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Tisková zpráva

Vyšla nová publikace o evropském mapování motýlů (1995 – 2019)

Distribution of Butterflies and Skippers in Europe
Dr. Otakar Kudrna

Atlas mapování evropských motýlů je závěrečnou zprávou autora, který po 24 letech uzavírá
výzkumný projekt „Mapping European Butterflies“ (MEB) a doufejme, že nejde o jeho
poslední slovo. Publikace obsahuje nové aktualizované mapy rozšíření a souhrnné tabulky
všech druhů evropských denních motýlů v klasickém pojetí. Zahrnuty jsou kompaktní
kapitoly o taxonomii, anotované katalogy názvů skupin rodů a druhů, kapitoly o zoogeografii,
taxonomii, ochraně, hodnocení údajů a historii projektu. Dále jsou předkládány návrhy na
ochranu biologické rozmanitosti motýlů (nadčeledí Papilionoidea a Hesperioidea) v Evropě
se zvláštním zřetelem na vzácné endemické druhy a nejohroženější místa s vysokou
biodiverzitou. MEB jako skutečný evropský projekt obdržel za posledních 24 let podporu
více než 300 čestných přispěvatelů; evropské organizace ochrany přírody NABU a WWF navíc
poskytly granty. Projekt se stal nepostradatelným pro studium a zachování biodiverzity
evropských denních motýlů jako jedné z předních skupin v rámci biologického monitoringu.
Ochrana stanovišť motýlů umožňuje zachování i dalších druhů hmyzu a takto ji lze i využít.
Vzhledem k dynamice a rozsahu změn v krajině představuje monitoring trvalý úkol.
Poděkování: S velkým potěšením děkujeme NABU (Berlin) a WWF (Berlin) za štědré granty, které
pomohly pokrýt většinu nákladů na tisk.

Společnost pro ochranu motýlů (SOM) je nevládní neziskový spolek zaměřený na ochranu motýlů a jejich
stanovišť, především na území České republiky. Provádí expertizy související s ochranou motýlů a jejich
prostředí pro státní orgány, nevládní ochranářské organizace, firmy a další. Organizuje odborná setkání,
propaguje ochranu motýlů a dalšího hmyzu, podílí se na tvorbě informačních a propagačních materiálů.
Účastní se mezinárodních akcí v oboru výzkumu a ochrany motýlů (např. jako kolektivní člen Slovenské
entomologické společnosti též na Slovensku) a řeší vlastní programy a projekty, týkající se zejména
ochranářského managementu a faunistických průzkumů vybraných oblastí. Vydala mj. dvoudílnou knižní
publikaci Motýli České republiky: rozšíření a ochrana.
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Společnost pro ochranu motýlů (SOM)
Solní 127, 383 01 Prachatice
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Doporučená zasílací cena činí 835,- Kč + poštovné a balné (od 69,- plus 40,- Kč).
Slevy za větší objednávky (od knihkupců, společností, spolků, pro účastníky konferencí atd.)
jsou možné od 5 ks výše a pro dodání na jednu adresu.
Bankovní údaje: číslo účtu - 2200949818 / 2010.
Adresa: Fio Banka a.s., V Celnici 1028/10, CZ-11721 Praha 1.
Platby jsou možné pouze převodem.
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