14de European Moth Nights
21-25 september 2017

UITNODIGING

Beste collega’s, lepidopterologen!
Net als in voorgaande jaren, willen we jullie uitnodigen voor het kijken naar

nachtvlinders

van 21 tot 25 september 2017

op een vrijwillige basis en op zelf gekozen plek(ken) in
Nederland of elders in Europa.

We willen ons beperken tot de zogenaamde macrolepidoptera in de strikte zin van het woord
(Macroheterocera) (waaronder dus ook de Hepialidae, de Cossidae, de Limacodidae en ook de
Psychidae). Het is mogelijk om in meerdere nachten op meerdere plekken of alle nachten op
dezelfde plek te vangen.
Doel van het project: ontwikkelen en onderhouden van een netwerk van nachtvlindermensen in
Europa, een simultaan overzicht te krijgen van macrovlinders en de publicatie daarvan (voor meer
details zie de bijgaande informatie).
De verzamelde gegevens moeten per formulier worden ingezonden (het liefst in EXCEL of een ander
format) voor 31 januari 2018, naar een van de adressen (zie hieronder) of naar de zogenaamde
EMN-Ambassador van Nederland (te vinden op de website) het liefst per e-mail maar het kan
natuurlijk ook per reguliere post. We willen iedereen vriendelijk vragen om zich aan de
deadline te houden!
De volgende informatie is nodig bij het doorgeven: Naam en adres van de waarnemer, familie,
genus en soortnaam (eventueel inclusief belangrijke algemeen bekende synoniemen). Voor
naamgeving wordt de checklist van KARSHOLT & RAZOWSKI uit 1996 aanbevolen (bij het doorgeven
dan het liefst met de daar gebruikte nummering. Maar een andere geaccepteerde checklist kan
natuurlijk ook worden gebruikt.
Verder zijn naam van het land, regio, gemeente, exacte locatie, hoogte boven zeeniveau, datum en
de methode van waarnemen (lamp type) van belang. Ook informatie over aantallen van de
waargenomen soorten is belangrijk, of door het doorgeven van exacte aantallen, maar ook de hierna
genoemde klassen kunnen worden gebruikt: x = heel zeldzaam (1-5), xx = zeldzaam (6-29), xxx =
frequent (30-99), xxxx = zeer frequent (meer dan 100).
Meer informatie, een lege Excel tabel en een lijst met namen van de zogenaamde EMN-Ambassadors
is te vinden op het internet onder volgende link:
http://euromothnights.uw.hu
Het is heel erg belangrijk dat alle waarnemingen die worden doorgegeven zekere determinaties
betreffen! Als er twijfel is, probeer dan iemand te vinden die hierin behulpzaam kan zijn,
twijfelachtige waarnemingen liever niet doorgeven.

GEEF DEZE UITNODIGING DOOR AAN ALLE LEPIDOPTEROLOGEN DIE U KENT!
Wij hopen dat u veel plezier zult hebben en wensen u het beste toe en kijken uit naar uw
medewerking.
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