Virtualus seminaras
Žuvų būklė Kauno ir Kuršių mariose bei mėgėjiškos žvejybos poveikio
įvertinimas
2021 balandžio 28d.
Kviečiame į seminarą pristatantį Gamtos Tyrimų Centro vykdomus tyrimus siekiant įvertinti žuvų
populiacijų būklę ir pasikeitimus Kauno ir Kuršių mariose, bei naujausius rezultatus iš žvejų mėgėjų
apskaitų Kauno mariose, atliekamų bepiločiais orlaiviais ir duomenimis paremtais bendradarbiaujant
su žvejų mėgėjų įrangą gaminančia įmone. Šio seminaro tikslas yra pasidalinti naujausiais duomenimis,
pristatyti šiuo metu atliekamus tyrimus, bei aptarti naujai iškylančius klausimus, susijusius su Lietuvos
vidaus vandenų būkle ir mėgėjiška žvejyba.
Seminaro programa:
9.30
9.30-9.45

Pradžia
Asta Audzijonytė

9.45-10.05
10.05-10.15

10.45-11.00

Justas Dainys
Alina Raklevičiūtė &
Augustas Morkvėnas
Robertas Urbanavičius
(UAB Aerodiagnostika)
Pertrauka

11.00-11.15

Žilvinas Pūtys

11.15-11.30
11.30-11.50

Linas Ložys
Asta Audzijonytė &
Eglė Jakubavičiūtė

10.15-10.45

11.50-12.20
12.20

Seminaro pabaiga

Trumpas projekto veiklų pristatymas
Mėgėjiškos žvejybos vertinimas Kauno mariose
Žvejų skaičiaus ir jų laimikių įvertinimas – ką žinome, ko dar trūksta?
Žvejų apklausos Kauno marios – reportažas iš lauko darbų
Mėgėjiškos žvejybos vertinimas bepiločiais orlaiviais – turima patirtis ir
ateities galimybės
Kauno ir Kuršių marių žuvų populiacijų būklė
Ilgamečio monitoringo rezultatai Kauno mariose – ar matome
gerėjančią žuvų populiacijų būklę?
Kuršių marių ilgamečio monitoringo rezultatai ir dabartinė situacija
Žuvų populiacijų būklės modeliai Kauno ir Kuršių mariose ir prognozės
ateičiai
Klausimai ir diskusija

Seminaras skiriamas mokslo visuomenei, politikos formuotojams ir valdžios atstovams. Seminare bus
pristatomi rezultatai iš šiuo metu vykdomo projekto „Pažangūs modeliai, piliečių mokslas ir didieji
duomenys tvariai vidaus vandenų maisto produkcijai ir ekosistemų paslaugoms“. Daugiau apie
projektą ir jame vykdomas veiklas galite sužinoti adresu www.lydekaipaliepus.lt
Dėl COVID-19 apribojimų seminaras bus rengiamas virutalioje aplinkoje. Registracija į seminaną
vykdoma el. paštu, adresu lydekaipaliepus@gamtc.lt. Po registracijos gausite nuorodą į susitikimą.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal
priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą ,,Mokslininkų iš užsienio pritraukimas
vykdyti mokslinius tyrimus”, projektas „Pažangūs modeliai, piliečių mokslas ir
didieji duomenys tvariai vidaus vandenų maisto produkcijai ir ekosistemų
paslaugoms“

