15th European Moth Nights

15. Europeiska
nattfjärilveckoslutet
10-14. 5. 2018

Anmälning

Bästa lepidopterolog
Vi inbjuder dig att

observera nattfjärilar

i ett evenemang som arrangeras den 10-14. 5. 2018 över hela Europa

på din egen observationsplats/-platser.
Man kan göra observationer varje dag på samma plats, eller på olika platser. Man kan också
observera bara 1–2 dagar. Vi begränsar oss till storfjärilar i den traditionella meningen
(Macroheterocera) (omfattar också familjerna Hepialidae, Cossidae, Limacodidae och Psychidae).
Syftet med undersökningen är att: - utveckla samarbete mellan amatörer och forskare, - skapa
en momentär bild av nattfjärilsfauna i Europa, och – publicera resultaten (mer om det här i ett annat
meddelande).
Resultaten från Sverige och meddelas senast före den 31.1.2019 med Excel-blanketten, som kan
laddas
ner
från
internetsidan
http://euromothnights.uw.hu,
till
Pekka TOKOLA
(pekka.tokola@oulu.fi) Om det inte är möjligt att använda e-post, kan resultaten skickas med
vanligt post. (Pekka TOKOLA Maisterintie 3 SF-90570 OULU)
I listan måste finnas följande information: Observatörens namn och adress, (också e-post).Fjärilens
släkt- och artnamn (synonymer som är välbekanta får också användas). Använd katalogen Karsholt
& Razowski 1996 om möjligt. Man bör också uppge land, landskap, ort, plats, höjden över havsytan,
datum, metod och artens abundans, exakt antal eller uppskattning: x = mycket sällsynt (1-5), xx =
sällsynt (6-29), xxx = allmän (30-99), xxxx = mycket allmän (över 100). Excel-blanketten har
färdiga kolumner för alla önskade uppgifter. Alla obligatoriska uppgifter är angivna med rött. (Det är
möjligt att få blanketten också från kontaktpersonen.)

Mera information och tomma Excel-blanketter kan fås från sidan:
http://euromothnights.uw.hu

Det är viktigt, att man på blanketten uppger endast säkert bestämda fjärilar. Om du är osäker,
vänd dig till någon expert eller utelämna observationen.
Sprid gärna information om veckoslutet till alla lepidopterologer som du känner.
Vi väntar fina observationer och många deltagare.
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