
2. körlevél
2018-ban negyedik alkalommal rendezzük meg az Országos Lepkész Találkozót, amelynek ezúttal a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
ad otthont, a Madárvárta 2 Interreg program keretében. A rendezvény legfőbb célja, hogy közös fórumot teremtsen a lepkékkel 
foglalkozóknak, és lehetőséget adjon a tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre. Ennek megfelelően a program széles területet ölel 
fel, első sorban a közösségi adatgyűjtési módszerek megismerése mellett a tudományos eredmények bemutatásától, a faunisztikai 
megfigyeléseken keresztül, a fényképes élménybeszámolókig. Az előadóüléseket lepkésztúra és éjjeli lámpázás teszik színesebbé. 
A találkozóra minden lepkészt és lepkék iránt érdeklődőt szeretettel várunk határainkon belülről és határainkon túlról is.

Időpont: 2018. április 12-14.

Helyszín: Kócsagvár, Sarród, Fertő-Hanság Nemzeti Park
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Tervezett program

április 12. csütörtök 12:00 –13:00 Megérkezés, regisztráció

13:00 –16:30 Előadások 2 szekcióban

16:30 –19:00 Kerekasztal beszélgetések

19:00 – 20:00 Vacsora

20:00 – Kötetlen beszélgetés, éjszakai lámpázás

április 13. péntek 8:00 – 9:00 Reggeli

9:00 – 13:00 Előadások 2 szekcióban

13:00 –14:00 Ebéd

14:00 – 16:00 Terepi program (úti csomaggal)

19:00 – Lámpázás

április 14. szombat 8:00 – 9:00   Reggeli

9:00 – 10:00 Kerekasztal beszélgetés a terepi tapasztalatokról

10:00 – Terepi program (úti csomaggal)

Regisztráció

A rendezvényen a részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció magában foglalja a regisztrációs 
csomagot, a részvételi lehetőséget az előadásokon és a terepi programon, a napközbeni kávé és ásványvízfogyasztást, továbbá 
a péntek esti vacsorát. 

Regisztrálni a www.hermanottointezet.hu/olt4 online felületen lehet. 

A regisztráció határideje: 2018. március 1. 



Szállás és étkezés

Idén a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság jóvoltából az első 40 jelentkező számára a szállást és az étkezést a találkozó 

teljes időtartama alatt ingyenesen biztosítjuk. Amennyiben a férőhelyek már beteltek, erről email-ben értesítjük.

Szakmai program

A találkozó legfőbb célja, hogy minél több lepkékkel foglalkozó szakembernek adjon lehetőséget nem csak szigorúan 

tudományos eredményei bemutatására valamint megismerkedni a közösségi adatgyűjtési módszerekkel.  

Prezentációk 

A találkozón lehetőség van lepkékkel kapcsolatos előadások és poszterek bemutatására változatos témákban. 

Jelentkezni az absztraktok feltöltésével lehet a www.hermanottointezet.hu/absztrakt felületen. 

Absztraktok beküldésének határideje: 2018. március 1. 

Az absztraktnak egy bekezdésben, maximum 250 szóban ismertetnie kell az elvégzett munka hátterét, céljait, legfontosabb 
eredményeit és rövid megvitatását. Az absztraktnak a főbb gondolatmenetet, eredményeket és 
a legfontosabb következtetéseket kell tartalmaznia. Poszterek esetében formai követelmények nincsenek. 
A poszterek bemutatására 5 perces előadás formájában is lehetőség lesz. 

Az előadások időtartama 15 perc + 5 perc vita. 

Kirándulás

Április 13-án délután és április 14-én szombaton lehetőség lesz részt venni a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság által 
szervezett kiránduláson, amelynek során a nemzeti park értékes lepke élőhelyeit keresik fel a résztvevők. 

A kirándulások tervezett helyszínei:

Himód-Gyóró melletti rétek - Maculineás élőhelyek megtekintése

Fertőszéplak/Hegykő, Rongyos-erdő - Parnassius mnemosyne és Euphydryas maturna élőhelyek felkeresése

Hanság, Háromszögletű rét - a Coenonympha oedippus újra felfedezésének helyszíne

Soproni-hg, Sarród - Kópháza

A kiránduláson a részvétel ingyenes. 

Kapcsolatok 
Szakmai programmal, prezentációkkal kapcsolatos kérdések: 

Kőrösi Ádám, korozott@gmail.com 

Szállással, étkezéssel kapcsolatos kérdések:

Ambrus András, ambrus.andras@gmail.com

Regisztrációval, absztrakt feltöltéssel kapcsolatos kérdések: 

olt@hoi.hu
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