A V-a Întâlnire Anuală de Monitoring
11 decembrie 2010
Cluj

Program
10:00 – Szabó D. Zoltán: Rezultatele programului „Monitorizarea Păsărilor Comune” în perioada
2006-2010
10:30 – Dan Hulea: Politica Agricolă Comună (CAP): problemă sau soluţie?
10:45 – Kósa Ferenc: Rolul telemetriei satelitare în protecţia acvilei ţipătoare mici (Aquila
pomarina)
11:15 – pauză
11:45 – Cristi Domşa: Hărţi de distribuţie bazate pe de date monitoring
12:00 – Kovács István: Rute de migraţie a păsărilor răpitoare în Dobrogea de Nord
12:15 – Daróczi Szilárd: Specii rare de păsări în România între 2006-2010
12:30 – pauză de masă
13:30 – Pârâu Liviu: Tabăra de inelare Groupe des Jeunes, Sfântu Gheorghe (Delta Dunării)
13:45 – Pârâu Liviu: Vizită la coloniile lăstunilor de mal pe râul Tisza
15:00 – Robert Hitter: Rezultate în protecţia avifaunei folosind observaţiile ornitologice de pe
teritoriul Maramureşului
15:15 – tragerea la sorţi a premiilor
16.00 – 22.00 – discuţii libere

Informaţii suplimentare:
- Întâlnirea va avea loc în sala SZN (Sala de Zoologia Nevertebratelor), etajul I, clădirea din str. Clinicilor nr. 5-7 a
Facultăţii de Biologie şi Geologie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj (coordonate geografice: N46.76406,
E23.57992). Aici se poate ajunge de la gară cu troleibuzul nr. 9, coborâţi pe calea Moţilor, căutaţi Grădina Mikó sau
Muzeul Zoologic (care este situat în clădirea facultăţii); sau pe jos din P-ţa Lucian Blaga (fosta P-ţa Păcii), mergând
pe str. Clinicilor, iar la intersecţia cu str. Haţieganu o luaţi la stânga în sus în Grădina Mikó (vezi harta
alăturată). În grădină nu se poate intra cu maşina, cea mai sigură posibilitate de parcare este în parcarea primăriei
(parking suprateran) din P-ţa Lucian Blaga sau eventual pe str. Clinicilor (sens unic spre Piaţa Păcii) şi pe str.
Haşdeu (de unde se poate coborî pe scări spre clădirea facultăţii).
- Celor care doresc să rămână peste noapte în Cluj le putem oferi ajutor în căutarea şi rezervarea cazării.
- La întâlnire se vor putea cumpăra: setul de CD-uri „Cântece de păsări din România”, tricouri ale programului.
- Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi pe Szabó D. Zoltán (e-mail: szabodz@gmail.com, tel: 0745
590082).

Vă aşteptăm cu drag!

