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Nopţi pentru Fluturii Europeni 15.
10-14. 5. 2018

INFORMARE
Socitatea Lepidopterologică Maghiară „Szalkay József” (Ungaria) şi Socetatea Entomologică din
Luzern (Elveţia) vă informează organizarea celui de-al unsprezecelea program „Nopţi pentru
Fluturii Europeni” în perioada 10-14. 5. 2018.
Scopurile principale al programului – asemănătoare celor din anii precedenţi – sunt
următoarele:
1, Subliniem faptul că scopul prioritar al programului este dezvoltarea relaţiilor colegiale şi
conlucrarea în echipă. Cu acest program s-a reuşit în anii precedenţi – chiar şi pentru câteva
zile – captarea în cadrul unui proiect larg a unui număr semnificativ de lepidopterologi,
conservaţionişti, iubitori ai naturii şi alte persoane interesate. Credem că acest program nu este
realizat zadarnic, pentru că întăreşte colaborarea şi cunoaşterea reciprocă, respectiv între altele
permite familiarizarea cu lepidopterofauna şi metodele de colectare ai lepidopterologilor din
diverse ţări.
2, Dorim să obţinem o imagine de moment de pe o suprafaţă mare asupra faunei de
macrolepidoptere nocturne active într-o perioadă dată, mai ales cu privire la speciile care merită
sau necesită protecţie, respectiv speciile considerate în mod tradiţional migratoare.
3, Datele, rezultatele şi evaluarea acestora dorim să fie puse la dispoziţia publicului larg.
Este important de menţionat că rezultatele integrale sunt puse la dispoziţie, nu numai rezultatele
derivate.
IMPORTANT: Rugăm participanţii să ia în considerare faptul că în total 5 nopţi sunt la
dispoziţie pentru colectări de date. Motivul principal pentru extinderea perioadei de
observare este ca condiţiile nefavorabile de vreme sau preocupările personale să nu fie un
impediment pentru participare în program. Însă persoanele care au posibilitatea şi doresc, pot
colecta date din acelaşi loc 5 zile, sau chiar 5 zile în 5 locuri diferite.
Cu privire la problemele tehnice al programului „7th European Moth Nights” – pentru a facilita
centralizarea şi ordonarea datelor – vă rugăm ca tabelele cu rezultate să fie realizate în felul
următor:
1, În funcţie de posibilităţi solicităm ca datele să fie trimise în format tabele Excel realizate de
noi. Acest tabel se poate descărca de pe următoarele pagini de web (dar se poate comanda şi
prin poştă):
http://euromothnights.uw.hu/15emn_2018_tab.xls
Acest tabel conţine pe de o parte toate datele pe care le considerăm importante în cadrul
proiectului, pe de altă parte administrarea şi evaluarea rezultatelor pe baza acestui tabel
standard este substanţial mai uşor. Datele însă sunt primite şi sub altă formă.
Datele sunt aşteptate prin e-mail, însă dacă nu aveţi această posibilitate, datele pot fi trimise prin
poştă la una dintre următoarele adrese:
Entomologische Gesellschaft Luzern (Schweiz)
Entomological Society of Lucerne (Sweitzerland)
ladislaus.reser@lu.ch
Natur-Museum Luzern
CH-6003 Luzern, Kasernenplatz 6

--------------------------------------------- European Moth Nights -----------------------------------------------În anumite ţări sau pentru un grup de ţări există reprezentanţi speciali care ne ajută, denumiţi
„Ambasadori-EMN” („EMN-Ambassadore”). Numele şi adresele acestor persoane sunt accesibile
în următoarele tabele permanent împrospătate:
- http://euromothnights.uw.hu/emn_ambassadore_2008.xls
Sarcina asumată în mod benevol de către aceste persoane este de a coordona proiectul, de a
ordona, verifica şi de a trimite datele primite din ţară sau regiune mai departe spre centralizatorul
rezultatelor EMN. Deci datele, întrebările şi sugestiile se pot trimite şi la reprezentanţii
competenţi.
2, Tabelele care urmează să fie trimise trebuie să conţină următoarele date (includerea datelor
evidenţiate este obligatorie):
- numele, adresa poştală şi e-mailul persoanei care trimite datele,
- denumirea familiei, genului şi a speciei observate (în această privinţă este recomandată
folosirea celor mai utilizate liste, şi anume Karsholt & Razowski 1996, respectiv Leraut 1997).
– Programul se restrânge asupra fluturilor cunoscute în mod tradiţional ca macrolepidoptere
nocturne (Macroheterocera), deci inclusiv familiile Hepialidae, Cossidae, Limacodidae şi
Psychidae. Motivarea acestei restrângeri la grupul Marcoheterocera puteţi consulta în textul
evaluării rezultatelor 1.EMN.
- ţara, regiunea, localitatea proximă, locul exact, altitudinea, data, respectiv metoda
de colectare (este important de menţionat tipul şi randamentul becului folosit, în cazul
capcanelor automate tipul acestora, eventual utilizarea momelii alimentare, respectiv
perioada de colectare/observare pentru fiecare noapte),
- frecvenţa (se poate da cu aproximaţie utilizând categoriile menţionate în invitaţie, sau
numărul exact de exemplare).
În realizarea programului s-a evidenţiat două cerinţe foarte importante:
- Pentru a realiza o bază de date corectă dar mai ales credibilă, aşteptăm date numai pentru
speciile precis determinate. În cazul în care aveţi dubii cu privire la apartenenţa specifică
pentru unele exemplare, apelaţi la specialişti cu experienţă, sau excludeţi-le din acest tabel.
- Următoarea cerinţă foarte importantă este respectarea nemijlocită a principiului
protecţiei naturii, astfel în mod specific nu este recomandată colectarea exemplarelor
speciilor ocrotite, respectiv deranjarea excesivă a habitatelor.
Pentru realizarea programului aşteptăm participarea organizaţiilor şi grupurilor entomologice, mai
ales cele lepidopterologice, ale altor organizaţii sau asociaţii cu caracter de protecţie şi conservare
a naturii, iubitori ai naturii, respectiv persoanele care – odată cu noi – consideră că datele
furnizate pot contribui la cunoaşterea acestui minunat grup de insecte şi al habitatelor acestora,
respectiv la dobândirea respectului faţă de acest grup de vieţuitoare şi conservării acestora din
partea societăţii umane.
În funcţie de posibilităţile dumneavoastră, vă rugăm să informaţi cât mai multe persoane
despre acest program, respectiv persoanele care participă activ în această acţiune cu colectări
sau observaţii, să pună această activitate la dispoziţia persoanelor interesate, unităţilor de
învăţământ, respectiv iubitorilor naturii. Orice fel de iniţiativă în această direcţie rămâne la
latitudinea participanţilor activi.

Prin acest program internaţional dorim să îndreptăm, în mod repetat,
atenţia publicului asupra minunatei lumi ai fluturilor de noapte, şi prin
aceasta să conştientizăm faptul că, în lumea contemporană în multe
locuri, fluturii au nevoie de protecţia direcţionată a omului.
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Anticipare

Următoarele Nopţi pentru Fluturii Europeni sunt stabilite pentru perioadele:
16. EMN: 1-5. 8. 2019

- 17. EMN: 16-20. 4. 2020

(text: RÉZBÁNYAI-RESER Ladislaus şi KÁDÁR Mihály)
( translated by Csaba VIZAUER, EMN-Ambassador in Romania vizauercsaba@yahoo.com )

