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14th European Moth Nights

14. Európai Lepkék Éjszakái
2017. szeptember 21-25.

TÁJÉKOZTATÓ
A Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület és a Luzerni Entomológiai Társaság (Svájc) 2017.
szeptember 21-25-re meghirdeti a tizennegyedik "Európai Lepkék Éjszakái" programot.
A program fő céljai – hasonlóan az eddigiekhez – az alábbiak:
1, Legfontosabb célként ezúttal is a kapcsolatok és a közösségi munka prioritását emeljük ki. E
programmal 2004-2016-ban példátlanul nagyszámú európai lepkészt, természetvédőt, természetjárót és más érdeklődőt sikerült már - ha csak néhány napra is – összefognunk egy igen széleskörű
projekt keretében. Hisszük azt, hogy ez a tevékenység nem hiábavaló, hiszen erősíti az összefogást,
egymás megismerését, valamint többek között kis betekintést nyújt egy-egy ország lepkefaunájába
és az ottani lepkészek gyűjtési módszereibe.
2, Egy nagy területet átölelő pillanatképet kívánunk nyerni az adott időszakban repülő éjszakai
nagylepkefajokról, különös tekintettel az esetleg védelemre érdemes, vagy szoruló, illetőleg a
tradicionálisan vándorlepkéknek tartott fajokról.
3, A kapott adatokat, eredményeket és azok kiértékelését a nyilvánosság számára hozzáférhetővé akarjuk tenni. Fontos itt kiemelnünk, hogy nem csak származtatott adatokat jelentetünk
meg, hanem a program összes eredményét is.
FONTOS: Kérjük, minden résztvevő gondoljon arra, hogy az adatgyűjtéshez 5 éjszaka áll
rendelkezésre. Ennek oka elsősorban az, hogy az esetleges rossz időjárás, vagy személyes
elfoglaltság, ne legyen akadálya a programnak. De, aki teheti és kedve van hozzá, az ugyanarról a
helyről 5 napon is gyűjthet adatokat, vagy 5 nap alatt 5 különböző helyről is.
A 8. "European Moth Nights" technikai kérdéseivel kapcsolatban kérjük, hogy a kapott adatok,
táblázatok beküldési rendje - az összesítés és rendszerezés megkönnyítése érdekében - az alábbiak
szerint valósuljon meg.
1, Az adatokat lehetőség szerint az általunk összeállított Excel táblázatban küldjék meg, mely
az alábbi helyről tölthető le (de rendes postai úton is megrendelhető):
http://euromothnights.uw.hu/14emn_2017_tab.xls
E táblázat egyrészt tartalmazza mindazon adatokat, melyeket a projekt során fontosnak tartunk,
másrészt a szabvány-táblázat alapján elküldött eredmények értékelése, összeállítása így lényegesen
könnyebb. Természetesen más formátumban is elfogadjuk az adatokat.
Alapjában véve e-mailben várjuk az adatokat, ha ez nem lehetséges, akkor rendes postai úton
az alábbi címek egyikére:
Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület

magyar EMN-nagykövet (ambasszador): Kádár Mihály

orbiculosa@gmail.com
H-4033 Debrecen, Zoványi J. u. 19/B/9

Entomologische Gesellschaft Luzern (Schweiz)
Luzerni Rovartani Társaság (Svájc)
ladislaus.reser@lu.ch
Natur-Museum Luzern
CH-6003 Luzern, Kasernenplatz 6
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Egyes országokban, esetleg ország-csoportokban speciális képviselők, „EMN-nagykövetek“ („EMNAmbassadors“) segítik munkánkat. Nevük és címük megtalálható az alábbi rendszeresen frissített
táblázatban:
- http://euromothnights.uw.hu/emn_ambassadore_2008.xls
Önként vállalt feladatuk az, hogy saját területükön koordinálják a projektet, a beérkezett adatokat
összerendezzék, ellenőrizzék, majd az EMN-központnak megküldjék. Fentiek alapján az adatok,
kérdések és javaslatok az illetékes képviselőknek is küldhetők.
2, A beküldendő táblázatban az alábbi adatokat szükséges megjelölni (a kiemelt adatok megküldése
kötelező):
- megfigyelő neve, postai és e-mail-címe
- családnév, nemzetség, fajnév (e tekintetben a legtöbbek által ismert Karsholt & Razowski 1996
illetőleg a Leraut 1997 fajlisták alkalmazása ajánlott). - Programunk során a hagyományos
értelembe vett éjszakai nagylepkékre kell szorítkoznunk (Macroheterocera), tehát beleértve a
Hepialidae (Gyökérrágólepkék), Cossidae (Farontólepkék), Limacodidae (Kagylósszövők) és
Psychidae (Zsákhordómolyok) családokat is. Ennek megindokolása az 1. EMN kiértékelő szövegében
található.
- ország, országrész, legközelebbi helység, pontos lelőhely, tengerszint feletti magasság,
dátum, gyűjtési módszer (ez utóbbi esetében fontos a lámpa típusa, teljesítménye, illetőleg
csapda alkalmazása esetén, annak típusa, az esetleges csalétek megjelölése, valamint a
megfigyelések időtartamának megadása)
- gyakoriság (megadható körülbelüli adatokkal a meghívóban jelölt kategóriák alkalmazásával,
vagy pontos példányszámokkal)
Hagyományosan két nagyon fontos feltételt szükséges kiemelni a program megvalósításával
kapcsolatban.
- Egyrészt az összegzés pontossága, de főként hitelessége érdekében csak biztosan határozott
példányokról várunk adatokat. Amennyiben valamely példány faji hovatartozása kétséges, úgy
vegyék igénybe a határozásnál hozzáértő segítségét, illetőleg a rá vonatkozó adatot ne küldjék meg.
- A másik fontos feltétel a természetvédelmi szempontok maradéktalan érvényesítése, így
különösen nem ajánlatos a védett fajok példányainak begyűjtése, továbbá a természetes élőhelyek
túlzott bolygatása, zavarása.
A program megvalósítása során számítunk főként entomológiai, így különösen lepkészeti társaságok,
csoportok, természetvédelmi és természetjáró szervezetek, egyesületek, továbbá minden olyan
magánszemély részvételére, akik – hasonlóan hozzánk – úgy vélik, hogy adataikkal
hozzájárulhatnak e páratlanul nagyszerű állatcsoport megismeréséhez, élőhelyeinek feltárásához és
a társadalom által való megbecsüléséhez, védelméhez.
Kérjük, hogy e programról tájékoztassanak minél több embert lehetőségeik szerint, továbbá
kérjük azokat, akik aktívan, lámpázó gyűjtéssel vagy megfigyeléssel részt vesznek e
rendezvényben, hogy tegyék tevékenységüket lehetőleg mások, kívülálló érdeklődők, iskolások,
természetbarátok számára is hozzáférhetővé. Az ezirányú mindennemű szervezést teljes
egészében az aktívan résztvevőkre bízzuk.
Éljünk a lehetőséggel, hogy a közvélemény figyelmét ezzel a nemzetközi rendezvénnyel
ismételten az éjszakai lepkék csodálatos világára tereljük és ezáltal arra a tényre, hogy a
mai kultúrvilágban ezek is sokfelé az ember által irányított védelemre szorulnak.
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Előzetes

A további Európai Lepkék Éjszakáit a következö napokra tervezzük:

15. EMN: 2018. V. 10-14.

-

(szöveg: RÉZBÁNYAI-RESER Ladislaus és KÁDÁR Mihály)

16. EMN: 2019. VIII. 1-5.

