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Noaptea Cercetătorilor Europeni

Scan me !

#BlueNIGHTs

#EuropeanResearchersNight

#MSCANight

Vineri,
30 septembrie

între orele
10:00 - 18:00

Obiectivul principal al proiectului BlueNIGHTs este de

a aduce publicului larg din Europa numeroasele fațete și

fețe ale oamenilor care lucrează în știința și cercetarea

zonelor umede, prin organizarea unei serii de nopți

albastre ale cercetătorilor din UE (BlueNIGHTs), pentru

a demonstra că acestea pot fi o sursă de inspirație, un

obiect de interes / studiu și un domeniu de investigație

pentru oameni din medii diferite, cu hobby-uri și pasiuni

foarte diferite, inclusiv știință, istorie, tehnologie,

sociologie, pedagogie, economie, artă, design etc.

Interacționați cu cercetătorii de la Institutul Național de

Cercetare - Dezvoltare “Delta Dunării” ! Iată câteva dintre

activitățile pe care vi le propunem:

• Sturionii - cei mai mari pești migratori ai Dunării

• Sistemul Dunăre - Deltă - Marea Neagră și compușii

chimici

• Habitatele de coastă din Rezervația Biosferei Delta

Dunării și importanța lor în menținerea biodiversității

• Nevertebrate - entomofauna (insecte) din zona de

coastă a Mării Negre și a Deltei Dunării

• Mamifere și păsări din zona de coastă a Mării Negre

și a Deltei Dunării

• Schimbările climatice și date meteorologice în Delta

Dunării (zona de interfaţă între fluviu şi mare)

• Bolile zoonotice și aspectele epidemiologice ale

acestora în zona de coastă a Deltei Dunării

• Modelul hidraulic al fluviului Dunărea și Deltei Dunării

• Geomatica aplicată la morfologia râului

• Studierea faunei și florei Mării Negre prin utilizarea

realității virtuale (VR)

Locaţii:

• INCDDD Tulcea, strada Babadag 165, Tulcea

• ARBDD Tulcea, str. Portului 34 A, Tulcea

• Centrul Muzeal Ecoturistic “Delta Dunării” (acvariul)

str. 14 Noiembrie nr. 1, Tulcea

• Centrul de echitaţie “Real Racing” Tulcea

Şos. Murighiol, km 3.5
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