
3. körlevél – 2015. 03. 14.

„Szitakötőzés Tolnában”

Kedves Adatszolgáltató és potenciális Adatszolgáltató!

Ismét köszönetet mondok Mindenkinek, aki bármi módon részt vett a  „Tolna megyei szitakötős adatbázis”
létrehozásában. Gyűlnek a fotók, az adatbázis szépen bővül. A szitakötős szezon indulása előtt jelentkezem
majd  az  eddigi  eredményeket  összegző,  illetve  az  éves  terepi  tervekkel,  célkitűzésekkel  foglalkozó
körlevéllel.

Ez a  „soron kívüli”  körlevél  a  másik  csatolmányhoz,  egy jelentkezési  űrlaphoz  kapcsolódik.  A Magyar
Biodiverzitás-kutató  Társaság  anyagi  támogatásával  lehetőség  kínálkozik  egy  kisebb  rendezvény
lebonyolítására, mely a régió szitakötő kutatásának, illetve az épülő adatbázisnak jelentős lendületet adhat.(A
PDF űrlap a „Kitöltés és Aláírás” fül „Szöveg hozzáadása” és „Kipipálás” lehetőségeivel kitölthető, majd
„Mentés mint ...”)

A pontos helyszín még bizonytalan, elsősorban Pakson vagy annak közelében tervezzük a felkészítést és
szállást. Ez részben függ, függhet a jelentkezők számától is.

Főleg  a  szállás,  ennek  időben  történő  lefoglalása  szempontjából  fontos  minél  előbb  tudnunk,  hogy  ki
szeretne/tud részt venni a „Szitakötőzés Tolnában” akcióban. Bár örülnénk, ha minél többen találkoznánk
már pénteken személyesen, nem feltétlen szükséges az előkészítésen részt venni, a szálláson maradni. Azok
közreműködésére is számítok, akik csak a terepnapon tudnak bekapcsolódni, tehát nem tudnak az előzetes
felkészítésre eljönni vagy/és a terepnap estéjén nem tudnak visszajönni! Az internet, dropbox, e-mail korában
bizonyára lesz megoldás fotóik időben történő megtekintésére, bevonására.

A terepi helyszín kiválasztásakor elsősorban a vállalásokra alapozunk, tehát hogy ki melyik (potenciális) jó
szitakötős helyet  ismeri,  a  felmérendő régió mely pontja érhető el  számára a legkönnyebben.  Átfedések
esetén  egy  kicsit  irányítanánk  a  jelentkezőket;  akinek  pedig  nincs  ötlete,  annak  javasolni  fogunk  egy
területet.

Köszönettel vesszük azok jelentkezését is, akik ezen a napon a kerti tavuknál figyelik meg és fényképezik le
a szitakötőket.

Természetesen az sem gond, ha valaki csak néhány órát tud szombaton a témával foglalkozni.  Többször
hangsúlyoztam már: egy adat is adat.

Szitakötő keresés és fotózás helyszíne lehet az is, ahonnan már érkeztek be hozzám adatok.

Egyelőre  ezt  a  két  napot  célozzuk  meg,  de  gondolkodunk  azon,  hogy  mi  legyen  nem  megfelelő,
szitakötőzésre nem alkalmas időjárás esetén.

A rendezvény, terepi akció nyitott, Önökön/Rajtatok keresztül bárki kapcsolódhat. Köszönettel veszem az
információ,  a  jelentkezési  űrlap terjesztését  (pl.  egyesületek,  természetjáró szakosztályok,  természetfotós
klubok).

Bízva a május eleji napsütéses kirándulóidőben várom a jelentkezéseket!
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