Severo eská pobo ka eské botanické spole nosti
ve spolupráci s Fakultou životního prost edí a P írodov deckou fakultou
Univerzity J. E. Purkyn v Ústí n. L.

Pozvánka
na konferenci Ohrožené a jinak významné rostliny a biotopy severních ech.
Konference se uskute ní ve dnech 16. a17. zá í 2006 v jednacím sále Fakulty životního
prost edí UJEP, Králova Výšina 7, Ústí n. L.
Program 16.9.2006
8,30 - 9,00
9,00 - 9,30

Prezentace
Zahájení konference

Blok 1
9.30 – 9.45

K. Kubát: Komentovaný erný a ervený seznam cévnatých rostlin severních
ech.
9.45 – 10.00 J. Kolbek a K. Boublík: Spole enstva s Helictotrichon desertorum v eské
republice.
10.00 – 10.15 M. Lepší, P. Lepší, K. Boublík a P. Vít: Ohrožení a ochrana Sorbus bohemica.
10.15 – 10.30 A. Šmídová a Z. Münzbergová: Faktory ovliv ující dynamiku populací
popelivky sibi ské (Ligularia sibirica) na Jest ebských slatinách.
10.30 – 11.00 P e s t á v k a
Blok 2
11.00 – 11.15

M. Štech: Poznámky k ur ování rod Calamagrostis a Agrostis
s komentá em k jejich výskytu v severních echách.
11.15. – 11.30 K. Nepraš: Historický vývoj a sou asné trendy v rozší ení zástupc eledi
Orchidaceae na území okresu Ústí nad Labem.
11.30 – 11.45. V. Joza: Pronikání prvk šipákových doubrav ka onem Labe v eském
st edoho í.
11.45. - 12.00 Diskuse.
12.00 – 13.30

Polední

p estávka

Blok 3
13.30 – 13.45

. Ondrá ek: K sou asnému výskytu Salix repens a dalších význa ných
druh rostlin v Krušných horách a v Podkrušnoho í.
13.45 – 14.00 R. Kroufek: Rozší ení vybraných teplomilných druh rostlin ve východním
Podkrušnoho í a p ilehlé ásti Krušných hor.

14.00 – 14.15

I. Machová: Význam agrárních val eského st edoho í pro druhovou
diverzitu.
14.15. – 14.30 M. Riessová a K. Fiedlerová: Mapování a botanická inventarizace starých
sad ve východní ásti CHKO eské st edoho í.
14.30. – 14.45 R. Hamerský a V. Vla iha: Pé e o stanovišt významných druh orchidejí
v regionu severních ech.
14.45 – 15.15

P estávka

Blok 4
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45

P. Pet ík: Ohrožené rostliny Ješt dského h betu.
H. Härtel, P. Bauer a kol.: Botanicky významné lokality Šluknovského
výb žku.
15.45 – 16.00 V. Zelený: Sou asný stav sukcese na Radovesické výsypce.
16.00 – 16.15 J. Roth: Zajímavé mykologické nálezy z posledních let v Ústeckém kraji.
16.15. – 16.30 I. Marková: Vzácné a významné mechorosty NP eské Švýcarsko a CHKO
Labské pískovce.
16.30 – 16.45 Diskuse
Pokud máte zájem o prezentaci posteru, pošlete jeho název na adresu
kubatk@sci.ujep.cz do 8. 9. 2006.
Program 17.9.2006
Autobusová exkurse
Odjezd v 9.00 od kina Hrani á v Ústí n. L. (zastávka MHD Hrani á na Masarykov ulici).
Návrat mezi 16. a 17. hod. do Ústí n. L.
P edpokládaná trasa: Ústí n. L. – Škrle, Minice, Široké T eb ice (halofyty) - P íse nická
p ehrada (Diphasiastrum), Hora Sv.Šebestiána (rašeliništ ). Št rkopísky na b ehu Labe u
Valtí ova.
Trasa je maximalistická (vše nelze stihnout), bude upravena podle po así.
Pokud máte zájem se zú astnit autobusové exkurze a nep ihlásili jste se už d ív, pošlete
závaznou p ihlášku do 8. 9. (do 12 hod.) na výše uvedenou e-mailovou adresu.
Konferen ní poplatek 50 K /den bude vybírán p i prezentaci a u autobusu.

Za organizátory konference:
Karel Kubát
Ústí n. L. 4. 9. 2006

Iva Machová

estmír Ondrá ek

