Srečanje strokovnjakov za medvede iz celega sveta na konferenci v Ljubljani

Sporočilo za medije, 14.9.2018
»Življenje z medvedi« je naslov 26. mednarodne konference o raziskavah in upravljanju
medvedov, ki jo v Ljubljani organizirata Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Zavod za
gozdove Slovenije v okviru mednarodnega projekta LIFE DINALP BEAR. Od 16. do 21.
septembra se bo v hotelu Union v Ljubljani srečalo skoraj 250 mednarodnih strokovnjakov in
upravljalcev z medvedi.
Osrednja tema 26. IBA konference je sobivanje ljudi z medvedi na gosto poseljenih in politično
razdrobljenih območjih. V okviru pestrega konferenčnega programa bodo strokovnjaki in upravljalci
predstavili rezultate najnovejših raziskav, tehnične napredke in študije primerov iz širokega spektra
tem, pomembnih za zagotavljanje dolgoročnega sobivanja ljudi z medvedi. Poleg znanstvenih in
strokovnih predavanj za registrirane udeležence, se bodo v sklopu konference odvili tudi dogodki
odprti za javnost. V nedeljo, 16. septembra, bo v Slovenski Kinoteki (Miklošičeva c. 28, Ljubljana)
predvajan dokumentarni film ”BEARTREK” avtorja Chrisa Morgana, ki bo predvajan v angleškem
jeziku (brez podnapisov). Število sedežev je omejeno. V torek, 18. septembra, bo od 18. ure naprej v
Grand hotelu Union potekala "Tržnica Medvedu prijaznih izdelkov", ob 2o. uri pa se v Unionski
dvorani prične za javnost odprto predavanje "Severni medvedi v spreminjajoči se Arktiki".
Predaval bo dr. Andrew E. Derocher, nekdanji predsednik IUCN/SSC Ekspertne skupine za polarne
medvede (IUCN/SSC Polar bear Specialist Group). Dr. Derocher severne medvede raziskuje v
Kanadi, Rusiji in na Norveškem že več kot 35 let in je en izmed vodilnih strokovnjakov na svetu za to
vrsto.
Mednarodne konference o raziskavah in upravljanju z medvedi predstavljajo ene večjih konferenc,
ki jih organizira nevladna organizacija "Mednarodno združenje za raziskovanje in upravljanje z
medvedi" (IBA, bearbiology.com). IBA združuje več kot 500 znanstvenikov in strokovnjakov iz vsega
sveta.
Konferenca “Življenje z medvedi” je organizirana v sklopu mednarodnega projekta z naslovom
“Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda (Ursus arctos) v severnih Dinaridih in Alpah – LIFE
DINALP BEAR” (LIFE13 NAT/SI/000550), katerega glavni namen je izboljšanje sobivanja ljudi z
medvedi na projektnem območju Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Italije.
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Informacije o 26. IBA konferenci: https://lifewithbears.eu/
Informacije o projektu LIFE DINALP BEAR: http://dinalpbear.eu/domov/
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Urška Marinko, Biotehniške fakulteta: marinko.ursa@gmail.com (031 240 118)
Aleksandra Majić Skrbinšek, Biotehniška fakulteta: almajic@gmail.com (040 974 736)

