ABLE Projesi Avrupa Kelebek Koruması (BCE), Ekoloji ve Hidroloji Merkezi
(Birleşik Krallık), Helmholtz Çevresel Araştırma Merkezi (UFZ Almanya),
Hollanda Kelebek Koruması ve de Kelebek Koruma (Birleşik Krallık) arasında
bir ortaklıktır. Söz konusu proje, Avrupa Birliği Çevre Direktörlüğü tarafından
iki yıllık süre için (2019-2020) servis sözleşmesiyle finanse edilmektedir.
Kelebek izleme programları, parkur metodolojisi ve kelebek izleme hakkındaki
ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi için lütfen “Butterfly Conservation Europe”
web sayfasını ziyaret edin (www.bc-europe.eu).
Ülkenizde kelebek gözlemi başlatmak istiyorsanız eBMS web sitesini ziyaret
edebilirsiniz (www.butterfly monitoring.net). Tüm parkur gözlemlerinizi bu
siteye kaydedebilir ve Avrupa’da yürütülmekte olan tüm kelebek parkur
gözlem bilgilerini buradan görebilirsiniz.

ABLE – Avrupa’da Kelebeklerin Değerlendirilmesi
eBMS – Avrupa Kelebek İzleme Programı

www.bu�erﬂy-monitoring.net/able
ABLE Projesi Görevlisi ve:
cristina.sevilleja@vlinderstichting.nl

eBMS İletişim:
ebms@ceh.ac.uk

Genişleyen Kelebek İzleme
Kelebek sayımında Vatandaş Bilimadamı ol!
Halehazırda, kelebeklerin korunmasında
yardımcı olan binlerce gönüllü var.
Gönüllüler kelebeklerin durumlarını
bilmek için Kelebek İzleme Programı
(BMS) altında birçok farklı ülkede kelebek
sayımı yapmaktadırlar.
Avrupa Kelebek Izleme Programı ağı her gün büyümektedir. 2019 yılında
Avrupa’ nın 15 ülkesini kapsayan 17 program bulunmaktadır. Her yıl 4000’den
fazla kelebek gözlem parkurunda kelebekleri ve habitatlarını koruyabilmek
için gönüllüler tarafından kelebek sayımları yapılmaktadır.
Tüm veriler merkezi bir çevrimiçi
sistemde toplanmaktadır eBMS
-Avrupa Kelebek İzleme Programı.
Haritada güncel parkurlar mor ve
yeni oluşturulanlar ise kırmızı
renk gösterilmiştir.

www.butterfly-monitoring.net

Kelebek Gözlem Parkurları
Kelebek gözlem parkuru Avrupa Kelebek Gözlem Programları (eBMS) nın
gözlem için kullanmakta olduğu metod’tur. Bu farklı kayıtları kaydetmek için
sıkça ziyaret edilen farklı kelebek türlerinin ve sayılarının not edildiği sabit
bir yürüyüş rotasıdır. Sadece şunlara ihtiyaç vadır:

Avrupa’da Kelebeklerin Değerlendirilmesi
ABLE Avrupa çapında temsili bir Kelebekler izleme ağı oluşturmayı
amaçlayan bir Avrupa Pilot Projesidir.

-

Parkurunuzda yavaş ve sabit tempo ile yürüyünüz
Tüm kelebekleri hayali bir kutuda ayrı ayrı türlere göre sayın, her bir
tarafa 2.5 m ve önünüze 5m
Parkur ziyaretleri iyi hava koşullarında yapılmalıdır. Güneşli ve ılık havada
yağmurun olmadığı havada çok rüzgarlı olmayan bir havada
Kayıtlarınızı ulusal koordinatörlere veya eBMS’ye bildirin

Halen daha kelebek izleme program olmayan
pek çok Avrupa ülkesi vardır. ABLE projesi ile
bu ülkelerin proje geliştirmesine ve kelebek
izlemenin önemini yaymasına yardımcı olmak
istiyoruz. Harita üzerinde mor renkler gözlem
yapmakta olan mevcut ülkeleri göstermekte ve
turuncu renkler ise hedef ülkeleri göstermekte-

ABLE kelebek türlerinin
bölgelere göre kolayca
tanımlanabilmesi için
alan kılavuzları üretmektedir !

dir.
ABLE, hedef ülkelerde gönüllüler için
kelebeklerle ilgili atölye çalışmalarının yapılabilmesi için destek ve materyal sağlamaktadır.Farklı nedenlerden ötürü tüm dünyada böcek
sayıları hızla düşmektedir.

Küresel olarak böcek sayıları birçok
sebepten dolayı düşmektedir. Onları
izlemek eğilimlerini takip etmek için
önemlidir. Ayrıca düşüş nedenlerini
belirlemeye ve etkili koruma yönetmlerinin
üretilmesine yardımcı olur.

Ağımızın bir parçası olun
ve kelebekleri korumamıza
yardımcı olun !

Ne sıklıkla parkurda yürümeliyiz?
İdeal olarak kelebek uçuş döneminde
her hafta yürümek gerekir. Fakat 2
haftada bir veya 10 günde bir
yürüyüş de iyi sonuçlar verebilir. Bir
yılda en az 3 defa yürünmesi gerekmektedir.

Nerelerde kelebek sayımı yapılabilir?
Nerede arzu ederseniz, ormanda
çayırlık alanda veya şehir merkezinde. Tercihen evinize ve iş yerinize
yakın olmalıdır (kolaylıkla yürütüle-

