Bratislavská vedecká cukráreň
Mgr. Marek Semelbauer, PhD.
„Fenomén čistých autoskiel, alebo kam sa vyparila lietajúca háveď?“
Dňa 20. 3. 2018 o 9.00 hod. v CVTI SR

Anotácia:
Európa zažíva bezprecedentnú stratu biologickej rozmanitosti. Napriek čiastkovým
úspechom pri ochrane niektorých veľkých cicavcov a rastlín dosiaľ zlyhávame pri ochrane
najpočetnejšej zložky suchozemskej prírody: hmyzu. Entomológom sa podarilo presvedčivo
zdokumentovať masívny ústup lietajúceho hmyzu z európskych krajín. Cieľom prednášky je
zasadiť tieto udalosti do širšieho kontextu a načrtnúť, čo vieme o dôvodoch vymierania
hmyzu v stredoeurópskom priestore.
Mgr. Marek Semelbauer, PhD
Mgr. Marek Semelbauer, PhD. vyštudoval zoológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave a v súčasnosti pracuje na Ústave zoológie SAV. Zaoberá sa najmä
faunistikou, morfológiou a systematikou jednej mušej čeľade. Vo voľnom čase sa zúčastňuje
na dobrovoľníckych ochranárskych brigádach v Bielych a Malých Karpatoch, na Záhorí
a Podunajsku, pozoruje prírodu a číta veľa kníh o evolučnej biológii.
Čo je Vedecká cukráreň?
Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy,
výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri
Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov –
odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť
zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou
a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike.
Vo vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke
a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy vedeckých cukrární sa
vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca
a 45 minút diskusia).
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