Uniwersytet Wrocławski
Ve spolupráci s
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu
Uniwersytetem Opolskim
Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze
Wrocławską Grupą Chiropterologiczną
Českým svazem ochránců přírody (ČSOP)

vás zve na

4. Mezinárodní konferenci „Netopýři Sudet”
Kletno 3-5.10.2008

Milí přátelé,
dovolujeme si vás pozvat na 4. mezinárodní konferenci „Netopýři Sudet, Bats of Sudety Mts.”,
která proběhne již podruhé na polské straně Sudetských hor ve spolupráci s polskou, českou
a německou stranou.
Doufáme, že konference bude pro vás jedinečnou příležitostí k výměně nových zkušeností
a nových poznatků ve výzkumu a ochraně netopýrů v Sudetech a přilehlém okolí.
Konferenčními jazyky budou angličtina, polština, čeština a němčina, což, jak věříme, poskytne
všem zúčastněným nejlepší příležitost k diskuzím kolem jistě zajímavých příspěvků.
Plánujeme speciální sekci věnovanou odlišným aspektům netopýří vokalizace (druhová
identifikace, komunikace, metodické přístupy). Velmi uvítáme pokud budete mít zájem
prezentovat vaše výsledky týkající se echolokačních aspektů netopýřího chování.
Srdečně vás zveme do Kletna v masivu Kralického Sněžníku (východní část Sudet), kde se
nachází jedna z nejkrásnějších a současně přírodovědně nejhodnotnějších oblastí Sudet

a dolního Slezska. Plánujeme navštívit Medvědí jeskyni, jednu z nejohromujících jeskyní
v Polsku a současně velmi významné zimoviště a místo “swarmingového” chování netopýrů.
Navštívíme jak tradiční prohlídkový okruh tak spodní veřejnosti nepřístupná patra a bude
pouze na vaší volbě, který okruh si zvolíte. Rozhodnete-li se pro spodní patra, budete
potřebovat kvalitní svítilnu, přilbu, overal, holinky a přiměřenou kondici. Bude potřeba zdolat
několik úzkých prostor a značné množství bláta. Žádné speciální lezecké techniky ani
vybavení nebudou potřebné. Do registračního listu tedy prosíme označit trasu dle vašich
preferencí. Pro ty, kteří zvolí pouze turistický okruh je připravena i možnost výstupu na
Klodzký Sněžník s nádhernými výhledy na česká i polská údolí a hory. Pro bližší informace
o Medvědí jeskyni můžete navštívit tyto webovské stránky: http://www.jaskinia.pl/jaskinia/pl.
Plánujeme také odchyt do sítí a bat detektoring na místech “swarmingu” u vchodů do
jeskynního systému, nezapomeňte tedy s sebou ani teplé oblečení a čelovou lampu.
Přednášky a postery
Počítačová technika v přednáškovém sále bude vybavena aplikací PowerPoint 2000
(Windows XP) i standardním diaprojektorem, zpětným projektorem a mikrofóny. Délka
prezentace by neměla překročit 15 minut + 5 minut na diskuzi. Všechny přednáškové bloky
proběhnou v přednáškové místnosti Biker’s Choice v Kletně.
Abstrakty
Prosíme, zasílejte abstrakty vašich prezentací buď v polštině, češtině nebo němčině
a všechny také v angličtině do 31. 8. 2008 na asiaraj@biol.uni.wroc.pl. Budou vytištěny ještě
před konferencí.
Publikace příspěvků
Všechny manuskripty postkonferenčního sborníku budou recenzovány a publikovány
v samostatném čísle časopisu “Przyroda Sudetów” (“Nature of Sudety Mts.) vydávaným
Museem přírodních věd v Jelení Hoře a Západosudetskou přírodovědno-historickou
společností (West Sudetes Natural History Society). Vaše manuskripty prosíme připravte do
31.11.2008. Text by měl být napsán anglicky a doplněn abstraktem také ve vašem jazyce.
Vydavatel zajistí překlady do dvou zbývajících konferenčních jazyků sám. Prosíme vaše texty
zasílejte na e-mail asiaraj@biol.uni.wroc.pl.
Ubytování
Nocleh je zajištěn v penziónu Janowa Chata v Kletně (http://www.jaskinia.pl/janowachata), ve
dvou čtyřlůžkových a několika 6-8 lůžkových pokojích. Rezervaci poznačte do registrační
listiny.

Strava
Máme rezervován restaurant Biker’s Choice v Kletně. Oběd a večeře v sobotu a snídaně
v neděli bude zajištěna pro všechny účastníky. Ostatní jídlo je nutno v registračním listu
objednat. Cena jídla se bude opohybovat mezi 0 a 30 EUR, na základě štědrosti našich
sponzorů.
Registrační poplatky
Poplatek bude záviset na sponzorských možnostech, nicméně nepřekročí 20 EUR. Budete ho
moci zaplatit v hotovosti při vlastní registraci. Další podobnosti očekávejte v mailu koncem
srpna.
Program konference „Bats of the Sudety Mts.”
03.10.2008
18.00 – 22.00 registrace
20.00 – 24.00 noční exkurze: odchyt a detekce v místech “swarmingu” u vchodů do Medvědí
jeskyně
04.10.2008
8.00 – 10.00 registrace
10.00 – 13.00 zahájení a sekce I
13.00 – 14.00 oběd
14.00 – 16.00 sekce II
16.00 – 16.45 předstávka a posterová sekce
16.45 – 18.00 sekce III
18.00 – 19.00 večeře
20.00 – 24.00 noční exkurze: odchyt a detekce v místech “swarmingu” u vchodů do Medvědí
jeskyně
05.10.2008
10.00 – 12.00 sekce IV: Vokalizace u netopýrů: techniky při detektoringu netopýrů, druhová
identifikace a ochrana, sociální signály
13.00 – 14.00 oběd
14.00 – 19.00 exkurze do Medvědí jeskyně nebo tůra na Sněžník

