ZOOLOGICKÉ DNY Ostrava 2014
Vážené kolegyně a kolegové,
další Zoologické dny, tentokrát poprvé v Ostravě, jsou za námi a my bychom vám rádi poskytli ještě
několik post-konferenčních informací.
Na konferenci do Ostravy bylo v roce 2014 přihlášeno 447 účastníků (z toho 243 studentů) a dalších
cca 30 účastníků se účastnilo bez registrace (organizátoři, hosté atd.). Velikostí tedy letošní
konference byla naprosto srovnatelná s minulými ročníky. Více než 100 účastníků přijelo z Prahy
(zejména UK a ČZU), cca 70 pak z Brna (MU, UBO AV ČR , MENDELU aj.). Zahraničních účastníků bylo
přes 60, většina ze Slovenska (především Nitra, Zvolen, Bratislava). Exkurzi do ZOO Ostrava, která
byla jedním ze spoluorganizátorů letošního ročníku, podniklo 171 zájemců.
Celkem odeznělo 133 přednášek ve 20 přednáškových sekcích (+ 2 plenární přednášky) a bylo
vystaveno 138 posterů. Tato čísla opět prokazují, že Zoologické dny se staly největší pravidelnou
konferencí se zoologickou tematikou v rámci České republiky a Slovenska. Do tradiční studentské
soutěže bylo zařazeno 53 přednášek a 76 posterů. Již podruhé byly uděleny i ceny za nejlepší
přednášku a poster s entomologickou tematikou, které byly podporovány Českou společností
entomologickou. Studentské prezentace byly hodnoceny panelem cca 100 hodnotitelů a výsledky
jsou následující:
Nejlepší přednáška:
1. Nehasil L., Simonová Jas., Kadlecová B., Kapic Š., Halda M., Uličná T., Simonová Joh., Hegrlík J.,
Semotánová M.: Bazické výchozy v okolí Ralska: ornitodisperzní výsadky, nebo relikty postglaciální
malakofauny?
2. Aghová T., Lavrenchenko L., Šumbera R., Bryja J.: Genetická diverzita pieskomilov z rodu
Gerbilliscus odhaľuje históriu Somali-Maasai savany vo Východnej Afrike
3. Korábek O., Petrusek A., Juřičková J.: Předběžné výsledky fylogenetické a fylogeografické studie
hlemýždě zahradního (Helix pomatia)
Nejlepší poster:
1. Kapic Š., Nehasil L., Simonová Jas., Halda M., Kadlecová B., Simon O., Simonová Joh., Hegrlík J.: I
čeští plži mohou létat! Experimentální důkaz možnosti pasivní ornitodisperze pro plže Cochlodina
laminata, Alinda biplicata a Discus rotundatus
2. Kotyk M., Varadínová Z.: Křídla mám, ač nelétám – aneb role křídel v páření švába Eublaberus
distanti (Kirbi, 1903)
3. Rusková T., Dolný A.: Vliv parazitoidismu na reprodukční chování u šídlatkovitých (Odonata:
Lestidae)
Cena České společnosti entomologické
• Přednáška: Rádková V., Horsák M., Syrovátka V., Bojková J., Křoupalová V., Schenková J.: Význam
vlivu prostředí a schopnosti šíření na utváření společenstev vodních bezobratlých na
prameništních slatiništích
• Poster: Kotyk M., Varadínová Z.: Křídla mám, ač nelétám – aneb role křídel v páření švába
Eublaberus distanti (Kirbi, 1903)
Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme i ostatním aktivně prezentujícím účastníkům, jejichž
výsledky nepochybně přispívají k neustále rostoucí vědecké kvalitě této konference.
Sborník abstraktů (i z předchozích ročníků) je možno nalézt na http://zoo.ivb.cz/.

Nízký konferenční poplatek a přitom vysoká vědecká i společenská úroveň konference by nebyly
možné bez podpory řady sponzorů a partnerů. Letošní ročník v Ostravě podpořili:
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Všem podporovatelům velmi děkujeme.
Těšíme se na opětovné setkání na Zoologických dnech 2015 (pravděpodobně v termínu 12.-13. února
2015), tentokráte zase na tradičním místě, tj. v Brně.
Za organizátory letošní konference
Pavel Drozd a Josef Bryja

