Slatkovodne invazivne vrste – Omrežavanje za
strategiju (FINS II)
11. – 14. srpnja 2016.
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,
Zagreb, Hrvatska

U organizaciji Sveučilišta u Zagrebu, Agronomskog fakulteta (UNIZG‐AFZ), Hrvatskog biološkog
društva i Europske savjetodavne komisije za slatkovodno ribarstvo i akvakulturu (EIFAAC) održat će
se međunarodna konferencija vezana uz ključne teme iz područja slatkovodnih invazivnih životinjskih
i biljnih vrsta, uključujući i vodene patogene.
Primarni cilj konferencije je umrežavanje znanstvenika, političara i dionika sa svrhom informiranja i
razvoja politike ovog važnog područja. Teme koje će pružiti fokus rasprave tijekom konferencije biti
će







Putevi i vektori širenja slatkovodnih invazivnih vrsta riba
Utjecaji introduciranih slatkovodnih invazivnih vrsta
Upravljanje rizikom i sprječavanje sekundarnog širenja slatkovodnih invazivnih vrsta
Invazija slatkovodnih vrsta u vrijeme globalne društvene i klimatske promjene
Najbolja praksa za kontrolu slatkovodnih invazivnih vrsta
Ekologija slatkovodnih invazivnih vrsta

Stručnjaci iz cijelog svijeta prezentirati će najnovija znanstvena dostignuća o gore
navedenim temama, s predviđenim vremenom za raspravu. Radionice će voditi pozvani
govornici i ostali stručnjaci bazirajući se na glavni sukus kongresa, a sudionici će sudjelovati u
relativno malim skupinama. Sinteza sjednice nastojati će izvući čvrste zaključke iz prethodnih
rasprava i radionica te iznijeti konkretne preporuke koje će informirati domaću i
međunarodnu javnost.
Prijave sažetaka ‐ Poziv
Usmena izlaganja održati će se od strane pozvanih predavača, a posteri na gore navedene teme činit
će sastavni dio zbornika sažetaka, povećavajući mogućnost za umrežavanje tijekom konferencije.
Organizacijski i znanstveni odbor poziva prijavu sažetaka, ne više od 300 riječi (samo na engleskom
jeziku), koji se podnose na ovoj stranici
http://finsconference.eu/abstract

do 15. ožujka 2016.

Preliminani program
Ponedjeljak 11. srpnja Registracija, ceremonija otvorenja I Registracija
Utorak 12. srpnja

Usmena izlaganja pozvanih predavača
Poster sekcija

Srijeda 13. srpnja

Radionice
Poster sekcija

Četvrtak 14. srpnja

Sinteza kongresa (ujutro)
Izlet (poslijepodne)
Banket u Zagrebu (uvečer)

Buduće informacije vezane uz registraciju, kotizaciju i ostao biti će uskoro dostupno na:
http://finsconference.eu/ u sljedećih nekoliko tjedana.
Kongres će biti održan isključivo na engleskom jeziku.

