČR
poster
Šandera M.: Hladoměř – hladové ryby a beznohé žáby: biologická nerovnováha v novém
mokřadu
cca v 12:00 oběd
Exkurze – dle počtu účastníků a vozidel
PP Dubolka – dvě fóliové tůně (čolek obecný, skokan štíhlý), ještěrka obecná, slepýš křehký
Bradlecká Lhota – mločí potok
PR Prachovské skály
19:00-20:00 večeře
20:00 Šandera M., Lazurková M.: Fotbal vs. faunistika na Korfu aneb jak to zvládnul mladý
adept
21:00 večerní prohlídka zahrady Muzea přírody Český ráj, posezení u ohně, diskuse
Neděle 19.7.
8:00-9:00 snídaně
Exkurze
Lepařovy tůně – čolek horský, případně pátraní po zmiji na Oborských lukách
12:00-13:00 oběd
Odjezd.
Změna programu vyhrazena!!!

