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Kalendář biologa

1
Výstava portrétů a fotografií našich plazů
autora Jiřího Moravce vychází z nedávno
vydané publikace Fauna ČR, Plazi – Reptilia (Nakladatelství Academia, Praha 2015;
viz recenze na knihu na str. XXIX tohoto
čísla Živy). Její snahou je ukázat, že plazy, byť jde pouze o malou a často přehlíženou skupinu našich obralovců, stojí za
to nejen studovat a chránit, ale také vnímat
jako osobité a krásné tvory.

1 Dospělý samec užovky obojkové
(Natrix natrix) v přírodní památce Želinský meandr na březích Ohře u Kadaně,
která představuje důležitou lokalitu
z hlediska ochrany biotopů až 7 různých
druhů plazů. Foto J. Moravec

Galerie a literární kavárna knihkupectví
Academia v květnu 2015 v Praze
a v červnu 2015 v Brně

Letní biologické soustředění středoškoláků
ARACHNE
1. až 15. srpna 2015 • Chaloupky

Chceš zažít 14 dní i nocí plných:
Přírody zblízka • Přednášek odborníků • Terénních exkurzí • Vlastního výzkumu
• Práce v laboratoři • Otázek a odpovědí • Pohybových, přemýšlecích a tvořivých her
• Sebepoznání a nezapomenutelných zážitků • Deště, bláta a slunných dní • Lidí, jako jsi Ty?
Pojeď s námi!
Přihlášku a bližší informace najdeš na www.arach.cz
Akci pořádá Sdružení Arachne, o. s., ve spolupráci se studenty a pedagogy Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze pro studenty středních škol z celé České a Slovenské republiky.

23. ledna až 30. června 2015: Výstava
Predátoři mezi obratlovci středních Čech.
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, blíže www.muzeum-roztoky.cz
11. dubna až 12. června 2015: Vítání ptačího zpěvu. Tradiční akce České společnosti ornitologické ve spolupráci s dalšími organizacemi a jednotlivci. Terénní
exkurze určené pro veřejnost se pořádají
na mnoha místech ČR, hlavně o víkendu
2.–3. května 2015. Podrobnosti najdete na:
www.cso.cz/index.php?ID=2759
1. května 2015: Komentovaná procházka
po Mohelenské hadcové stepi, ornitologická a herpetologická exkurze v okolí
Mohelského mlýna, s přednáškou o biodiverzitě v Africe a promítáním z cyklu
Příběhy zvědavých přírodovědců. Více na
www.ivb.cz/vzdelavaci-akce.html. Nutné
přihlášení: bryjova@ivb.cz (tel. 724 937 243)
22.–24. května 2015: Entomologické dny
2015 na území CHKO Třeboňsko. Vzhledem k omezenému počtu míst mají přednost zájemci z řad České společnosti entomologické. Bližší informace uvedeny na
adrese: www.entospol.cz/?q=content/entomologicke-dny-2015
Červenec 2015: Floristické kurzy České
botanické společnosti. Kurz v Ružomberoku (5.–11. července) organizačně zajišťuje Slovenská botanická společnost (bližší
informace na www.sbs.sav.sk). V termínu
12.–18. července kurz v Litovli organizuje
Moravskoslezská pobočka. Přihlášky zasílejte do 7. května 2015 na adresu sekretariátu ČBS, Benátská 2, 128 01 Praha 2,
nebo e-mailem na: botspol@natur.cuni.cz
28.–29. listopadu 2015 (přihlašování do
15. června): Pracovní konference České
botanické společnosti na téma Ohrožená
květena ČR a regionální červené seznamy.
Bližší informace a předběžný program na
http://web.natur.cuni.cz/CBS/index.php/
Main/Konference. Návrhy na příspěvky
a postery spolu s abstraktem posílejte na
adresu botspol@natur.cuni.cz. Dotazy k organizaci konference a programu lze směřovat na M. Štecha (stech@prf.jcu.cz).
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