
   

VIII. Országos Lepkész Találkozó (OLT) 
 

2. körlevél 

 

 

Örömmel számolunk be róla, hogy összesen 43-an jelezték már részvételi szándékukat a VIII. 

Országos Lepkész Találkozóra. Ebben a körlevélben ismertetjük a tervezett programot, a 

regisztrációval kapcsolatos tennivalókat, valamint a szállás- és étkezési lehetőségeket. Felhívjuk a 

figyelmeteket, hogy az 1. körlevélben kért regisztráció csak előzetes igényfelmérésre szolgált, a 

részvételhez a regisztrációt újra el kell végezni. 

 

Időpont: 2022. szeptember 9-11. 

Helyszín:  Ős-Dráva Látogatóközpont, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Szaporca, 

Hrsz.:0203 (GPS: 45.800000, 18.099000) 

 

 

Szervezők: 

Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

 

 

Tervezett program 

 

szeptember 9. - péntek 

14:30-15:30 Parrag Tibor: Természeti értékek és megőrzésük a Duna-Dráva Nemzeti Park 

Igazgatóság területén 

15:30-16:00 Laczik Dénes: Védett nappali lepkék a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

működési területén 

16:00-16:30 Kalotás Zsolt: Új adatok a DDNP Igazgatóság illetékességi területén előforduló 

védett lepkefajokról és néhány érdekes lepkefaunisztikai megfigyelés Tolnából és 

Baranyából 

 

16:30-16:45 kávészünet 

 

16:45-17:00 Kőrösi Ádám: Keresőkutyák alkalmazása a lepkekutatásban 

17:00-18:00 Korompai Tamás és Pál Attila: Érdekes lepkemegfigyelések 

 

18:00-19:00 vacsora 

 

19:00- Éjjeli lepke megfigyelés a Fekete-víz régi medre mellett Drávacsehi és 

Drávapalkonya között 

 

szeptember 10. - szombat 

8:00-9:00 reggeli 

 

9:00-13:00 Terepi program: Limenitis reducta keresés a Villányi-hegység északi lejtőin, 



   
Polymixis rufocincta isolata élőhelyének megtekintése a Szársomlyón 

 

13:00-14:00 ebéd 

 

14:00-15:30 Felkért előadók előadásai 

15:30-16:00 Poszterszekció: poszterek bemutatása 5 percben 

 

16:00-16:30 kávészünet 

 

16:30-18:00 Műhelybeszélgetés: lepke-monitorozás terepi adatgyűjtési módszerei 

 Patalenszki Adrienn: vitaindító 

Bán Miklós: OpenBioMaps adatgyűjtő alkalmazás és az adatbázisban rejlő 

lehetőségek 

Szabadfalvi András, Ambrus András: Butterfly Count (eBMS) adatgyűjtő 

alkalmazás előnyei 

Szentirmai István: OBM terepi és asztali tapasztalatok 

 

18:00 vacsora: szendvics-csomagok kiosztása 

 

18:15- Éjjeli lepke megfigyelés a Szársomlyón 

 

szeptember 11. – vasárnap 

8:00-9:00 reggeli 

 

9:00-13:00 Terepi program: Erdei élőhelyek (pl. Lopinga achine) megtekintése az 

Ormánságban (Bükkhát erdőrezervátum, Csányoszró, Marócsa, Kákics és 

Teklafalu erdei). Igény esetén túra a barcsi borókásba. 

 

Regisztráció 

A találkozón a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A szállás és étkezés 

ugyanakkor önköltséges. Regisztrálni az alábbi űrlap kitöltésével tudtok. A regisztráció magában 

foglalja a szállás és az étkezés megrendelését is. Nagyon fontos, hogy a regisztrációt akkor is el 

kell végezni, ha valaki előzetesen már jelezte részvételi szándékát! 

 

Regisztráció: https://forms.gle/44NoyrFc5fhy9qLw5 

 

Regisztrációs határidő: 2022. augusztus 15. 

 

Prezentációk és műhelybeszélgetések 

Az idei évben a hangsúlyt az interaktív tapasztalatcserére szeretnénk helyezni a találkozón, ezért a 

programot is ennek megfelelően alakítottuk ki. Az első napon a Duna-Dráva Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területének természeti értékeivel ismerkedhetünk meg és néhány izgalmas 

témáról hallhatunk. Az idén először az érdekes lepke-megfigyelések is napirendre kerülnek. Ehhez 

kérjük az alábbi űrlap kitöltésével küldjétek meg az elmúlt időszak számotokra legérdekesebb 

lepkész-élményeit (ritka fajok felfedezése, különleges előfordulások, izgalmas terepi élmények, 

stb.). A beküldött információk alapján a szervezők állítják össze a prezentációt, de a beküldőknek is 

lehetőségük lesz egy, egyenként 5 perces élménybeszámolóra. 

https://forms.gle/44NoyrFc5fhy9qLw5


   
 

Érdekes lepke-megfigyelések beküldése: https://forms.gle/eMahxkNVUaPC1TMD7 

 

Az előadások megtartására a szervezők kérik fel az előadókat. Ugyanakkor minden résztvevőnek 

lehetősége van bemutatni az eredményeit poszter formájában. A poszterek bemutatására külön 

szekciót tartunk fenn a találkozó második napján. Kérjük, hogy posztereitek rövid összefoglalóit az 

alábbi űrlap kitöltésével küldjétek be. Az összefoglalókat közös dokumentumba szerkesztjük és 

megosztjuk a résztvevőkkel, valamint felkerülnek a Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület 

(SZJMLE) honlapjára is. 

 

Poszterek összefoglalóinak beküldése: https://forms.gle/AQTjS87ZWp7i9fNj8 

 

Érdekes lepke-megfigyelések és összefoglalók beküldésének határideje: 2022. augusztus 15. 

 

Szállás 

Kolokán Szálló, Ős-Dráva Látogatóközpont 

A szállás 11 légkondicionált szobában összesen 50 főt képes befogadni. Rendelkezik 6 darab 

maximum 4 fős szobával, 2 darab apartmannal és 3 darab maximum 6 fős szobával. Az 

apartmanokban 4 fő fér el, a különálló szobában 2 külön ágy található, a nappali szobában egy 

darab kétfős kihúzható kanapéágy. 

 

A rendelkezésre álló helyek feltöltése jelentkezési sorrendben fog történni. Amennyiben az 50 

férőhely kevésnek bizonyulna, lehetőség van sátrazásra is. 

 

A szobák és a sátorhelyek díja 4 500 Ft/fő/éj. Egy éjszakát a SZJMLE áll minden résztvevő 

számára, így csak a fennmaradó egy éjszakát kell a résztvevőknek fizetni. Fizetésre csoportosan (pl. 

szobánként) biztosít lehetőséget a szállásadó. 

 

Étkezés 

A találkozón az étkezések önköltségesek. A reggeli ára 1500 Ft/fő, az ebédé és a vacsoráé pedig 

2000-2000 Ft/fő. Reggeli tartalma: pékáru, szalámi, kolbász, krémsajt, sajt, vaj, lekvár, zöldségek 

Ebéd: Az aktuális menü kínálatból (leves, főétel, köret). Vacsora: hidegtál (saláta, hideg sültek, 

szeletelt csemege felvágottak, sajt). Étkezési igényeiteket a regisztrációs űrlapon kell jelezni és a 

helyszínen a regisztráció alkalmával készpénzben kifizetni. 

 

Konferencia-póló 

Az SZJMLE jóvoltából idén is készül egyedi póló a konferencia résztvevői számára. Az egyesület 

tagjai számára a póló ingyenes, de a tagsági díj (1000 Ft/év) befizetéséhez kötött. Nem egyesületi 

tagok számára a konferencia-póló 5000 Ft/db áron vásárolható. Pólót igényelni és a méretet 

megadni a regisztrációs űrlapon lehet. Kérjük, hogy akik pólót rendelnek, annak árát, vagy az 

egyesületi tagdíjat a következő bankszámlára legyen szíves átutalni: Szalkay József Magyar 

Lepkészeti Egyesület, CIB-Bank: 11100908-18568198-36000001. A megjegyzésben tüntessétek fel 

a neveteket és hogy a tagdíjat vagy a póló árát utaltátok el. 

 

Kapcsolat 

Szállással és étkezéssel kapcsolatban: Laczik Dénes, denes.laczik@ddnp.hu 

Prezentációkkal, programmal kapcsolatban: Kőrösi Ádám, korozott@gmail.com 

Egyéb kérdésekben: Szentirmai István, i.szentirmai@gmail.com 
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