Το έργο ABLE είναι μια συνεργασία μεταξύ των Butterfly Conservation Europe
(BCE), Centre for Ecology and Hydrology (Ηνωμένο Βασίλειο), Helmholtz
Centre for Environmental Research (UFZ, Γερμανίας), Dutch Butterfly Conservation και Butterfly Conservation (Ηνωμένο Βασίλειο). Χρηματοδοτείται από
την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σύμβαση παροχής
υπηρεσιών, για αρχική περίοδο δύο ετών 2019 - 2020.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα παρακολούθησης των
πεταλούδων, τη μεθοδολογία των διαδρομών καθώς και οποιεσδήποτε
λεπτομέρειες σχετικά με την παρακολούθηση των πεταλούδων, επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα Butterfly Conservation Europe (www.bc-europe.eu).
Εάν θέλετε να ξεκινήσετε μια διαδρομή στη χώρα σας, μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα eBMS (www.butterfly-monitoring.net). Εδώ
μπορείτε να καταχωρήσετε όλα τα δεδομένα των διαδρομών σας και να δείτε
άλλες διαδρομές που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη.

ABLE - Assessing Bu�erfLies in Europe
(Αξιολόγηση των Πεταλούδων στην Ευρώπη)
eBMS - European Bu�erﬂy Monitoring Scheme
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα παρακολούθησης Πεταλούδων)

www.bu�erﬂy-monitoring.net/able
Λειτουργός έργου ABLE:
cristina.sevilleja@vlinderstichting.nl

Επικοινωνία eBMS:
ebms@ceh.ac.uk

Επεκτείνοντας την
παρακολούθηση των πεταλούδων
Γίνε και εσύ ένας πολίτης-επιστήμονας καταγράφοντας
τις πεταλούδες!
Υπάρχουν ήδη χιλιάδες εθελοντές σε όλη την Ευρώπη
που βοηθούν στη διατήρηση των πεταλούδων.
Καταγράφουν πεταλούδες στο πλαίσιο προγραμμάτων
παρακολούθησης (Butterfly Monitoring Ssheme, BMS)
σε διάφορες χώρες ώστε να γνωρίζουν την κατάστασή
διατήρησης τους. Αποστέλλουν τις καταγραφές τους
στον εθνικό συντονιστή του προγράμματος για την
παραγωγή δεικτών για τις πεταλούδες.
Το Ευρωπαϊκό δίκτυο παρακολούθησης πεταλούδων μεγαλώνει καθημερινά. Το 2019
υπήρχαν 17 προγράμματα, καλύπτοντας 15 χώρες της Ευρώπης. Περισσότερες από 4000
διαδρομές πεταλούδων πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από εθελοντές που συλλέγουν
δεδομένα προκειμένου να βοηθήσουν, να προστατεύσουν και να διατηρήσουν τις
πεταλούδες και τα ενδιαιτήματά τους.
Όλα τα δεδομένα συλλέγονται σε ένα
κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα, eBMS Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα παρακολούθησης
Πεταλούδων. Ο χάρτης δείχνει τις
υφιστάμενες διαδρομές με μωβ και τις
καινούριες με κόκκινο χρώμα.

www.butterfly-monitoring.net

Διαδρομές για την Καταγραφή Πεταλούδων
Η μέθοδος των διαδρομών χρησιμοποιείται στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
παρακολούθησης πεταλούδων (eBMS). Είναι μια απλή σταθερή διαδρομή που μπορείτε
να επισκέπτεστε συχνά για να καταγράψετε τα διαφορετικά είδη πεταλούδων και των
αριθμό των ατόμων τους. Θα πρέπει να:

Αξιολόγηση των Πεταλούδων στην Ευρώπη
Το ABLE είναι ένα Ευρωπαϊκό Πιλοτικό Πρόγραμμα που στοχεύει στη
δημιουργία ενός αντιπροσωπευτικού δικτύου παρακολούθησης των πεταλούδων

- Περπατήσετε την διαδρομή σας με αργό και σταθερό ρυθμό.
- Καταγράψετε όλες τις πεταλούδες ανά είδος που εντοπίζεται σε ένα νοητό κουτί το οποίο
έχει διαστάσεις 2,5μ σε κάθε πλευρά και 5μ μπροστά και πάνω από την επιφάνεια του
εδάφους.
- Οι επισκέψεις πρέπει να γίνονται όταν επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες: ημέρες
ηλιόλουστες και ζεστές, χωρίς βροχή και δυνατό άνεμο.
- Αποστείλετε τις καταγραφές σας στους εθνικούς συντονιστές της χώρας σας ή στο eBMS

Υπάρχουν ακόμη πολλές ευρωπαϊκές χώρες
χωρίς προγράμματα παρακολούθησης των
πεταλούδων. Το πρόγραμμα ABLE σκοπό
έχει να βοηθήσει αυτές τις χώρες να
αναπτύξουν προγράμματα παρακολούθησης
και να τονίσει τη σημασία της
παρακολούθησης των πεταλούδων. Ο
χάρτης δείχνει τις χώρες όπου υπάρχουν
προγράμματα παρακολούθησης με μοβ και
τις χώρες-στόχους με πορτοκαλί χρώμα.

Το ABLE θα ετοιμάσει
οδηγούς πεδίου ανά
περιοχή για την εύκολη
αναγνώριση των
πεταλούδων!

Το ABLE θα παρέχει υποστήριξη, υλικό για
την αναγνώριση των πεταλούδων και
σεμιναρίων στους εθελοντές στις
χώρες-στόχους.
Σε παγκόσμιο επίπεδο τα έντομα
μειώνονται με ραγδαίους ρυθμούς για
πολλούς λόγους. Η παρακολούθησή
τους είναι σημαντική για την
αποτύπωση των τάσεων της αφθονίας
τους. Επίσης θα βοηθήσει στον
προσδιορισμό των αιτιών για την
μείωση τους και θα προτείνει
αποτελεσματικές δράσεις για την
διατήρηση τους.
Γίνεται μέρος του δικτύου μας και
βοηθήστε μας να προστατέψουμε τις
πεταλούδες!

Πόσες φορές θα πρέπει να επισκεφτούμε
μια διαδρομή;
Ιδανικά, κάθε εβδομάδα κατά την περίοδο
πτήσης των πεταλούδων. Μια επίσκεψη κάθε
δύο εβδομάδες ή 10 ημέρες θα μπορούσε επίσης
να έχει καλά αποτελέσματα. Απαιτούνται
τουλάχιστον 3 επισκέψεις το λιγότερο το χρόνο.

Πού μπορούμε να καταγράψουμε
πεταλούδες;
Όπου θέλετε; σε δάση, λιβάδια ή στη πόλη.
Κατά προτίμηση κοντά στο σπίτι ή στον χώρο
όπου εργάζεστε.

