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Přírodovědecká fakulta UJEP zve na výstavu Pestrý svět sklípkanů
Ústí nad Labem – Zítra bude na katedře biologie Přírodovědecké fakulty UJEP slavnostně zahájena tradiční
výstava „Pestrý svět sklípkanů“. Zúčastní se ho i náměstkyně primátora Bc. Zuzana Kailová.
Přírodovědecká fakulta UJEP zve laickou i odbornou veřejnost na čtvrtý ročník výstavy Pestrý svět sklípkanů.
Slavnostního zahájení výstavy, které proběhne zítra, tedy ve čtvrtek 22.10. od 15.00, se zúčastní i náměstkyně
primátora Ústí nad Labem Bc. Zuzana Kailová a další zástupci města, s jehož finanční podporou se akce koná.
Veřejnosti se výstava otevře v pátek 23.10. a potrvá do 6.11.2009.
Expozice, na které bude k vidění okolo sta sklípkanů a štírů, bude otevřena denně, tedy včetně sobot a nedělí, od
9.00 do 16.00 hodin a stejně jako v uplynulých letech je umístěna v atraktivním prostředí skleníků katedry
biologie v areálu Za Válcovnou 8 v Předlicích. Ve dnech 30. a 31. října proběhnou i dvě prodloužené noční
prohlídky (do 20.00), kdy bude možno lépe pozorovat životní projevy těchto soumračných tvorů.
Garantem výstavy je arachnolog pan Tomáš Jeřábek, který tyto bezobratlé živočichy chová téměř dvacet let. Jeho
sbírka momentálně čítá zhruba 100 druhů bezobratlých ze tří kontinentů a 30 zemí. Jak uvedl, na výstavě bude
k vidění například i jeden z největších sklípkanů Theraphosa blondii z Brazílie s rozpětím nohou přibližně 30
centimetrů a váhou až 200 gramů, statný a značně jedovatý sklípkan Citharischius crawshayi z Keni, který umí
třením kusadel vydávat výhružný „vrzavý“ zvuk, či barevný krasavec rodu Poecilotheria se Srí Lanky.
Na výstavě nebudou chybět ani vypreparovaní pavouci a štíři, množství obrazové dokumentace ze života,
rozmnožování, lovu potravy a odchovu mláďat a součástí výstavy bude také odborná přednáška vedoucího
katedry biologie doc. RNDr. Jaromíra Hajera, CSc. rovněž zaměřená na tato témata. Ta se bude konat 4.11. od
15.00 v prostorách katedry biologie.
Jakékoli další dotazy rádi zodpovíme na uvedených kontaktech.
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