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Entomologické dni v roku 2010 a 2011
Kamenica nad Hronom 2010
Entomologická spoločnosť už tradična aj v roku 2010 uspariadala entomologické dni
(ED). V dňoch 5.-8. júna boli naplánované exkurzie na Kováčovské kopce a do
priľahlého okolia v rámci okresu Nové Zámky. Počasie si však s nami zahralo.
Ubytovňu v Kamenici nad Hronom v tom čase zaplavila voda po prudkých dažďoch.
Nasledoval oznam, že ED sú v tomto termíne zrušené. Napriek tomu niekoľko
zanietených zberateľov neustúpilo. Našli si iné privátne ubytovanie a tak sa venovali
svojej záľube. Počas ED sme si pripomenuli aj 3. ročník Korbelových dní
(pokračovanie Koleopterologických kolokvií). Účastníci získali viacero zaujímavých
údajov najmä o výskyte chrobákov, motýľov, cikád, ktoré po skončení ED zhrnuli
v správach pre Krajský úrad životného prostredia v Nitre a pre správu CHKO
Dunajské luhy.

„Skalní“ účastníci Entomodní, ktorých neodradilo ani nevhodné počasie a záplavy.
(foto: I. Kňaze)
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Gbelce 2011
V snahe poskytnúť náhradu za ED 2010 boli ďalšie ED organizované na lokalite
Gbelce-Parížske močiare. V čase 10.-12. júna sa zišlo bohaté osadenstvo
entomológov v peknom prostredí a najmä v peknom počasí. Entomológovia si
vychutnali zbery na okolitých lokalitách: Drieňová hora, Jurský Chlm, Hegyfárok,
Čenkov, Burdov, Kamenínske slanisko a pod.

Bohatá účasť entomológov na akcii Entomologické dni Gbelce 2011
(foto: T. Kožíšek)
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Na spoločnom stretnutí v ubytovni Ardea účastníci, členovia SES pri SAV sa
vo voľnej diskusii vyjadrili k problémom života SES: organizácia Entomodní na rok
2012, časopis SES Entomofauna carpathica, otázky komunikácie s členmi SES, 4.
Korbelove dni 2012.
Členovia SES pri SAV odporučili zlepšiť organizáciu Entomodní v roku 2012
nasledovne:
- Povolenia na prieskum (monitoring, inventarizačný prieskum) majú biť vystavené
od marca do septembra vo vegetačnej sezóne daného roka.
- Povolenie sa vydá len vopred prihláseným záujemcom (členom SES). Zoznam
účastníkov sa uzavrie do konca novembra predchádzajúceho roka. Na rok 2012 do
konca novembra roka 2011.
- Rok vopred sa vytypuje na základe požiadaviek väčšiny členov SES územie pre
Entomodni. Na rok 2012 bolo takto vytypované územie CHKO Záhorie.
- Vopred bude stanovený termín spoločného stretnutia na nasledujúcich ED.
Stretnutie účastníkov ED 2012 bude v Malackách 5. mája.
- Účastníci budú zaviazaní dodržiavať všetky zákonné normy z Povolení, ktoré získa
SES. Členovia SES, ktorí si chcú vybaviť povolenie ako fyzické osoby, môžu tak
urobiť, ale musia dodržiavať rovnaké podmienky.
Výbor SES tieto podnety víta a bude pokračovať na príprave Entomodní podľa
týchto doporučení.
Časopis SES „Entomofauna carpathica“ bude naďalej vychádzať, ale v
zmenenom formáte a s obohateným obsahom podľa požiadaviek členov spoločnosti.
Výbor SES prijal niektoré opatrenia na zlepšenie komunikácii s členmi SES.
Zatiaľ zostáva informačný kanál na web stránke SES pri SAV
(http://www.ses.sav.sk/).
Výbor SES oznamuje členom, že 4. Korbelove dni (KD) (Koleopterologické
kolokvium) na počesť 100. výročia narodenia prof. L. Korbela sa uskutočnia už
tradične pravdepodobne v areáli Biologickej stanice PrirF UK v Jurskom Šúri dňa
8.6.2012. Keďže je momentálne stav priestorov Biologickej stanice nevyhovujúci,
hľadajú sa aj iné možnosti. O výsledku budeme členov včas informovať.

Oto MAJZLAN
predseda SES
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