14th European Moth Nights

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

MEGHÍVÓ
Kedves kollégák, éjszakai lepkészek!
Hasonlóan az elmúlt évekhez, meghívjuk Önöket egy ezuttal
2017. szeptember 21-25-én egyidejűleg tartandó

éjszakai lepke vizsgálatra

egy tetszés szerinti, Önök által önkéntesen kiválasztott helyen
(vagy helyeken) Európa területén.
Csak a hagyományos értelemben vett éjszakai nagylepkékre (Macroheterocera) kívánunk
szorítkozni (tehát beleértve a Hepialidae, Cossidae, Limacodidae és Psychidae családokat). Lehet
ugyanazon a helyen több éjszaka is gyűjteni ill. megfigyelni, vagy a megadott napokon különböző
helyeken is!
A rendezvény célja: Kapcsolatok és közösségi munka ápolása, széleskörű európai faunisztikai
pillanatfelvétel az éjszakai nagylepkékről és ennek az áttekintésnek a nyilvánosságra hozása.
Bővebben lásd a mellékelt tájékoztatóban.
Az adatokat egy fajlista formájában (lehetőleg táblázatként, EXCEL, vagy valamilyen más formában)
legkésőbb 2018. I. 31-ig a lent olvasható bármelyik címre, vagy az illetékes országos képviselőknek („EMN-Ambassadors”) kell elküldeni (lehetőleg e-mailen, vagy rendes postai úton). Kérjük a
beküldési határidö feltétlen betartását!
A listára a következő adatok kerüljenek: a gyűjtő/megfigyelő neve, címe, családnév, nemzetség,
fajnév (esetleg a fajnév általánosan ismert, fontosabb szinonimja). Rendszer és nevek lehetőleg
KARSHOLT & RAZOWSKI 1996 szerint (a fajok sorszámával), vagy valamilyen más elfogadott rendszer
szerint. Ország, országrész, legközelebbi helység, pontos lelőhely, tszf.-i magasság, dátum, gyűjtési
módszer (lámpa típusa) megadása szintén szükséges, valamint utalás az egyes fajok gyakoriságára,
mégpedig vagy pontos egyedszámokkal, vagy körülbelüli adatokkal: x = nagyon ritka (1-5), xx =
ritka (6-29), xxx = gyakori (30-99), xxxx = nagyon gyakori (100-tól felfelé).
További információk, egy üres, kitöltendő EXCEL-táblázat, valamint az országos képviselők névsora
és elérhetősége az alábbi weboldalakon találhatók:
http://euromothnights.uw.hu
Fontos feltétel, hogy csak a biztosan meghatározott éjszakai lepkék adatai kerülhetnek a listára.
Ahol a példány határozása bizonytalan, vegyék igénybe valaki segítségét, vagy az adatot kérjük ne
küldjék meg.

KÉRJÜK ADJA TOVÁBB EZT A MEGHIVÓT AZ ÖN ÁLTAL ISMERT
VALAMENNYI EURÓPAI ÉJSZAKAI LEPKÉSZNEK!
Szívélyes üdvözlettel, várakozással telve és a rendezvényhez sok örömet és szórakozást kívánva,
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