15. European Moth Nights
10.-14. 5. 2018

POZVÁNKA
Milí kolegové, lepidopterologové!
Podobně jako v předchozích letech Vás zveme k

pozorování nočních motýlů,
které proběhne ve dnech 10.-14. 5. 2018
na pro Vás optimální, libovolně vybrané lokalitě (nebo lokalitách) v Evropě.
Pozorování se bude týkat nočních tzv. makromotýlů (Macroheterocera) v tradičním pojetí včetně čeledí
Hepialidae, Cossidae, Limacodidae a Psychidae. Váš odchyt či pozorování může probíhat v daném termínu i po více
nocí na jedné lokalitě nebo i na různých lokalitách.
Cílem této akce je navázání mezinárodních kontaktů a spolupráce, sběr a publikování faunistických údajů
(snímku, průřezu) o nočních motýlech v rámci celé Evropy (detailněji viz. Informace).
Údaje získané při této akci by jste měli zaslat ve formě excelových tabulek nebo v jiném formátu do 31.1.2019
nejpozději na níže uvedené adresy EMN zastupitelů daných zemí e-mailem nebo běžnou poštou. Prosím o dodržení
termínu odeslání za každých okolností.
Druhový list musí obsahovat následující data: jméno a adresu pozorovatele, čeleď, rodové a druhové jméno,
eventuelně nejznámější nebo nejdůležitější synonyma. Doporučujeme používat názvosloví podle systému Karsholt a
Razowski 1996. Při užití tohoto systému uveďte číslo druhu. Můžete pracovat i podle jiného známého systému.
Vaše údaje by měly dále obsahovat název země, regionu, lokality, přesnou lokalizaci místa pozorování,
nadmořskou výšku, datum, metodu pozorování a sběru (např. typ světla) a dále informace o hojnosti druhů a to buď
přesné počty pozorovaných imag nebo hojnost označíte znaky následovně.
x – velmi vzácný ( 1 – 5 kusů), xx – vzácný (6 – 29 kusů), xxx – hojný (30 – 99 kusů), xxxx – velmi hojný (nad 100
kusů).
Další informace, prázdnou excelovou tabulku a další informace o této akci i akcích předchozích najdete u národních
zastupitelů EMN nebo na těchto webových stránkách:
http://euromothnights.uw.hu
Důležité upozornění: je třeba zasílat údaje o jasně determinovaných druzích. V případě pochybností s
determinací tyto údaje není možné uvádět, nebo požádejte o pomoc s určením jiné kolegy.
PROSÍM PŘEDEJTE TOTO POZVÁNÍ DALŠÍM VAŠIM ZNÁMÝM KOLEGŮM LEPIDOPTEROLOGŮM
V CELÉ EVROPĚ!
S přátelským pozdravem a plni očekávání, že se připojíte k této akci.
Entomologische Gesellschaft Luzern
Entomological Society of Luzern
ladislaus.reser@lu.ch
CH-6003 Luzern, Kasernenplatz 6.
(Text od Ladislaus Rezbanyai-Reser a Mihály Kádár,
translated by Petr Herman)
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