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To je nádhera! Návštevníci len neveriacky pozerajú na tú krehkú poletujúcu krásu naokolo. Do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach sa
po dvoch rokoch vrátila výstava exotických motýľov. Zaujme deti aj dospelých.

Motýle, ktoré uvidíte v skleníkoch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, sú pre nás exotické, ale v krajinách, odkiaľ pochádzajú, sú to
väčšinou bežné druhy. „Tie skutočne vzácne podliehajú osobitným predpisom pre ich ochranu, a preto sa k nám dostanú iba výnimočne,
” vysvetľuje pracovník univerzity Martin Suvák. „Druhy, ktoré teraz lietajú v našom skleníku, sú však rovnako zaujímavé. Viaceré z nich sú
v niektorých častiach sveta ohrozené, prípadne vymizli pre nič e nie ich pôvodného prostredia, pre používanie pesticídov alebo pre iné
negatívne prejavy ľudskej činnosti, " dodáva.

A ktoré druhy môžete práve teraz vidieť v Botanickej záhrade UPJŠ? Predstavujeme vám aspoň šesť z nich – a iste uznáte, že každý
jeden je úžasný unikát.

Obrázky exotických krásavcov nájdete TU!

Heliconius charitonia má varovné výstražné sfarbenie, ktoré upozorňuje predátorov na toxicitu tohto motýľa. Vyskytuje sa na rozsiahlom
území Strednej a Južnej Ameriky, ale aj v južných oblastiach Severnej Ameriky. Môže vytvárať aj veľmi početné zhluky jedincov.

Heliconius atthis má podobné sfarbenie ako H eliconius charitonia, ale vyskytuje sa len na obmedzenom území západného Ekvádoru – je
to teda endemický druh motýľa.

Caligo atreus je jeden z väčších druhov amerického rodu caligo. Rozpätie jeho krídel môže dosahovať až okolo 15 cm. Nápadné na
dospelých motýľoch sú veľké očné škvrny na spodnej strane krídel. Kukly zas svojím tvarom a sfarbením pripomínajú suché zvinuté listy.

Papilio polytes je veľmi rozšírený ázijský druh vidlochvosta. Hoci nie je toxický, svojím sfarbením často napodobňuje skutočne jedovaté
druhy vidlochvostov vyskytujúce sa na spoločnom území. Tento jav zvaný mimikry je pomerne častý najmä medzi tropickými dennými
druhmi motýľov aj inde vo svete.

Catonephele numilia je jeden z druhov motýľov, u ktorých existujú výrazné rozdiely v sfarbení samíc a samcov. Na tmavom podklade má
samica dva svetložlté pruhy cez krídla, kým samec má šesť výrazných oranžových okrúhlych škvŕn. Tento druh je rozšírený v Strednej a
Južnej Amerike.

Heliconius ismenius , tiger ismenius alebo tiger heliconian, je z čeľade nymphalidae. Objavili ich v Strednej Amerike a na severe Južnej
Ameriky. Nájdete ich v Ekvádore, vo Venezuele, v južnom Mexiku, v Guatemale a na Belize.

Výstava motýľov Botanická záhrada UPJŠ Košice Exotické motýle vystavujú do 3. júla. Skleník je prístupný od 9. do 17. h. Na výstavu
objednali viac ako 4 800 kukiel motýľov. Môžete vidieť cca 100 druhov motýľov.
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2 min. čítania

Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Občianskym združením
Košické dni súkromného práva zorganizovala štvrtý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Košické dni súkromného
práva IV. realizovanej v rámci projektu VEGA č. 1/0765/20 „Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov
a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva“. Konferencia bude prebiehať 15. – 17. júna 2022 v priestoroch Hotela DoubleTree by
Hilton v Košiciach.

Štvrtého ročníka Košických dní súkromného práva sa zúčastní viac ako sto domácich a zahraničných účastníkov z akademických
inštitúcií, súdov, prokuratúry a stavovských organizácií.

Konferenciu slávnostne otvorí prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Hosťom a účastníkom sa v úvode prihovorí rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol
Sovák, CSc., dekan Právnickej fakulty UPJŠ doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., predseda Ústavného súdu SR JUDr. Ivan Fiačan, PhD.,
rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Marek Števček, PhD. a za Univerzitu Palackého v Olomouci prof. JUDr. Milana
Hrušáková, CSc. Program konferencie bude pokračovať vystúpením JUDr. Jána Šikutu, PhD., prof. JUDr. Pavla Holländera, DrSc., prof.
JUDr. Ivo Teleca, CSc., prof. JUDr. Martina Boháčka, CSc., JUDr. Renáty Šínovej, PhD., doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD.,
JUDr. Mariana Ďuranu, PhD. a doc. JUDr. Petra Molnára, PhD.

Vo štvrtok 16. júna 2022 bude prezentácia príspevkov rozdelená do jednotlivých sekcií, v ktorých odznejú prednášky z občianskeho
práva hmotného a rodinného práva, civilného práva procesného a práva duševného vlastníctva. Pre účastníkov konferencie je pripravený
aj kultúrny program v podobe návštevy divadelného predstavenia Vojvodkyňa z Chicaga v Štátnom divadle Košice.

Štvrtý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie sa spája aj s významným životným jubileom vysokoškolského pedagóga, advokáta a
významnej osobnosti právnej vedy na Slovensku aj v zahraničí, prof. JUDr. Petra Vojčíka, CSc., ktorý v septembri 2021 oslávil 70 rokov.
Na oficiálnom webe Košických dní súkromného práva môžu účastníci konferencie, príslušníci akademickej obce a široká verejnosť pridať
blahoželanie pánovi profesorovi.

“Vážený pán profesor, ďakujeme za podporu a múdrosť, ktorou nás obdarúvate, a k významnému životnému jubileu prajeme zo srdca
všetko najlepšie!” zaželal pánovi profesorovi Vojčíkovi kolektív Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

tlačová správa
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Košice 15. júna (TASR) – Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Košické dni súkromného práva IV sa od stredy do piatka (17.
6.) koná v Košiciach. Štvrtého ročníka podujatia sa zúčastní viac ako 100 domácich a zahraničných účastníkov z akademických inštitúcií,
súdov, prokuratúry a stavovských organizácií, informovala hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Laura
Hoľanová. Konferenciu organizuje Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v spolupráci s Občianskym združením Košické
dni súkromného práva v rámci projektu VEGA Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a
prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva. Na úvod konferencie vystúpia aj predseda Ústavného súdu (ÚS) SR Ivan Fiačan, rektor
UPJŠ Pavol Sovák či rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček. Vo štvrtok (16. 6.) bude prezentácia príspevkov
rozdelená do jednotlivých sekcií, v ktorých odznejú prednášky z občianskeho práva hmotného a rodinného práva, civilného práva
procesného a práva duševného vlastníctva. Štvrtý ročník konferencie sa spája s jubileom vysokoškolského pedagóga, advokáta a
významnej osobnosti právnej vedy na Slovensku aj v zahraničí profesora Petra Vojčíka, ktorý vlani v septembri oslávil 70 rokov. hol ima
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Košice 15. júna (TASR) – Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Košické dni súkromného práva IV sa od stredy do piatka (17.
6.) koná v Košiciach. Štvrtého ročníka podujatia sa zúčastní viac ako 100 domácich a zahraničných účastníkov z akademických inštitúcií,
súdov, prokuratúry a stavovských organizácií, informovala hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Laura
Hoľanová.

Konferenciu organizuje Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v spolupráci s Občianskym združením Košické dni
súkromného práva v rámci projektu VEGA Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej
rekodifikácie súkromného práva.

Na úvod konferencie vystúpia aj predseda Ústavného súdu (ÚS) SR Ivan Fiačan, rektor UPJŠ Pavol Sovák či rektor Univerzity
Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček. Vo štvrtok (16. 6.) bude prezentácia príspevkov rozdelená do jednotlivých sekcií, v
ktorých odznejú prednášky z občianskeho práva hmotného a rodinného práva, civilného práva procesného a práva duševného
vlastníctva.

Štvrtý ročník konferencie sa spája s jubileom vysokoškolského pedagóga, advokáta a významnej osobnosti právnej vedy na Slovensku aj
v zahraničí profesora Petra Vojčíka, ktorý vlani v septembri oslávil 70 rokov.
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Vyjadrenie: ÚS: Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky vystúpia na konferencii Košické dni súkromného práva IV. Bratislava 15.
júna (TASR) - Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan a sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky Jana
Baricová, Peter Molnár a Robert Šorl dnes popoludní vystúpia so svojimi príspevkami na konferencii Košické dni súkromného práva IV. v
rámci jej plenárneho zasadnutia. Podujatia sa zúčastnia aj sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky Ladislav Duditš a Miroslav
Duriš. Po plenárnom zasadnutí budú až do 17. júna 2022 prebiehať rokovania, prezentácie a diskusie zúčastnených v jednotlivých
sekciách. Medzinárodnú vedeckú konferenciu Košické dni súkromného práva IV. so zameraním na ochranu ľudských hodnôt v
súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva organizuje Právnická fakulta
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s občianskym združením Košické dni súkromného práva. TASR o tom
informovala hovorkyňa Ústavného súdu (ÚS) SR Martina Ferencová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia
v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a
agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov
verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo
verejnom záujme. akb
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Vyjadrenie: ÚS: Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky vystúpia na konferencii Košické dni súkromného práva IV.

Bratislava 15. júna (TASR) - Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan a sudcovia Ústavného súdu Slovenskej
republiky Jana Baricová, Peter Molnár a Robert Šorl dnes popoludní vystúpia so svojimi príspevkami na konferencii Košické dni
súkromného práva IV. v rámci jej plenárneho zasadnutia. Podujatia sa zúčastnia aj sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ladislav Duditš a Miroslav Duriš.

Po plenárnom zasadnutí budú až do 17. júna 2022 prebiehať rokovania, prezentácie a diskusie zúčastnených v jednotlivých sekciách.

Medzinárodnú vedeckú konferenciu Košické dni súkromného práva IV. so zameraním na ochranu ľudských hodnôt v súkromnom práve v
kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva organizuje Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach v spolupráci s občianskym združením Košické dni súkromného práva.

TASR o tom informovala hovorkyňa Ústavného súdu (ÚS) SR Martina Ferencová.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V
zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto
informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č.
385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

akb

Autor: AKB
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Rubrika: ZAUJALO NÁS

Heslo dňa MOTÝLE

Exotické motýle v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach

Košice - To je nádhera! Do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach sa po dvoch rokoch vrátila výstava úžasných exotických motýľov.

Motýle, ktoré uvidíte v skleníkoch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, sú pre nás exotické, ale v krajinách, odkiaľ pochádzajú, sú to
väčšinou bežné druhy. „Tie skutočne vzácne podliehajú osobitným predpisom pre ich ochranu, a preto sa k nám dostanú iba výnimočne,“
vysvetľuje pracovník univerzity Martin Suvák. „Druhy, ktoré teraz lietajú v našom skleníku, sú v niektorých častiach sveta ohrozené,
prípadne vymizli,“ dodáva. A ktoré druhy môžete vidieť v Botanickej záhrade UPJŠ? Predstavujeme vám aspoň šesť z nich.

Heliconius charitonia má varovné výstražné sfarbenie, ktoré upozorňuje predátorov na toxicitu motýľa. Vyskytuje sa na rozsiahlom území
Strednej a Južnej Ameriky, ale aj v južných oblastiach Severnej Ameriky.

Heliconius atthis má podobné sfarbenie, ale vyskytuje sa na obmedzenom území v západnom Ekvádore.

Caligo atreus je jeden z väčších druhov amerického rodu. Rozpätie krídel môže mať okolo 15 cm.

Papilio polytes je veľmi rozšírený ázijský druh vidlochvosta. Hoci nie je toxický, svojím sfarbením často napodobňuje jedovaté druhy
vidlochvostov.

Catonephele numilia je druh motýľa, u ktorého existujú výrazné rozdiely v sfarbení samíc a samcov. Na tmavom podklade má samica dva
svetložlté pruhy cez krídla, samec má šesť výrazných oranžových okrúhlych škvŕn. Rozšírený je v Strednej a Južnej Amerike.

Heliconius ismenius je zo Strednej Ameriky a severu Južnej Ameriky. Nájdete ich v Ekvádore, vo Venezuele, v južnom Mexiku, v
Guatemale a na Belize.

Všetko o výstave

do 3. júla vystavujú exotické motýle od 9. do 17. h je skleník prístupný viac ako 4 800 kukiel motýľov objednali na výstavu cca 100 druhov
motýľov môžete vidieť

Heliconius ismenius pochádza zo Strednej a Južnej Ameriky. Americký motýľ Heliconius charintonia je jedovatý. Papilio polytes je ázijský
druh vidlochvosta.

Autor: jap, FOTO: UPJŠ Košice, tasr
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Viac info, foto a video nájdete v príspevku.

Text, foto a video: Lórant Kulík

Video: Motýle v tropickom skleníku

Motýlia šou v Botanickej záhrade

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach aj v tomto roku pozýva na výstavu motýľov exotických trópov. Na výstavu Botanická záhrada UPJŠ
objednala takmer 5-tisíc kukiel, ktoré bude dodávateľ postupne doručovať. Ide približne o sto druhov motýľov, najpočetnejšie sú z rodu
Morpho, Caligo, Battus, Siproeta a ďalšie. Výstavu sprístupnili 18.mája a môžete si ju pozrieť v tropickom skleníku až do 3.júla 2022.

Ukážku z výstavy si môžete pozrieť na videu a vo fotogalérii.

Fotogaléria:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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11.
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20.

21.
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23.
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24.

Autor: Lórant Kulík
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