XIII. MAGYAR DENEVÉRVÉDELMI KONFERENCIA
2021-ben immár tizenharmadik alkalommal rendezzük meg a több évtizedes múltra
visszatekintő Magyar Denevérvédelmi Konferenciát, amelyre ezúttal a Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóság működési területén kerül sor.
A rendezvény fő célja, hogy közös fórumot teremtsen a denevérekkel foglalkozó
szakembereknek, és lehetőséget adjon a tapasztalatcserére és a legújabb kutatási eredmények
ismertetésére. Emellett idén kiemelt szempont, hogy szélesebb körben, az érdeklődő közönség
részére is átadhatók legyenek a denevérekkel kapcsolatos hasznos információk, tapasztalatok
és érdekességek. Ennek megfelelően a program az első nap délutánján két helyszínen fog zajlani
párhuzamosan, majd a hétvégén a szűkebb szakmai programra kerül sor.
Az előadóüléseket és vitaestet terveink szerint kenutúra, kirándulás és egyéb izgalmas
programok teszik majd színesebbé.
A konferenciára minden denevérekkel foglalkozó szakembert és hallgatót/érdeklődőt
szeretettel várunk.
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK
Időpont: 2021. október 15.
Helyszín: Természet Háza, 6000 Kecskemét, Liszt F. utca 19.
(GPS: 46.919654, 19.703704)
SZAKMAI KONFERENCIA
Időpont: 2021. október 15-17.
Helyszín: Kontyvirág Erdei Iskola, 6065 Lakitelek - Tőserdő, Szikra tanya 65/A.
(GPS: 46.853841, 19.983854)
A szakmai konferencián és az ismeretterjesztő előadásokon való részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött!
Kérünk minden érdeklődőt, hogy részvételi szándékát, szállás és étkezés igényét a következő
űrlap kitöltésével jelezze. Szintén az űrlapon kérjük részletezni (absztrakt megadásával együtt),
ha valaki előadást kíván tartani és/vagy posztert hozna a konferenciára:
https://forms.gle/q2aJ3drfCtcbRGaD8

A REGISZTRÁCIÓ HATÁRIDEJE A SZAKMAI KONFERENCIÁRA:
2021. október 1. 23:00
A konferencia részletes programjáról a regisztráció lezárultát követően, a következő
körlevélben nyújtunk tájékoztatást. Az ismeretterjesztő előadások részletes programját és
regisztrációs linkjét is külön körlevélben fogjuk elérhetővé tenni.
Ezért kérjük az érdeklődőket, akik kizárólag a pénteki ismeretterjesztő programon
kívánnak részt venni, még ne jelentkezzenek a fenti linken a rendezvényre, csak majd a
következő körlevélben megadott elérhetőségen!

A szállás 44 főre a Kontyvirág Erdei Iskolában az Agrárminisztérium 2021. Zöld Forrás
Pályázatának támogatásával ingyenes, a közös étkezéseket – a hagyományoknak megfelelően
– magunk biztosítjuk, az alapanyagok költségét (amennyiben felmerül ilyen), szintén a
következő körlevélben ismertetjük (támogatók keresése jelenleg szervezés alatt).
Az utazás egyénileg történik és önköltséges, azonban a „telekocsis” megoldások szervezéséhez
a regisztrációt követően segítséget nyújtunk majd.
Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a programok a járványügyi helyzet függvényében
változhatnak! A rendezvényekkel kapcsolatos kormányzati intézkedésekről – amennyiben
változás állna fenn – a konferencia előtt újabb tájékoztatást küldünk ki.

További információk:
Sulyán Péter Gábor
Telefon: +36 70 428 0674
E-mail: sulyanpg@gmail.com

A rendezvény eddigi támogatói:

2021. Zöld Forrás Pályázat

