VI. konferencia o inváziách a inváznych organizmoch
(26.-28. november 2008, Nitra)
Organizátori: Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV a Slovenský národný komitét SCOPE,
v spolupráci s ministerstvami SR a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre
Cieľ konferencie: Prezentovať pokrok v inváznej biológii a súčasný stav poznania biotických
invázií a inváznych organizmov na Slovensku, resp. v stredoeurópskom priestore. Venovať sa vo
vačšej miere riešeniu praktických problémov a realizácii praktických opatrení v manažmente
inváznych druhov. Vytvoriť priestor pre účasť ďalších rezortov (hospodárstva, dopravy, vnútra,
zdravotníctva a školstva) v diskusii o aktuálnych otázkach invázií a inváznych druhov na
Slovensku.
Komu je určená: odborníkom i praktikom, vedeckým a riadiacim pracovníkom, doktorandom a
študentom vysokých škôl, zástupcom rôznych rezortov, sadovníckych a záhradkárskych firiem,
záhradkárov, pestovateľov a drobnochovateľov, colných orgánov, dovozcov okrasných druhov,
správcov vodných tokov a iných.
Zameranie: Plenárne prednášky sa budú zaoberať všeobecnými otázkami inváznej biológie a
úlohami rezortov, organizácií a skupín pri integrovanom manažmente invázií zavlečených druhov
organizmov. Jednotlivé bloky sa budú venovať (1) problematike inváznych rastlín a živočíchov,
osobitne na Slovensku, vrátane upresnenia a zjednotenia zoznamov inváznych druhov, (2)
inváznemu správaniu sa druhov, súčasnému šíreniu zavlečených druhov, (3) invazibilite biocenóz
a pôvodných i druhotných biotopov, ale aj (4) zraniteľnosti chránených území a ohrozeniu ich
pôvodnej biodiverzity inváziami cudzích druhov. (5) Integrovanému manažmentu biotických
invázií, úlohe jednotlivých skupín pri prevencii, eradikácii, regulácii a zmierňovaní následkov
invázií, ako aj (6) medzinárodnej spolupráci po zrušení kontrol na hraniciach s krajinami EU.
Očakávame zverejnenie výsledkov riešenia výskumných projektov, doktorandských a
diplomových prác, monitoringu invázií a invázneho správania sa druhov v regionóch a na celom
území Slovenska. Ale aj ďalších informácií o aktivitách smerujúcich k riešeniu tohoto problému
v chránených územiach, vo voľnej krajine i v osídlených (urbanizovaných) oblastiach.
Prezentácie: Príspevky budú prezentované vo forme prednášok a posterov, pričom obidve formy
prezentácie sa považujú za rovnocenné. Všetky príspevky budú uverejnené v publikácii „Invázie
a invázne organizmy VI“, ktorú vydá SNK SCOPE a SEKOS. Príspevky, max. rozsah 6 strán,
úprava podľa časopisu Biológia treba doručiť organizátorovi najneskôr v deň prezentácie
v textovom editore MS Word.
Účastnícky poplatok: 1000,- Sk, doktorandi 500,- Sk sa použije na vydanie zborníka príspevkov
a organizačné náklady konferencie. Účastnícky poplatok treba uhradiť najneskôr do 31. 10. 2008
na číslo bežného účtu SEKOS 1464890958/0200 VÚB Bratislava, variabilný symbol 01108, do
správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno.
Bližšie informácie o podujatí: www.sbs.sav a odborný garant konferencie P. Eliáš (Katedra
ekológie FEŠRR SPU Nitra, Mariánska 10, 949 76 Nitra, tel. 037 641 5617; e-mail:
pavol.elias@uniag.sk alebo predseda sekcie teoretickej ekológie Ľ. Halada (Ústav krajinnej
ekológie SAV, pobočka Nitra, Akademická 2, 949 01 Nitra, tel. 037 733 5604, e-mail:
lubos.halada@savba.sk)
Dôležité dátumy: prihláška: 30. jún 2008; abstrakt (slovensky a anglicky): 15. október 2008;
účastnícky poplatok: 31. október 2008; text príspevku: 26. november 2008
Druhý cirkulár pošleme prihláseným účastníkom

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prihláška
na VI. konferenciu Invázie a invázne organizmy, 26.-28. november 2008, Nitra
Meno a priezvisko
............................................................................................................................
Pracovisko a adresa:
...........................................................................................................................
................................................................................................................................................
...
Tel.: .................................. Fax: .............................. E-mail:
.............................................................
Názov príspevku:
...............................................................................................................................
................................................................................................................................................
..
Forma: prednáška poster Téma č. ......... Ubytovanie z 27. na 28. novembra: áno nie
Podpis:
Po vyplnení zaslať do 30. júna 2008 na adresu: Pavol Eliáš, Katedra ekológie FEŠRR SPU
Nitra, Mariánska 10, 949 76 Nitra alebo e-mailom: pavol.elias@uniag.sk

