
vydali na nedalekou cestu k místu svícení.
Než padla úplná tma, seznámili se všichni
s metodami, jimiž bude noční hmyz lákán.
Základní metodou bylo plátno se světel-
ným zdrojem, kromě něj byly použity spe-
ciální lapače s ultrafialovými zářivkami
a vnadidlo ze zkvašených hrušek a piva
rozetřené na kmeny stromů v okolí. Během
akce, která probíhala díky zájmu poslední-
ho účastníka až do brzkých ranních hodin,
bylo prezentováno přes 150 druhů hmyzu
napříč různými řády. Nejvíce druhů před-
stavovali noční motýli jako lišaj pryšcový
(Hyles euphorbiae) a l. borový (Sphinx pi -
nastri), osenice šťovíková (Noctua pronu-
ba), šedavka dřišťálová (Auchmis detersa),
přástevník kostivalový (Euplagia quadri-
punctaria), stužkonoska olšová (Catocala
nupta, obr. 4), s. úzkopásá (C. promissa),
s. švestková (C. fulminea) a s. dubová
(C. sponsa), ale také vzácný denní motýl
vřetenuška pozdní (Zygaena laeta).

Následující prázdninová vycházka ved-
la do přírodních památek Čimické údolí
a Zámky a proběhla s 23 účastníky 1. srp-
na. Byla pořádána ve spolupráci s Českou
arachnologickou společností (ČAS). Ces-
tou lesem, ale i lesostepními a skalními
biotopy, byly představeny druhy napříč
skupinami hmyzu i pavoukovců – saranče
modrokřídlá (O. caerulescens), perleťovec
malý (Issoria lathonia), zákeřnice červená
(Rhynocoris iracundus), ploštička tolitová
(Tropidothorax leucopterus) nebo invazní
křísek Macropsis elaeagni a další.

Poslední akce se konala 6. září opět ve
spolupráci s ČAS a vedla do přírodních
rezervací Chuchelské háje a Homolka, na -
cházejících se na jihozápadě Prahy. I přes
značnou pokročilost sezony nebyl zájem
veřejnosti menší než obvykle (31 návštěv-
níků, obr. 1). Počasí se vydařilo, a tak bylo
nalezeno několik typických podzimních
zástupců arachnofauny, jako jsou sametka

podzimní (Trombicula autumnalis), meta
podzimní (Metellina segmentata) nebo
jeden z našich nejatraktivnějších pavouků
stepník rudý (Eresus kollari). Ze zajímavěj-
ších druhů hmyzu se podařilo pozorovat
např. vzácného kříska vlnkovaného (Platy-
metopius undatus) nebo ohroženou kněžici
svízelovou (Staria lunata).

Dosud bylo plánování exkurzí omezová-
no na území Prahy nebo do jejího blízkého
okolí z kapacitních důvodů vedoucích.
Vzhledem ke stále se zvyšující poptávce
a zájmu o entomologické vycházky i v dal-
ších regionech plánuje ČSE od r. 2021 po -
stupné navyšování počtu akcí i jinde.

Přehled událostí naleznete na webové
stránce ČSE (www.entospol.cz), 

na Facebooku (www.facebook.com/
entospol) a Instagramu 

(www.instagram.com/entospol_cz).
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Studentská konference Kostelecké inspi-
rování je pořádána každoročně pod zá -
štitou Fakulty životního prostředí České
zemědělské univerzity v Praze. Ve dnech
19.–20. listopadu 2020 proběhl, i přes
komplikace v možnosti setkávání větší -
ho počtu lidí, již XII. ročník, a to zcela
v on-line prostředí.

Na konferenci se registrovalo 204 účast-
níků z celkem 18 institucí, kteří zhlédli
38 posterů a vyslechli 41 přednášek z růz-
ných vědeckých odvětví. Přednášky byly
rozřazeny do 6 bloků jako Biologie a eko-
logie obratlovců/bezobratlých a Environ-
mentální vědy, postery byly rozděleny do
čtyř kategorií – Zoologie, Botanika, Envi-
ronmentální vědy a Jiné. Konferenci dopl-
nily plenární přednášky vedoucích jed -
notlivých bloků, kterými byli Petr Keil
(Fakulta životního prostředí ČZU) s téma-
tem Biodiverzita napříč škálami, Radek
Lučan (Přírodovědecká fakulta Univerzity
Karlovy) s prezentací Denní migrace ne -
topýrů v ČR a Ondřej Sedláček (PřF UK)

s přednáškou Ochrana a management
přírody na příkladu modráska hořcového
(Phengaris alcon).

Účastníci konference hlasovali i v sou-
těži o nejlepší příspěvky. Pro letošní roč-
ník vybrali dva postery a čtyři přednášky,
jejich autoři získali předplatné časopisů
Živa, Vesmír a Ochrana přírody. Výherci
se stali: Anežka Holeštová (Plant species
richness of floodplain forests in Central
Europe has decreased over 60 years), Mar-
kéta Macháčová (Alder decline in the Czech
Republic – distribution of Phytophthora
species in the infested alder stands), Tereza
Pospíšilíková (Genetic structure and origin
of Salvia pratensis, Lamiaceae, popula -
tions in the Czech Republic), Adéla Heme-
líková (Assessing the presence of threats to
sea turtles and coral reefs through commu-
nity-based surveys in Sumatra, Indonesia),
Rajarajan Ramakrishnan (Understanding
pheromone biosynthesis in spruce forest
vital pest Ips typographus), Diego Serrano-
-Suarez (Water quality in urban streams

influenced by human activities – Case stu-
dy of a Czech village); všichni z FŽP nebo
Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.

Všem, kteří se do konference zapojili
nebo ji sledovali, bychom chtěli poděko-
vat za účast v dnešní nelehké době, stejně
jako našim sponzorům za dlouhodobou
spolupráci. Doufáme, že v letošním roce se
setkáme už za příznivějších okolností.

Více informací (včetně sborníku
abstraktů) najdete na

www.kosteleckeinspirovani.fzp.czu.cz.

Adam Tetaur

Kostelecké inspirování 2020

21

1 a 2    Ukázka z průběhu Kosteleckého
inspirování v době pandemie covidu-19.
Foto K. Mahlerová a M. Řeřicha

© Nakladatelství Academia, SSČ AV ČR, v. v. i., 2021. Přetisk článků včetně obrázků se výslovně zapovídá. Veškerá práva včetně práva reprodukce jsou vyhrazena.




