MALSEMUSCHEL
NEWSLETTER 2/2018

Vážení kolegové
a přátelé perlorodky říční,

Dear colleagues and friends
of Freshwater Pearl Mussel!

první kontrolní den letošního roku se bude konat
20.dubna 2018 v prostorách budovy Ministerstva
životního prostředí v Praze (Vršovická 65, Praha 10)
od 10:00. Dopolednímu bloku (prezentace postupu
partnerů) bude přítomen profesionální tlumočník
čeština – němčina. Druhá polovina setkání (diskuze)
bude vedena v angličtině. Během setkání je pro
účastníky připraveno drobné pohoštění formou
švédského stolu včetně menšího studeného obědu
v pauze mezi dopoledním a odpoledním blokem.
Těšíme se na vás!

The first control day of this year will be held on April 20,
2018 at the premises of the Ministry of the Environment
in Prague (Vršovická 65, Prague 10) from 10:00 a.m. The
morning block (presentation of the partner progress)
will be attended by a professional Czech - German
interpreter. The second half of the meeting (discussion)
will be conducted in English. During the meeting, a small
buffet is prepared for the participants, (including a
smaller cold lunch during the break between the morning
and afternoon blocks). We look forward to you!

.
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ZIMNÍ ZPRÁVY Z MALŠE:
proběhla instalace aparátů pro kulení plůdku

MALSE RIVER WINTER NEWS:
installation of frying gears was carried out

Během února 2018 Bivalvia s.r.o. instalovala na Malši
(hlavní tok + přítoky) Firzlaffovy aparáty pro kulení
plůdku (umístěno 18 aparátů).
------------------------------------------------

During February 2018 Bivalvia s.r.o. installed the Firslaff
apparatus for brown trout (located 18 apparatuses) at
Malse River (main flow + tributaries).
------------------------------------------------

BUDOUCÍ SCHŮZKY, PREZENTACE, KONFERENCE

FUTURE MEETINGS, PRESENTATIONS, CONFERENCES

20.4.2018 Kontrolní den Malsemuschel, MŽP, Praha

20.4.2018 Control Day Malsemuschel, Ministry of

STARŠÍ SCHŮZKY, PREZENTACE, KONFERENCE

PAST MEETINGS, PRESENTATIONS, CONFERENCES

27.2.2018 Setkání poradního sboru záchranného

27.2.2018 Margaritifera Action Plan Annual Meeting,

(1. kontrolní pro 2. monitorovací období).
Pozvánka s podrobným programem bude
rozeslána v následujících týdnech.

1.3.2018

6.3.2018

Environment, Prague (1st control for 2nd
monitoring period). The invitation with the
detailed program will be sent out in the
coming weeks.

programu perlorodky říční, AOPK ČR,
Praha. Projekt Malsemuschel byl prezentován krátkou přednáškou o postupu
realizace v roce 2017.
Informační
seminář
–
programy
přeshraniční a nadnárodní spolupráce
INTERREG 2014 – 2020, MŽP, Praha.
Účastníky semináře byly zaměstnanci
státní správy, kontrolních orgánů a
výzkumných ústavů; na semináři byl krátce
představen tento projekt.
Pracovní schůzka k umístění sedimentačních pastí, Vyšší Brod. Schůzky se účastnili
realizátoři terénních prací (Blattfisch,
Bivalvia, ČZU, VÚV TGM) a zástupci
partnerů (WW-HW, MŽP).

1.3.2018

6.3.2018

AOPK ČR, Prague. The Malsemuschel project
was presented with a short lecture on the
implementation process in 2017.
Information seminar - cross-border and
transnational
cooperation
programs
INTERREG
2014-2020,
Ministry
of
Environment, Prague. The participants were
mainly employees of the state administration,
control bodies and research institutes; our
project was briefly introduced at the seminar.
Working meeting for sedimentation traps,
Vyšší Brod. The meetings were attended by
fieldworkers (Blattfisch, Bivalvia, CULS, TGM
research institute) and representatives of
partners (WW-HW, Ministry of Environment).

MEETINGS AND EVENTS
The first FMCS International Freshwater Mollusk Meeting will be held on 16-20 September 2018, in the
Theater Maggiore in Verbania, Italy.

https://molluskconservation.org/EVENTS/2018-INTNL/2018_FMCS-INTNLMeet.html
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CONTACTS AND LINKS
iBox https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-2/atcz37_malsemuschel
FB Malsemuschel https://www.facebook.com/MalsemuschelPerlorodka/
BASECAMP https://3.basecamp.com/3879726/projects/5692106

NEW UPLOADS ON BASECAMP!
Papers, methology, water chemistry sampling points, maps, contacts!

Photos Veronika Stupková, February 2018

3

