LEPKÉZZ OTTHON!
Az éjjeli lepkék iránt érdeklődő, Budapesten és a közvetlenül határos településeken élő önkénteseket
keresünk, akik a május 15. és szeptember 10. közötti időszakban vállalnák, hogy otthonukban
(erkélyükön, kertjükben stb.), lehetőleg több alkalommal lámpáznának, és a fényre érkező éjjeli
lepkékről fényképfelvételt készítenének.
Célkitűzéseink:
-

Budapesten és a szűkebb agglomerációban az éjjeli lepke fajok előfordulásának felmérése.
Felmérési módszertani kutatás (pl. időjárás, környezet, fényforrás stb. hatása a hatékonyságra,
fajösszetételre és egyedszámra).
Az érdeklődők minél szélesebb körű bevonása, szakmai támogatása, „felmérő bázis” kialakítása a
későbbi (hasonló) közösségi „megmozdulásokhoz”.
A beérkező adatok függvényében, egy vagy több tudományos cikk publikálása.
Megfelelő mennyiségű és minőségű adat beérkezése esetén, a módszertani eredmények beépítése
az országos monitorozó protokollokba (pl. NBmR), ezzel is segítve a természetvédelmi felmérések
hatékonyságát.

Mit várunk a résztvevőktől?
-

Lámpázás* végzése a fenti időszakban, egy vagy több (inkább több �) alkalommal, otthon
(napnyugta után, legalább 3 órán keresztül).
A fényre érkező minden egyes lepkéről (kivéve molyok**) fényképfelvétel készítése.
A gyűjtőhelyhez és a felmérésekhez kapcsolódó, általunk létrehozott elektronikus űrlapok kitöltése.
Lehetőség szerint nagykorú résztvevőket várunk, vagy fiatalokat szülői közreműködéssel.

Ami nem alapkövetelmény, de megkönnyíti az adatok gyűjtését és későbbi feldolgozását:
-

Fajismeret, terepi (éjjeli lepkés) tapasztalat.
Felszerelés (pl. speciális izzó).

Amit cserébe nyújtani tudunk:
-

Segítség a határozásban és a technikai kérdésekben (pl. fényforrások).
Közösségi megmozdulások, workshopok (egyelőre csak online), kapcsolatépítés.
A legaktívabb résztvevőknek, akik a feldolgozásban is segítenek, társszerzőség a cikkekben.

Az előzetes jelentkezéseket a „Lepkézz Otthon!” Facebook csoporthoz való csatlakozással, vagy a
sulyanpg@gmail.com címre írt levéleben várjuk. (Ez nem kötelez senkit semmire, csak arra szolgál, hogy
lássuk, mekkora az érdeklőés és hogy a részletes információkat elérhetővé tegyük.) Jelentkezni a teljes
felmérési időszakban folyamatosan lehet!
Keresünk továbbá hallgatót vagy fiatal kutatót, akinek kutatási területéhez kapcsolódhat a téma, és
tudományos előmenetelét érdemben segítené a szervezésben és publikálásban való közvetlenebb
részvétel. (A jelentkezéseket – rövid bemutatkozással – közvetlenül a sulyang@gmail.com címen várjuk.)
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*Valamilyen fényforrás „üzemeltetése”.
** (= Microlepidoptera)

