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14. European Moth Nights
21-25 wrzesień 2017

INFORMACJE
Węgierskie Towarzystwo Entomologiczne wraz z Towarzystwem Entomologicznym w Luzernie
(Szwajcaria) ogłasza 13. edycję European Moth Nights, która odbędzie się w terminie 21-25
wrzesień 2017.
Podobnie jak w latach ubiegłych program akcji na kilka celów:
1. Nawiązanie kontaktów między miłośnikami motyli w Europie. W poprzednich latach
połączyliśmy działania pokaźnej liczby lepidopterologów i organizacji z całej Europy poprzez
kilkudniowe obserwacje. Mamy nadzieję, że nie uważacie, że była to nikomu niepotrzebna
działalność, ale że pozwoli to na lepsze poznanie fauny i metod obserwacji motyli w różnych
krajach.
2. Prezentację wyników obserwacji przeprowadzonych w tym samym okresie czasu na dużym
terenie z uwzględnieniem gatunków wymagających ochrony oraz zasięgu gatunków
migrujących.
3. Wszystkie zebrane informacje są ogólnodostępne. Bardzo ważne jest podkreślenie, że nie
tylko zbieramy, ale również publikujemy zebrane informacje.
Uwaga:
Przypominamy, że w zależności od pogody mamy 5 dni na przeprowadzenie obserwacji. Tak długi
czas pozwoli na wzięcie udziału w programie niezależnie od pogody lub czynników osobistych. Jeśli
jednak chcesz - możesz zbierać informacje we wszystkich pięciu wyznaczonych dniach.
Zanim zadasz pytanie w sprawie 11-tej edycji European Moth Nights, proszę przeczytać poniższą
instrukcję. Dane przesyłamy w postaci arkusza EXCELL – co ułatwi opracowanie wyników obserwacji.
1. Zebrane informacje prosimy przesyłać w postaci arkusza EXCELL, wzór można pobrać z
następujących adresów:
http://euromothnights.uw.hu/14emn_2017_tab.xls
Wzorcowy arkusz EXCELL zawiera wszystkie niezbędne dane. Akceptujemy jednak dane w innej
formie. Informacje prosimy przesyłać w postaci e-mail lub pocztą na następujący adres:
Entomologische Gesellschaft Luzern (Schweiz)
Entomological Society of Luzern (Switzerland)
ladislaus.reser@lu.ch
CH-6003 Luzern, Kasernenplatz 6
W kilku krajach lub grupach krajów mamy specjalnych reprezentantów – tzw. Ambasadorów EMN,
którzy wspomagają naszą pracę. Lista krajów z adresami Ambasadorów jest dostępna pod
następującymi adresami:
- http://euromothnights.uw.hu/emn_ambassadore_2008.xls
Ambasadorzy EMN wspomagają akcję na terenie swojego kraju, sprawdzają nadesłane dane
i przesyłają je do kwatery głównej EMN. Wszelkie pytania, sugestie i informacje powinny być
kierowane bezpośrednio do Ambasadora EMN w danym kraju.
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2. Zebrane informacje powinny zawierać następujące dane (dane wytłuszczone są wymagane):
- Imię i nazwisko obserwatora, adres e-mail,
- rodzina, rodzaj, gatunek (proszę w miarę możliwości posługiwać się numerami z listy
KARSHOLT & RAZOWSKI 1996 lub LERAUT 1997) Program obejmuje motyle nocne większe
(Macroheterocera) włączając rodziny Hepialidae, Cossidae, Limacodidae and Psychidae.
Dokładniejsze wyjaśnienie można znaleźć w zaproszeniu do pierwszej edycji EMN.
- Kraj, województwo, miejscowość, lokalizację, wysokość nad poziomem morza, datę
i metodę obserwacji/połowu (typ i moc lampy, typ pułapki lub przynęty, długość trwania
obserwacji)
- Liczebność gatunku (liczebność podajemy w grupach podanych w zaproszeniu lub podajemy
dokładną ilość okazów)
Na koniec przypominamy o dwóch bardzo ważnych warunkach uczestnictwa w programie EMN:
- oczekujemy wyłącznie informacji o gatunkach pewnie zidentyfikowanych. Jeżeli nie jesteś
w stanie zidentyfikować danego okazu sam – poproś o pomoc w identyfikacji ale nie wysyłaj
niepewnych informacji.
- drugim warunkiem jest respektowanie zasad ochrony środowiska – dotyczy to zwłaszcza
gatunków chronionych i obserwacji w rezerwatach i parkach narodowych.
W realizacji projektu liczymy na pomoc towarzystw entomologicznych, grup, organizacji a także
entomologów-amatorów, którzy podobnie jak my chcą poszerzać zakres swojej wiedzy o motylach,
ich środowisku a także pozwoli chronić te najbardziej zagrożone.
Prosimy o powiadomienie o projekcie jak największej liczby ludzi – w tym obserwatorów i
poławiaczy, dzieci ze szkół, miłośników przyrody i wszystkich innych zainteresowanych. Wszystko
zależy od Was.

Wykorzystajmy okazję, by jeszcze raz zwrócić uwagę opinii publicznej na
wspaniały świat motyli nocnych. Przy intensywnym rozwoju cywilizacji,
motyle nocne występują w wielu miejscach, ale wymagają ochrony.
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Planowane terminy kolejnych edycji European Moth Nights:
15. EMN: 10-14. 5. 2018 - 16. EMN: 1-5. 8. 2019
Text by Ladislaus Rezbanyai-Reser & Mihály Kádár,
translated by Krzysztof JONKO EMN-Ambassador in Poland chris@lepidoptera.eu

