XI. lepidopterologické kolokvium – druhá informace
Mendelova univerzita v Brně, 25. ledna 2018
Vážení přátelé,
děkujeme Vám za Váš zájem účastnit se lepidopterologického kolokvia a předkládáme Vám
další podrobnější informace.
Příjezd:

Tramvaj 9 od hlavního nádraží (pozor – je změna dopravy oproti minulosti,
tramvaj jede zdánlivě opačně, tj. stojíte-li zády k nádraží, jede z nejzadnějšího
nástupiště doleva, směr Lesná), vystoupit na zastávce Zemědělská, od zastávky
tramvaje doleva; podrobnější orientaci poskytuje připojená mapka nebo
www.mapy.cz; při příjezdu autem, pokud se neorientujete v Brně, MENDELU
se nachází v jeho severní části, zhruba směr Svitavy, pokud budete bloudit,
hledejte např. Černá Pole, Zimní stadion (starý), park Lužánky. Ještě není
semestr, proto to snad s místy na parkování před školou nebude tak zlé.

Registrace:

Čtvrtek, 25. 1. 2008 od 9.00 hod., předsálí posluchárny A 01, přímo proti
vchodu do budovy A, Zemědělská 1.

Přestávky:

Učebna A 13, od vchodu jedny schody nahoru, doleva až na konec chodby, pak
doprava a kousek za medvědem konečně doleva.

Oběd:

K obědu bude možný výběr ze tří rezervovaných jídel; každý účastník bude
platit přímo u pokladny v menze podle toho, zda a jaké přílohy si k jídlu vybere.

Referáty:

K účasti na kolokviu je přihlášeno 98 účastníků, 22 referátů a 3 postery. Prosíme
referující o maximální stručnost, počítejte zhruba 15 min. včetně případné
diskuse.

Organizátoři: Attila Balázs
Lucie Havlová
Vladimír Hula
Zdeněk Laštůvka
Iva Magulová
Břetislav Novotný
Hana Šefrová
Kristína Štempáková
Obrázek zdobníčka Stagmatophora heydeniella na obálce a titulní straně, jako symbol
kolokvia, laskavě poskytl Aleš Laštůvka.

Program
Přednášky: posluchárna A 01, budova „A“ MENDELU v Brně
Prezentace posterů: prostory ústavu zoologie, budova „A“ MENDELU v Brně
9.00–10.00

Registrace účastníků

10.00

Zahájení

10.15–11.30 1. blok referátů (V. Vrabec)
KURAS T., HULA V., MLÁDEK J., ŠIKULA T., HAVLOVÁ L., NIEDOBOVÁ J., MAZALOVÁ M.
& LEPKOVÁ A.: Projekt „Motýlí dálnice“: může rozvoj silniční sítě podpořit populace
ohrožených druhů motýlů?
PAVLÍČKO A.: Společnosti pro ochranu motýlů je 25 let
HLUCHÝ M.: Snižování množství aplikovaných insekticidů – významný příspěvek k ochraně
motýlích společenstev
BĚLÍN V.: Můrovití (Noctuidae) na území vodního díla Nové Mlýny (aneb co bylo a je poté???)
BENEŠ J. & KONVIČKA M.: Priority v ochraně našich nejohroženějších denních motýlů
11.30–11.45 Přestávka
11.45–12.55 2. blok referátů (J. Šumpich)
KOČIŠEK J.: Spoločenstvá motýľov s dennou aktivitou (Lepidoptera: Papilionoidea)
extenzívne obhospodarovanej krajiny vybraných lokalít CHKO Kysuce
SPITZER L. & BENEŠ J.: Pabourovci (Lepidoptera: Brahmaeidae) na Valašsku
SARVAŠOVÁ L., KULFAN J., ZACH P., PARÁK M.  DZURENKO M.: Byť prvý sa občas
nevypláca: jarné húsenice na dube cerovom
DZURENKO M.: Kalligrammatidae – „motýle“ veku dinosaurov
BUBOVÁ T., VRABEC V. & KULMA M.: Co se stane s modrásky, když jim posečeme louky?
13.00

Oběd

13.30–14.00 Diskuse a prohlídka posterů
14.00–15.40 3. blok referátů (J. Kulfan)
KRÁSA A.: Okáč jílkový – jak dál s monitoringem a ochranou druhu
ŠÁCHA D. & CÍBIK J.: Veľkosť, štruktúra a dynamika populácie jasoňa červenookého
(Parnassius apollo Linnaeus, 1758) na Vršatci v roku 2017
MILLAROVÁ M., VRABEC V., BUBOVÁ T. & KULMA M.: Jak je to s přelétavými milenci?
– několik slov o rozmnožovací biologii okáče ovsového (Minois dryas)

RŮŽIČKA J., RŮŽIČKOVÁ J., ZAPLETAL M.  ZAPLETALOVÁ L.: Existují na Zlínsku
metapopulace Pyrgus armoricanus ?
SEDLÁČEK O.: Reintrodukce denních motýlů v České republice na příkladu modráska
hořcového (Phengaris alcon f. alcon)
PAVLÍČKO A.: Výsledky 2 let mapování a monitoringu evropsky sledovaných přástevníků
mařinkového (Watsonarctia casta) a svízelového (Chelis maculosa), ukončeného v roce 2017
15.40–16.00 Přestávka
16.00–18.00 4. blok referátů (A. Krása)
KONVIČKA M., KOLLROS J.  BENEŠ J.: Transektový monitoring denních motýlů
– výsledky prvých sedmi let, srovnání s plošným mapováním a výzva ke spolupráci
VRABEC V.: Přehled druhů rodu Gonepteryx (Lepidoptera: Pieridae: Coliadinae)
BĚLÍN V.: Motýli Zlínska – včera, dnes a zítra
FRIC Z. F., HULA V., CHIB M. I., RINDOŠ M.  MAREŠOVÁ J.: Pevniny, ostrovy a motýli – kde
je hranice mezi Afrikou a Asií?
HLUCHÝ M.: Entomolog v jihovýchodní Asii – možnosti studia a ochrany ekosystémů deštných
pralesů
VRBA P., VODIČKOVÁ V.  KONVIČKA M.: Podyjí jako nejvýznamnější refugium hnědásků
v České republice: souběžný výzkum pěti druhů v jedné oblasti
ca 18.00

Závěr

Postery
HAVRANOVÁ I. & ČERNECKÝ J.: Monitoring a zlepšenie ochrany motýľov na Slovensku
prostredníctvom siete chránených území Natura 2000 a vybraných projektových aktivít
PAVLÍČKO A., BEZDĚK M., LEHEČKA E., PÁLKA M., RYBOVÁ V. & VRABEC V.: Aktuality z
monitoringu hnědáska osikového (Euphydryas maturna) 2017
PAVLÍČKO A.: Studie a příprava odborných podkladů pro ochranu přástevníků mařinkového
(Watsonarctia casta) a svízelového (Chelis maculosa) – výsledky

