15. European Moth Nights
10-14 maj 2018

ZAPROSZENIE
Drodzy Koledzy, Lepidepterolodzy!
Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy do

obserwacji motyli nocnych

która odbędzie się między 10 a 14 maj 2018

w dowolnie wybranym miejscu w Europie.
Obserwacje ograniczamy do tzw. motyli większych, (Macroheterocera) – włączając rodziny
Hepialidae, Cossidae, Limacodidae i Psychidae). Obserwacje mogą dotyczyć tego samego lub kilku
różnych miejsc.
Cel akcji: Współpraca i nawiązanie kontaktów międzynarodowych zespołów obserwacyjnych,
zebranie i opublikowanie informacji o motylach nocnych z obszaru całej Europy.
Informacje powinny być przesyłane w formie listy (najlepiej w postaci arkusza EXCELL lub pliku
tekstowego) w terminie do 31 styczeń 2019 na adres podany niżej lub do ambasadora EMN
w Polsce (w postaci e-mail lub przesyłki listowej).
Lista powinna zawierać następujące informacje: Imię i nazwisko obserwatora, rodzinę, nazwę
gatunkową (z ewentualnymi znanymi synonimami). W miarę możliwości proszę podać również
numer według KARSHOLT & RAZOWSKI 1996.
Dodatkowo należy podać nazwę kraju, województwa i miejscowości gdzie prowadzono obserwacje,
wysokość nad poziomem morza, metodę połowu/obserwacji i liczebność.
Liczebność oznaczamy znakami: x – bardzo mało (1-5 osobników), xx – mało (6-29), xxx – dużo
(30-99), xxxx – bardzo dużo (powyżej 100 osobników).
Dodatkowe informacje na temat obserwacji oraz wzorcowy arkusz EXCELL można pobrać ze strony
organizatorów: http://euromothnights.uw.hu/
a także ze strony ambasadora EMN w Polsce https://lepidoptera.eu/
Bardzo ważne jest, by przesyłać informacje wyłącznie o gatunkach pewnie zidentyfikowanych.
W przypadku wątpliwości spróbuj poszukać pomocy innych lepidopterologów lub nie umieszczaj
niepewnie zidentyfikowanych gatunków na liście.

PROSZĘ O PRZESŁANIE TEGO ZAPROSZENIA DO WSZYSTKICH
ZNANYCH CI LEPIDEPTEROLOGÓW W EUROPIE!
Mamy nadzieję, że wzięcie udziału w tej akcji sprawi Ci dużo satysfakcji.
Przesyłamy najlepsze życzenia i mamy nadzieję, że przyłączysz się do akcji.
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