Workshop „Migrácia rýb a bariéry na tokoch“ spojený s exkurziou
pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb (SDMR) 2016
 Dátum, miesto: workshop – piatok 20.05.2016 (8:30 – 17:00 hod), Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
(ŠGÚDŠ, www.geology.sk), sála D. Štúra (Geofond), Bratislava; exkurzia – sobota 21.05.2016 (10:30),
Devínske rameno, Bratislava
 Organizátori: Ministerstvo životného prostredia SR – MŽP SR, Slovenský ramsarský výbor – SRV, Slovenská
zoologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied – SZS pri SAV, Botanický ústav SAV, Bratislavské
regionálne ochranárske združenie – BROZ, Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP, Múzeum mesta
Bratislavy – Národná kultúrna pamiatka hrad Devín
 Cieľ workshopu:
1. prispieť k svetovej iniciatíve – Svetovému dňu migrácie rýb 2016;
2. zvýšiť povedomie verejnosti, odborníkov, správcov vodných tokov, rybárskych spoločností, mimovládnych
organizácii a ďalších zainteresovaných o význame migrujúcich rýb a dôležitosti zdravých produktívnych riek,
ako aj možnostiach obnovy riečnych mokradí a opatrení, ktoré budú predchádzať znehodnocovaniu riek v
budúcnosti a vytvoria podmienky pre zdravý vodný ekosystém s funkciami a benefitmi pre ľudstvo;
3. podporiť partnerstvá, dialóg a spoluprácu zameranú na riešenie problematiky (nie len) migrujúcich rýb;
4. získať prehľad o záväzkoch a medzinárodných súvislostiach migrácie rýb a obnovy mokradí;
5. predstaviť úspešné projekty na revitalizáciu tokov a ochranu migrujúcich rýb;
6. dotknúť sa problematiky využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov a možností jej riešenia;
7. podnietiť diskusiu a vzájomnú spoluprácu inštitúcií pri spoločných postupoch hodnotenia vodných ekosystémov,
obnove a spriechodňovaní bariér na tokoch.
 Podrobný program: priložený
 Organizačné pokyny:
Rokovací jazyk a poplatok: slovenský, anglický (preklad zabezpečený); bez vložného (bez poplatku)
Občerstvenie: občerstvenie počas prestávok vrátane obeda (formou studenej kuchyne) bude zabezpečené pre
registrovaných účastníkov Ministerstvom životného prostredia SR
Parkovanie: umožnené vo dvore zozadu budovy ŠGÚDŠ (tlačidlo, vrátnik, rampa)
Vyplnené návratky (prihlášky) zasielajte, prosíme, na e-mailovú adresu: filagova@broz.sk a
adriana.kusikova@enviro.gov.sk do 11.05.2016. Počet účastníkov je obmedzený vzhľadom k možnostiam
priestoru.
Prezentácie od prezentujúcich účastníkov je potrebné zaslať elektronicky do 17.05.2016 kvôli príprave
tlmočenia.
 Kontaktné osoby pre viac informácií:
1. Mgr. Adriana Kušíková, PhD., MŽP SR – Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny, tel.: 02/59562558,
adriana.kusikova@enviro.gov.sk
2. Mgr. Ladislav Pekárik, PhD., SZS pri BÚ SAV, tel.: 0905 614 992, ladislav.pekarik@savba.sk
3. Mgr. Žofia Filagová, BROZ, tel.: 0948 370 437, filagova@broz.sk

Mapka: ako sa dostať na miesto konania workshopu (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, www.geology.sk)
GPS: 48.16657917, 17.078638673

