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Heliconius melpomene.

Nádhera, aká sa len tak nevidí! V Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa po dvoch rokoch pauzy opäť
otvorila mimoriadne obľúbená výstava s názvom Motýle exotických trópov.

Lietajúce a liahnuce sa motýle môžu návštevníci pozorovať priamo v skleníku s vysokou teplotou a vlhkosťou prispôsobenou týmto
obdivuhodným tvorom. V priebehu nasledujúcich šiestich týždňov sa tu postupne vyliahne viac ako 4 800 kukiel. Niektoré z celkovo 100
druhov motýľov dokonca stihnú vytvoriť aj vlastné potomstvo, na čo sú botanici patrične pripravení. Ktoré najviac zaujmú svojimi
rozmermi či nebezpečnosťou?

Fotogaléria

6

fotiek v galérii

Najfarebnejší

Morpho helenor

Rozpätie krídel: 127 - 203 mm

vyskytuje sa v Strednej a Južnej Amerike, Mexiku a Argentíne

je typický jasným modrým zafarbením vonkajšej strany krídel, vnútorná strana je hnedá s rôznymi vzormi v tvare oka

čeľaď: babôčkovité

Otvoriť galériu

Morpho helenor.

Zdroj: Patrik Struk

Najväčší

Attacus atlas

Rozpätie krídel: 250 - 300 mm

z pohľadu celkovej plochy krídel okolo 400 cm2 je považovaný za najväčšieho motýľa na svete

vyskytuje sa v tropických a subtropických pralesoch juhovýchodnej Ázie

čeľaď: okáňovité

Otvoriť galériu

Attacus atlas.

Zdroj: Patrik Struk

Najjedovatejší

Heliconius melpomene

Rozpätie krídel: 35 - 39 mm

je výstražne sfarbený dooranžova a dočierna, vzory na krídlach sú skvelým príkladom aposematismu - nápadného varovného zafarbenia
alebo signálu, že je nejedlý a jedovatý
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vyskytuje sa v Strednej a Južnej Amerike

čeľaď: babôčkovité

Otvoriť galériu

Heliconius melpomene.

Zdroj: Patrik Struk

Najmaškrtnejší

Papilio lowi

Rozpätie krídel: 107 - 126 mm

vyskytuje sa na Borneu, v Indonézii a na Filipínach

larvy sa živia citrusovými rastlinami, dospelé motýle nektárom kvetov

čeľaď: vidlochvostovité

Otvoriť galériu

Papilio lowi

Zdroj: Patrik Struk

Autor: Patrik Struk
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2 Minút čítania

Košice: Projekt BOTANIKIÁDA vznikol pred trinástimi rokmi a od jeho prvej realizácie v roku 2010 sa na ňom zúčastnilo viac ako 2 100
piatakov a ich učiteľov biológie zo základných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Po uvoľnení protipandemických
opatrení nastali opäť priaznivé podmienky na stretnutie v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach, kde v troch turnusoch 25. mája, 1. a 8.
júna 2022 prebehne regionálne kolo projektu.

„BOTANIKIÁDA prebieha v dvoch kolách. Prvé kolo v online forme sa uskutočňuje na samotných základných školách a tento rok sa ho
zúčastnilo 2 306 piatakov. Dvaja žiaci z každej zaregistrovanej školy sa spolu s pedagógom môžu zúčastniť na regionálnom kole priamo
v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Tento rok očakávame príchod 181 žiakov a 92 učiteľov,“ informuje koordinátorka projektu, RNDr.
Andrea Fridmanová, PhD.

Tento ročník sa nesie v znamení drevín

Hlavným cieľom projektu BOTANIKIÁDA je vzbudiť záujem žiakov o oblasť botaniky prostredníctvom súťaže, hravou a nenútenou formou
ich informovať o význame rastlín, ochrane a tvorbe životného prostredia a zároveň motivovať učiteľov biológie k väčšej kreativite pri
výučbe, preto bol program každého turnusu osobitne pripravený pre žiakov a osobitne pre pedagógov.

„Počas tohto ročníka by sme chceli účastníkom projektu predstaviť nový dendrologický náučný chodník, preto podtitul ročníka
znie,Spoznávam dreviny‘. Veríme, že počasie bude prajné a budeme môcť stráviť väčšinu času so žiakmi vo vonkajšom prostredí, kde ich
na šiestich stanovištiach čaká niekoľko problémových úloh. Neočakávame od nich žiadne množstvo encyklopedických vedomostí,
zámerom je naučiť ich pozorovať okolie, čítať a bádať s porozumením a hlavne budovať si pozitívny vzťah k prírode,“ dopĺňa RNDr.
Andrea Fridmanová, PhD.

Projekt zabezpečila, rovnako ako v ostatných rokoch, Botanická záhrada UPJŠ z vlastných zdrojov a podpory partnerov. „Naša veľká
vďaka pri realizácii jedenásteho ročníka BOTANIKIÁDY patrí spoločnosti Zeocem, a. s., Bystré, Slovenskej botanickej spoločnosti pri
SAV, spoločnosti Frucona Košice, a. s., a spoločnosti DAG Slovakia, a. s.,“ informuje prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., riaditeľ Botanickej
záhrady UPJŠ v Košiciach.

Zdroj: UPJŠ v Košiciach, NN
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Rubrika: Prieskum

Odporúčanie lekára predstavuje najdôležitejší faktor pri rozhodovaní o nepovinnom očkovaní

Pri príležitosti Európskeho týždňa verejného zdravia boli predstavené výsledky prieskumu Ako sa máte, Slovensko? zamerané na tri
témy – očkovanie ako kľúč k prevencii, duševné zdravie a klimatická zmena a zdravie. V spolupráci so Slovenskou asociáciou verejného
zdravia sa uskutočnili úvodné diskusné panely k novým dátam a zisteniam.

Prvýkrát od začiatku pandémie o nich spoločne diskutovali vedci, odborníci, politickí predstavitelia, novinári aj zamestnávatelia. Zaoberali
sa tiež možnosťami, ako pretaviť výsledky prieskumu do strategickej komunikácie, ktorá by lepšie zohľadňovala potreby a postoje ľudí.

Motivácia

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že Slováci sú si vo všeobecnosti vedomí významu preventívnych prehliadok a rovnako tak vnímajú aj
dôležitosť očkovania. V rámci komunikácie dôležitú úlohu zohrávajú lekári. „Jednak v súvislosti s upozorňovaním na možnosť
absolvovania preventívnych prehliadok a jednak v oblasti nepovinných očkovaní.

Ak to odporúčanie ide zo strany lekára, je to istý motivačný faktor v rozhodovaní,“ povedala MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD., z Ústavu
sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a zo Slovenskej asociácie verejného zdravia.

Pre viac ako 75 % ľudí predstavuje odporúčanie od lekára najdôležitejší faktor pri rozhodovaní o nepovinnom očkovaní. Ako druhé
dôležité hľadisko je potreba vakcinácie pred cestou do krajín tretieho sveta. Odporúčania ministerstva zdravotníctva skončili na
poslednom mieste v rebríčku faktorov, ovplyvňujúcich rozhodovanie pre vakcínu.

Najnovšie dáta odhaľujú, že veľká časť populácie – takmer 70 % – nemá úplne vyhranený názor na očkovanie. „Je to pomerne veľká časť
populácie, s ktorou je potrebné pracovať. Či už s tou, ktorá je naklonená očkovaniu, ale má isté pochybnosti, alebo s tou, ktorá má zatiaľ
negatívne nastavenie. Dôležité je dať ľuďom také informácie, ktoré im pomôžu vyhraniť sa pozitívnym smerom. Ak sa bude s nimi dobre
komunikovať, je možné dosiahnuť, aby sa ich postoj zvrátil,“ vysvetľuje MUDr. Katreniaková, prečo je práve táto časť ľudí jednou z
dôležitých cieľových skupín v rámci ďalšej komunikácie.

Komunikácia

Dôležitá je rola lekára, ktorý je často prvým kontaktným zdravotníckym pracovníkom. MUDr. Katreniaková tlmočila skúsenosti
ambulantných pediatrov, podľa ktorých je účinné vysvetľovanie a trpezlivý postoj. „Dôležité je, keď lekár nechá rodičom čas na
rozhodnutie. Pri mnohých očkovaniach priestor je. V detskej pediatrickej starostlivosti sa to osvedčilo,“ hovorí.

Rodičov maloletých detí, ktorí majú pozitívny postoj k očkovaniu detí, ale nemajú vyhranený postoj pri očkovaní dospelých, považuje za
jednu z cieľových skupín, kde by mohla byť úspešná komunikácia so všeobecným lekárom a zvyšovanie informovanosti.

„Veľa sme diskutovali o tom, že úlohu by mohli zohrávať príklady dobrých skúseností konkrétnych ľudí v súvislosti s očkovaním aj väčší
dôraz na zdieľanie dostupných dát, ktoré máme za desiatky rokov k dispozícii. To, že sme zvládli mnohé infekčné ochorenie, bolo
predovšetkým vďaka očkovaniu. Veľa sme diskutovali o tom, že je to potrebná vyvážená informovanosť, aby sme dokázali komunikovať
jasné, vyvážené a pravdivé informácie,“ zdôrazňuje MUDr. Katreniaková.

Vplyv pandémie

Prieskum ukázal, že u 46,8 % sa postoj vplyvom pandémie vo vzťahu k očkovaniu nezmenil. „No máme skupinu okolo 28 %
respondentov, u ktorých je postoj negatívny. Takmer 60 % tých, ktorí v súčasnosti deklarujú skôr negatívny alebo negatívny postoj k
očkovaniu, boli v posune smerom k negatívnemu postoju ovplyvnení pandémiou,“ konštatovala MUDr. Katreniaková.

„Trend, ktorý sme pozorovali posledných 15 rokov – teda narastajúci počet ľudí, ktorí očkovanie úplne odmietali alebo spochybňovali –,
sa zhoršil. Obávame sa, že aj po eventuálnom skončení pandémie bude u mnohých ľudí pretrvávať nepriaznivý postoj k očkovaniu,“
hovorí prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, prednostka Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Otázka, ako zlepšiť situáciu, je zložitá. „Verím, že nám, medicínskym pracovníkom, v tomto pomôžu odborníci na ľudské správanie,
psychológia, sociológovia a ďalší odborníci. Vieme, že očkovanie je najúčinnejší nástroj na prevenciu mnohých ochorení. Je žiaduce, aby
bolo v dostatočnej miere zabezpečené a dostatočná časť populácie bola chránená očkovaním. Poučili sme sa, že to nestačí komunikovať
z odborného hľadiska. Nestačí, aby odborník – epidemiológ hovoril ľuďom, aby sa dali zaočkovať, lebo je to pre nich dobré. Je potrebné k
tomu prizvať odborníkov na ľudské správanie,“ tvrdí prof. Bražinová.
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Výsledky

Faktory, ktoré považujú respondenti za dôležité pri nepovinnom očkovaní

1. odporúčanie môjho lekára 76,1% 2. očkovanie pred cestou do krajiny 3. sveta 73,6 % 3. cena (výška doplatku) 63,4 % 4. odporúčanie
zdravotnej poisťovne 54,7 % 5. referencia od priateľa 54,1 % 6. pozitívne informácie o vakcíne na webe 49,6 % 7. odporúčanie
ministerstva zdravotníctva 44,9 %

Zdroj: ASMS Vision Boards

Autor: (mt)
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