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Az els� tíz vándorgy�lés szakmai 
terepbejárásai egy kötetbenÉvr�l-évre gazdag program

Magyar �slénytani 
Vándorgy�lés

A Magyar �slénytani Vándorgy�lés 1998 óta szerepel a hazai 
paleontológusok és az �slénytan iránt érdekl�d� szakembe-
rek és hallgatók naptárában. Évr�l-évre találkozunk, hogy meg-
ismerjük az él�világ és a Föld múltjával foglalkozó hazai kutatá-
sok legújabb eredményeit és meglátogassuk egy-egy tájegység 
�smaradvány-lel�helyeit. A háromnapossá fejl�dött rendez-
vény els� és utolsó napja el�adások és poszterek bemutatá-
sának szentelt konferencia, a második nap pedig az egésznapos 
�slénytani kirándulásé. Mindig jut id� a szakmai kapcsolatok 
építésére, a tudományos és baráti beszélgetésekre is. 

Amiért érdemes eljönni az �slénytani 
Vándorgy�lésre:

��Tudományos el�adások és poszterek
mindig a legfrissebb eredmények, például a mezozoós 
tengeri �smaradványokról, az iharkúti kréta id�szaki 
gerincesekr�l, a Pannon-tó puhatest�ir�l

��Meghívott külföldi el�adó 
korábban D. Unwin a pteroszauruszokról, W. Kiessling 
a sokféleség történetér�l, I. Bucur 
a Kárpátok sekélytengeri képz�dményeir�l

��Nyilvános el�adás
tudományunkról közérthet�en, 
a nagyközönségnek is szólva

��Hallgatók versenye 
az egyetemisták posztereit és el�adásait 
bíráló zs�ri értékes díjak odaítélésér�l 
dönt

��Szakmai terepbejárás 
a környék legérdekesebb feltárásai, 
a helyi adottságok szerint különböz� 
korú �snövény-, gerinctelen és gerinces 
lel�helyek

��Bankett vacsora 
fehér asztal mellett, jó hangulatú estével 
is emlékezetessé tesszük a találkozót
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Találkozzunk májusban a legközelebbi 
Magyar �slénytani Vándorgy�lésen!
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