15th European Moth Nights

15. Eurooppalainen
yöperhosviikonloppu
10-14. lisää 2018

TIEDOTE
Unkarin (”Szalkay József Lepkészeti Egyesület”) ja Sveitsin (Luzernin) perhostutkijain seurat
ovat jo kolmen vuoden ajan järjestäneet Euroopan laajuisen
Eurooppalaisen yöperhosviikonloppu – tapahtuman.
1. Toiminnan tavoitteena on:

a. Yhteyksien ylläpito ja yhteistyö alan harrastajien ja tutkijoiden kesken. Tämän
projektin myötä onnistuttiin v.2004–2017 saamaan kokoon suuri joukko eurooppalaisia
perhosharrastajia, ammattilaisia, luonnonsuojelijoita ja muita luontoihmisiä. Uskomme, että
tämä aktiviteetti ei suinkaan jää hyödyttömäksi, vaan että se kasvattaa yhtenäisyyttä ja
keskinäistä tuntemusta. Sen lisäksi luodaan silmäys eri maiden yöperhosfaunaan ja paikallisiin
keräilymetodeihin.
b esittää koko Euroopan kattava tuokiokuva yöllä lentävistä perhosista tarkkailuajankohtana, kuitenkin
erityisesti huomioiden suojellut tai suojelua tarvitsevat lajit sekä traditionaaliset vaeltajat. Ensimmäisellä
tarkkailukerralla havainnoitiin elokuun lopun, toisella kerralla kesäkuun lopun, kolmannella toukokuun alun
tilannetta ja neljännellä loppusyksyn tilannetta.
c. Data, tulokset ja niiden arviointi annetaan yleiseen käyttöön. Olennaista on, että kaikki tulokset
julkaistaan, ei pelkästään yksittäisiä huomioita tai johtopäätöksiä.
TÄRKEÄÄ: Osanottajia muistutetaan, että heillä on halutessaan jopa viisi yötä aikaa havaintojen tekoon.
Näin siksi, koska emme tahdo epäsuotuisan sään tai henkilökohtaisten tehtävien estävän osallistumista.
Havainnoinnin voi suorittaa joka yö joko samalla tai eri paikalla.

2. Ohjeita tietojen taulukointiin ja lähettämiseen
Löytötiedot tulee kirjata esitäytettyyn Excel-taulukkoon, joka löytyy tapahtuman internetsivuilta
http://euromothnights.uw.hu/15emn_2018_tab.xls
Suomessa lomakkeen saa varmimmin suomenkielisillä tiedoilla (ja omilla edellisvuotisilla perustiedoilla
varustettuna) suoraan yhteyshenkilöltä.
Taulukko sisältää projektin kannalta tärkeää tietoa ja toisaalta se helpottaa yhteenvetoa ja tulosten
tarkastelua. Tietenkin löytötiedot hyväksytään myös muussakin muodossa.
o Odotamme tietoja sähköpostitse, mutta jos tämä ei ole mahdollista, voidaan lähettäminen tehdä
myös postitse. Suomesta tiedot lähetetään osoitteeseen pekka.tokola@oulu.fi, tai Pekka Tokola,
Maisterintie 3, SF-90570 OULU

3. Taulukossa pitäisi olla seuraavat tiedot (välttämättömät lihavoitu):
o
o

o

o

Havainnoijan nimi, e-mail- ja postiosoite.
Perhosen heimo, sukunimi ja lajinimi (käytä mieluiten Karsholt & Razowski 1996, Euroopan
luetteloa). Tässä ohjelmassa otetaan huomioon vain makrot (Macroheterocera) traditionaalisessa
merkityksessä, mukana ovat siis myös heimot Hepialidae, Cossidae, Limacodidae ja Psychidae.
Maa, maakunta, paikkakunta, tarkempi löytöpaikka, korkeus merenpinnasta, päivämäärä,
metodi (tässä mainittava lampputyyppi ja voimakkuus, rysän tai syötin tyyppi ja käyttötapa,
havainnoinnin kesto)
Runsaus, tarkka yksilömäärä (tai arvio taulukossa annetun kategorian mukaan)

4. EMN -yhteyshenkilö
Joissakin maissa tai ryhmissä projektilla on edustaja, EMN-yhteyshenkilö. Heidän nimensä ja osoitteensa voi
löytää seuraavasta luettelosta:
- http://euromothnights.uw.hu/emn_ambassadore_2008.xls
He koordinoivat alueellaan projektin suorittamista, ottavat vastaan tietoja, tarkistavat niitä ja lähettävät
edelleen EMN-keskukseen. Heiltä voi myös kysyä projektista tai tehdä ehdotuksia.

5. Tärkeitä näkökohtia
a. Projektin onnistumisen kannalta on tärkeää:
o Ensiksi tietoja odotetaan vain varmuudella määritetyistä lajeista. Jos määritys ei ole täysin
varma, tietoa ei tule lähettää tai se pitäisi jonkun asiantuntijan varmistaa.
o Toiseksi on tärkeää pitää mielessä luonnonsuojelu. Erityisesti tulee luopua suojeltujen lajien
keräilyltä ja välttää ympäristön liiallista kuluttamista.
b. Projekti sopii erityisen hyvin hyönteisseurojen, erityisesti perhosseurojen, samoin luonnonsuojelu- ja
retkeilyorganisaatioiden toimintaan. Mutta havainnointi sopii myös yksityishenkilöille, jotka uskovat
panoksellaan voivansa hiukan lisätä tämän fantastisen eläinryhmän tuntemusta ja tietoa niiden elinalueista.
c. Olkaa hyvä informoikaa mahdollisimman monia alan harrastajia tästä tapahtumasta!
Pyydämme kaikkia perhosharrastajia tekemään harrastuksestaan helposti lähestyttävän mahdollisimman
monelle ulkopuoliselle kiinnostuneelle, niin opiskelijalle kuin kelle tahansa luonnonystävälle.
Aktiivinen julkisuus on erittäin toivottavaa, mutta se jää kokonaan osallistujan aktiivisuuden varaan.
Jokaisen perhosharrastajan tulisi osallistua tähän projektiin. Tällä tieteellisiin tavoitteisiin pyrkivällä
kansainvälisellä projektilla on mahdollisuus suunnata julkisuuden huomiota yöperhosten
ihmeelliseen maailmaan. Samalla on mahdollista kiinnittää huomiota siihen tosiseikkaan, että
perhosten elinympäristöt ovat monenlaisen suojelun tarpeessa.
Odotamme erityisen runsasta osanottoa perhostutkimuksen huippumaasta Suomesta.
Kaikki perhosharrastajat innolla mukaan.
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