15th European Moth Nights

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

INVITAŢIE
Stimaţi colegi, stimaţi lepidopterologi!
Ca şi în anii precedenţi, vă invităm să participaţi în perioada
10-14. 5. 2018 la

observaţii lepidopterologice nocturne

într-un sit (sau în mai multe situri) european (europene)
ales(e) voluntar şi după plac.
Dorim să ne restrângem pe grupul cunoscut în mod tradiţional ca macrolepidoptere nocturne
(Macroheterocera – deci inclusiv familiile Hepialidae, Cossidae, Limacodidae şi Psychidae). Este
posibil efectuarea observaţiilor în mai multe zile consecutive în acelaşi sit, sau în zilele date chiar şi
în situri diferite!
Scopul acţiunii: Menţinerea relaţiilor colegiale şi a activităţii în grup, obţinerea unei imagini de
moment a lepidopterofaunei nocturne la scară largă europeană, respectiv mediatizarea
rezultatelor. – Detalii vezi în Informarea ataşată.
Datele vor fi înregistrate în format listă de specii (de preferinţă în tabele EXCEL, ori într-un alt
format de tabel), şi vor fi trimise cel târziu până la data de 31.1.2019 pe una dintre adresele
mai jos menţionate, sau la reprezentanţii competenţi (“EMN-Ambassadore”) (după posibilităţi, prin
e-mail sau poştă). Rugăm să respectaţi nemijlocit termenul de trimitere a datelor!
În listă vor fi incluse următoarele date: numele persoanei care efectuează observaţia, adresa
acestuia, familia, genul, specia (eventual sinonime mai importante, respectiv mai uzuale). Pentru
sistematica şi numele speciilor se va utiliza catalogul KARSHOLT & RAZOWSKI 1996 (cu numerele de
catalog ale speciilor), sau după o sistematică acceptată.
În continuare este necesar de menţionat numele ţării, regiunea, localitatea cea mai apropriată,
denumirea sitului, altitudinea, data, metoda de colectare (tipul becului folosit), respectiv date
referitoare la frecvenţa fiecărei specii, şi anume sau numărul exact de exemplare, sau după
următoarele categorii: x = foarte rar (1-5 ex./noapte), xx = rar (9-29 ex./noapte), xxx = frecvent
(30-99 ex./noapte), xxxx = foarte frecvent (peste 100 ex./noapte).
Alte informaţii, modelul de tabel EXCEL standard, respectiv numele şi adresele de contact ai
reprezentanţilor pentru fiecare ţară se găsesc pe următoarele pagini web:
http://euromothnights.uw.hu
Cerinţă importantă: doar datele speciilor precis şi corect determinate se trec pe lista de date.
Unde apar probleme de determinare vă rugăm să apelaţi la ajutorul specialiştilor de încredere, în
caz contrar vă rugăm să omiteţi aceste date.
VĂ RUGĂM SĂ TRIMITEŢI MAI DEPARTE ACEASTĂ INVITAŢIE TUTUROR
LEPIDOPTEROLOGILOR EUROPENI CUNOSCUŢI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ!
Vă dorim mult succes şi participare plăcută la această acţiune, cu stimă cordială
Entomologische Gesellschaft Luzern (Schweiz)
Societatea Entomologică din Luzern(Elveţia)
ladislaus.reser@lu.ch
CH-6003 Luzern, Kasernenplatz 6
(text: RÉZBÁNYAI-RESER Ladislaus şi KÁDÁR Mihály)

Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület
Societatea Lepidopterologică Maghiară
“Szalkay József” (Ungaria)

( 16. EMN: 1-5. 8. 2019)

( translated by Csaba VIZAUER, EMN-Ambassador in Romania vizauercsaba@gmail.com )

