Фондација за заштиту птица грабљивица вас позива на
„Међународни дан заштите лешинара 2019. године“ и
обележавање јубилеја 25 година бриге о белоглавим суповима у Србији,
у Специјалном резервату природе „Увац“,
7. и 8. септембра 2019.

под покровитељством
Министарства заштите животне средине Републике Србије

Организатори су:

Фондација за заштиту птица грабљивица, Институт за биолошка истраживања Универзитета у
Београду, Специјални резерват природе „Увац“, Зоолошки врт „Палић“

Задовољство и част нам је да вас позовемо да својим присуством увеличате „Међународни
дан заштите лешинара на Балкану 2019. године“ у Специјалном резервату природе „Увац“, 7. и
8.9.2019. године и од стручњака сазнате о глобалним и локалним проблемима са којима се
суочавају лешинари на Балкану и свету и напорима да се они сачувају. Ако имате било каквих
питања у вези овог догађаја, можете контактирати Ирену Хрибшек, директора Фондације за
заштиту птица грабљивица, тел. 011.207.83.52, моб. 060.330.61.20, е-пошта: grifon@ibiss.bg.ac.rs.
АГЕНДА
Петак, 6. септембар 2019.

•
•

17:00 Регистрација учесника у хотелу „Панорама“, на Златару
19:00 Добродошлица

Субота, 7. септембар 2019.
• 08:00 Регистрација учесника у хотелу „Панорама“, на Златару
• 08:00 – 11:00 Презентација постера и другог промотивног материјала
• 11:30 – 12:00 Отварање Церемоније
• Посета „Ресторана за супове“, односно хранилишта за супове
• 12:00 – 13:00 Поздравна реч:

▪ Представник Министарства заштите животне средине Републике Србије
▪ Представник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, из
Београда, институције од националног значаја
▪ Директор ЈП „ Резерват Увац“ д.о.о, Нова Варош
▪ Представник Зоолошког врта „Палић“, Суботица
▪ Представник Фондације за заштиту птица грабљивица, Београд

•
•
•
•
•
•
•

13:00– 13:30 Главни догађај: Пуштање белоглавог супа са сателитским одашиљачем у
Специјални резерват природе „Увац“
13:30- 18:00 Посета колонији супова на Увцу, катамараном. Ручак је планиран на
катамарану, са локалним специјалитетима.
18:00 – 20:00 Слободне активности
20:00 „Панорама“, уводна реч: „Дан заштите лешинара на Балкану“, др Саша Маринковић
20:00 –21:30 Презентације реферата заинтересованих учесника (до 15 мин.)
21:30 – 21:45 Пауза
21:45 Дискусија и закључци

Недеља, 8. септембар 2019.
• 09:00 – 10:00 Презентација постера и другог промотивног материјала
• 10:00 - 11:00 Закључци конференције и затварање церемоније
• 12:00 - 16:00 Посета колоније супова у Радоињи, чамцима, са паузом за ручак.
Фондација за заштиту птица грабљивица, Институт за биолошка истраживања Универзитета у
Београду, Специјални резерват природе „Увац“, Зоолошки врт „Палић“

