18. EVROPSKE NOČI NOČNIH METULJEV (European Moth Nights)
2. do 6. septembra 2021
Vabimo vas, da se tudi letos pridružite vseevropskemu opazovanju nočnih metuljev, kjer boste spoznali in opazovali raznolik svet nočno
aktivnih metuljev. Aktivnosti so namenjene spoznavanju nočnih metuljev v širšem in lokalnem okolju. Spoznali boste lahko vrste, ki jih
srečamo v obdobju prehoda med poletno in jesensko favno metuljev.
Pregled lokacij in poročevalcev je v spodnji tabeli. Dodane so številke mobilnih telefonov opazovalcev in lokalnih koordinatorjev
opazovanj. Pri njih lahko poizveste za dodatne informacije ali napotke za pot do opazovalnih terenov.

Na opazovanja pridite v primerni opremi, ki obsega pohodniško obutev, baterijsko svetilko, fotoaparat in toplejša oblačila, saj so noči že
lahko hladne. Dobrodošla so tudi odvračala proti komarjem in klopom, po potrebi tudi maske, če bodo v veljavi strožji ukrepi za Covid.
Opazovanje bo predvidoma trajalo od 20h do 24h.
V primeru dežja nočno opazovanje odpade ali se prestavi na drug termin. Če ste v dvomih, pokličite koordinatorja za izbrano lokacijo!
Dodatne informacije o dogodku na evropski ravni so na razpolago na: https://lepidoptera.eu/emn/information

datum
2.9.2021
četrtek

4.9.2021
sobota
6.9.2021
ponedeljek

Kraj opazovanja, zbirališče, ura
Ljubljana, Črnuče, savski prodi, zbirališče pred GTC Črnuče (Brnčičeva ulica 13)
ob 19.00

Koordinator in tel. št.
Barbara Zakšek: 031 644 431
Stane Gomboc: 041 741 906

Ekološka turistična kmetija Lešnik v Golavabuki pri Slovenj Gradcu za gimnazijo
Velenje, zbirališče pred kmetijo ob 19.30
Hočko Pohorje, zbirališče pri vasi Šestdobe ob 19.30

Matjaž Jež: 051 611 141

Krajinski park Kolpa, Vrhovsko-Gorenjske drage, zbirališče pred osnovno šolo v
Adlešičih oz. pred gasilskim domom ob 19.00
Pohorski dvor, Pivola pri Mariboru, zbirališče ob 19.30 uri

Stane Gomboc: 041 741 906

Zbirni center Barje, Cesta dveh cesarjev 101, Ljubljana, zbirališče ob 19.30

Jernej Lavbič: 031 535 359

Matjaž Jež: 051 611 141

Matjaž Jež: 051 611 141

