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A SZEMINÁRIUM PROGRAMJA 

 

10:00-10:30 – REGISZTRÁCÓ 

10:00-10:05 – KÖSZÖNTŐ – Dobó Márta, Palics-Ludas Közvállalat igazgatója, 

projekt menedzser 

10:35-10:50 – A PROJEKTUM BEMUTATÁSA (célok, aktivitások, várható 

eredmények) – Vinkó Tamás, Palics-Ludas Közvállalat szakmunkatársa, a terepi 

kutatások és adatkezelés koordinátora 

10:50 - 11:10 – VIZEK MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI MÉRÉSE, MODELLEZÉSE 

(jelentőség, tervezett aktivitások, eddigi és várható eredmények) –  Horvát 

Zoltán, a matematikai modellezés koordinátora, Horvát Mirjana, projekt 

menedzser, terepi munka és modellezés,  Újvidéki Egyetem, Építőmérnöki Kar 

Szabadka, főpartner 

11:10-11:30 – ŐSHONOS NÖVÉNYEK ÉLŐHELYREVITALIZÁCIÓS CÉLÚ 

SZAPORÍTÁSA (növényi magok gyűjtése, üvegház felújítás, növényszaporítás) 

– Jotanović Tanja, Palics-Ludas Közvállalat szakmunkatársa, az üvegházban folyó 

tevékenységek koordinátora 

11:30-11:50 – A GERINCTELEN FAUNA JELENTŐSÉGE ÉS KUTATÁSA A 

PROJEKTTERÜLETEN – Šeat Jelena, a Szegedi Tudományegyetem Ökológiai 

Tanszékének PhD hallgatója 

 – A MADÁRVILÁG JELENTŐSÉGE ÉS KUTATÁSA A 

PROJEKTTERÜLETEN – Spremo Nenad, Palics-Ludas Közvállalat, természetvédelmi 

őr, ornitológus 

11:50-12:10 – A MELORÁCIÓS CSATORNÁK MINT AZ ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 

TÖBBFUNKCIÓS ELEMEI – Szabados Klára, biológus, Tartományi 

Természetvédelmi Intézet, Újvidék 

12:10-12:30 – KÁVÉSZÜNET 

12:30-13:30 – MŰHELYMUNKA A SZEMINÁRIUMON RÉSZTVEVŐKKEL 

13:30-14:30 – EBÉD 

14:30-15:00 – AZ ELHANGZOTTAK MEGVITATÁSA ÉS A SZEMINÁRIUM ZÁRÁSA 

 

Kapcsolattartó: 

Vinkó Tamás, Palics-Ludas Közvállalat, +381-24-4758-370, +381-64-8420789 

vizitorski@palic-ludas.rs 

 



 
 

 

                                                           
 

 

Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési 

Programjáról röviden: 

Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program az 

Európai Unió 2014–2020 időszakra vonatkozó pénzügyi keretrendszerének az 

előcsatlakozási eszközbe (IPA) tartozó egyik kezdeményezése. A „közös irányítási 

rendszeren” alapulva a Program nonprofit szervezetek együttműködési projektjeit 

finanszírozza és támogatja amelyek a magyarországi Csongrád és Bács-Kiskun 

megyék (NUTS III régiók) és a NUTS III szintnek megfelelő következő szerbiai 

régiókból álló programterületen: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-

Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség területén találhatók. Továbbá 

támogatja egy stabil és együttműködő régió kialakítását és a határtérség általános 

életminőségének javítását. Lehetővé teszi a két ország szervezetei közötti gazdasági 

együttműködést, felkarolja a közös identitást és a határtérség kulturális és történelmi 

örökségét, valamint hozzájárul környezeti fenntarthatóságához és biztonságához. 

További információk: www.interreg-ipa-husrb.com.  

 

Vizes élőhelyek fenntartható kezelése a Palicsi- és a Ludasi-tó határon átnyúló 

vízgyűjtőjén (SWeM-PaL HUSRB/1602/12/0014) nevű projekt bemutatás: 

A projekt célja a Palicsi- és a Ludasi-tó határon átnyúló vízgyűjtőjének vízkészleteivel 

való fenntartható gazdálkodás szabályrendszerének kidolgozása egy hidroökológiai 

szempontok szerint létrehozott monitoringrendszer alapján – összhangban az 

Európai Unió Víz Keretirányelvével és a Natura2000/Ramsar célkitűzések 

követelményeivel. 

Az így kialakított monitoringrendszer lehetővé tenné, hogy a jövő döntéshozói 

mélyrehatóbban megismerhessék a kérdéses vízgyűjtőt, biztosítva annak minél 

szakszerűbb kezelését. 

A javasolt rendszer megpróbálja átültetni a magyarországi Kolon-tavon már működő 

monitoringrendszer által nyert bevált gyakorlatokat. 

Két multidiszciplináris terepi felmérésre is  sor kerül majd, továbbá a projekt 

területen lévő vízelvezető csatornarendszerek ökológiai folyósóként betöltött 

szerepe is kivizsgálásra kerül. 

 

 
JOGI NYILATKOZAT 

Ez a szeminárium az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum 

tartalmáért teljes mértékben a Palics-Ludas Közvállalat vállalja a felelősséget, és az semmilyen 

körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását 

tükröző tartalomnak. 

http://www.interreg-ipa-husrb.com/

