Sommerfugleobservationer - Danmark år 2002


2002-12-31 - NWZ 
Gniben: Den 08.07.2002 var jeg på Gniben. Jeg så 38 stk. aglaja, og jeg så også en del blå blåfugle, som jeg regner med, var semiargus, men de klappe-
de ikke vingerne sammen, så jeg kunne se undersiden på dem og identificere
dem. Jeg så også 1 urticae og mange filipendulae. Det er tredje sted, at jeg ser aglaja i Danmark. Jeg har tidligere set den på Bjerge Strand ved 
Kalundborg i 1980 og på Høvblege på Møn i 1982, men den er vist uddød på Høvblege og på Møn. De flyver sat´eddermame hurtigt og kraftfuldt og er svære at følge med øjnene. Det er glædeligt, at aglaja flyver i så stort tal på Gniben. Det er da ellers en temmelig sjælden dagsommerfugl i Dan-
mark, er det ikke ? Jeg har aldrig før set aglaja i så stort tal i Danmark før. Da jeg så aglaja på Høvblege i 1982 så jeg kun 3 stk. Grunden til, at jeg først indrapporterer det nu, er, at jeg først nu har kunnet få adgang til mit internet.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2002-12-31) 



2002-12-31 - NWJ 
Skiveren: Den 07.07.2002 var jeg på Skiveren. Jeg så 3 artaxerxes, nogle argus, 20 selene og en stor flot niobe. Det er jo meget svært at skelne nioben fra adippen, men jeg går ud fra, at det er en niobe, da den er fanget i et klitområde. Næsten alle eksemplarer af selene var falmede og afdankede, men det er jo også sidst på sæsonen for det første kuld. Grun-den til, at jeg først indrapporterer det nu, er, at jeg først nu har kun-net få adgang til mit internet.   

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2002-12-31) 



2002-12-31 - NEJ 
Napstjært Mose: Den 06.07.2002 var jeg i Napstjært Mose. Jeg så nogle argus, 1 optilete, 1 crataegi, og på en specifik moseeng observerede jeg nogle amanda, nogle semiargus, 1 crataegi og 1 perlemorsommerfugl, som jeg ikke nåede at identificere, fordi den fløj så hurtigt. Det er første gang, at jeg ser semiargus i Danmark. Grunden til, at jeg først indrapporterer det nu, er, at jeg først nu har kunnet få adgang til mit internet.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2002-12-31) 



2002-12-31 - NEJ 
Tols Have: Den 05.07.2002 var jeg i Tols Have og så masser af hyperantus, mange jurtina, mange venatus, også nogle lineola, nogle argus, 1 lathonia, 1 atalanta, 1 crataegi, 4 optilete, 2 hippothoe og 3 amanda. Sidste år var der mange flere amanda i Tols Have, men den svinger måske i hyppighed ? Grunden til, at jeg først indrapporterer det nu, er, at jeg først nu har kunnet få adgang til mit internet.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2002-12-31) 



2002-12-31 - NEJ 
Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2002-12-31) 



2002-12-31 - NEJ 
Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2002-12-31) 



2002-12-03 - NEZ 
Fik endnu en fagata-hun ved Raadvad, selvom der næsten kun var brumata-hanner tilbage. Har set 7 arter i dec. - vaccinii, transversa, exoleta, aurantiaria, defoliaria, brumata og fagata.
Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-12-04) 



2002-12-01 - Danmark 
Kære sommerfugleinteresserede.
Entomologisk Årsmøde 2003 synes måske lige nu langt væk, men af hensyn til planlægning og invitationsudsendelse, beder LEPIODPTEROLOGISK FORENING om, at DU, der har noget at fortælle om under de korte indlæg søndag formiddag, allerede NU tænker over det, og melder tilbage til foreningen.
Årsmødet finder sted i lørdag/søndag d. 8-9. marts 2003 København med LEPIDOPTEROLOGISK FORENING som vært.
Der er heldigvis fast tradition for, at nye danske arter meldes og kort behandles ved et indlæg - men alle former for indlæg samt sær- eller tema udstillinger om insekter eller måske biotoper mm må meget gerne forudannonceres. Der er en klar sammenhæng mellem deltagerantal ved Årsmøderne og antallet af spændende indlæg, der er blevet forudannonceret.
SÅ har du noget på hjerte - så meld tilbage til Bjarne Skule (tlf. 4717 1078 eller pr. mail (uglebo@mail.dk) senest 1.12. 2002.
På forhånd tak.
På foreningens vegne Bjarne Skule

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2002-10-27) 



2002-11-27 - NEZ 
Lyngby Skov
Jeg luftede lige 145 snore i går aftes i det forholdsvis lune vejr. Overskyet med jævn vestlig vind og 5½ grads varme. Jeg så Epirrita sp. 1, O. brumata > 50, O. fagata 4, E. transversa 88, C. vaccinii 44, A. macilenta 85 ( hvoraf mange var helt friske ).

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2002-11-27) 



2002-11-25 - NEZ 
Valby/Kbhvn. 24.+25.XI: 2 stk. Exapate congelatella (flyvende indendørs).

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2002-11-25) 



2002-11-24 - SZ 
1 rubiginosa (vau) + almindeligheder i Magleby Skov på ganske få snore.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-11-24) 



2002-11-22 - NEZ 
I eftermiddag (22.XI) klækkede 1 stk. Hecatera dysodea af larve indsamlet 28.VIII-2001 (hurtigt forpuppet). På trods af at pupperne blev taget indendørs i varmen allerede i februar 2002, varede puppetiden altså alt ialt mere end et år.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2002-11-22) 



2002-11-18 - SZ+NEZ 
Ca. 30 rubiginosa (vau) + almindeligheder i Køge Strandskov i dag (rystede de fleste vau af snorene). I går endnu en fagata-hun ved Raadvad. Det lakker mod enden for i år.
Har andre end Knud haft erythrocephala på snorene ved Møns Klint eller andre steder i år?

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-11-18) 



2002-11-16 - Bornholm 
Sukkerlokning d 15 nov. Dueodde. 7 grader svag vind fra SØ.
Havde 122 dyr på 110 snore. Eneste interessante var 22 stk rubiginosa og 5 stk revayana.
Var ude igen d. 16. nov. Dueodde. 6 grader hård vind fra NØ
Havde kun 41 dyr på 110 snore - 1 stk rubiginosa som det bedste.
Hvor er erythrocephala´en henne ??

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-11-17) 



2002-11-15 - F. 
Fredag d. 15/11-2002 fik jeg en nyklækket Dasychira abietis med puppe og sidste hudskifte.
Fundsted Borgeskov v. Nyborg.

Observatör: Lars R.B.Jakobsen (rapporterad: 2002-11-18) 



2002-11-15 - NEZ 
Raadvad: 1 fagata-hun i parring (var lige ved at tabe den), flere brumata i parring og brumata-hunner kravlende frit samt flere aurantiaria-hunner. I går fik jeg en stor flot defoliaria-hun samme sted. Der var selvfølgelig også hanner af diverse arter. Hunnerne er fundet både på bøge- og egestammer.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-11-16) 



2002-11-15 - SZ 
Magleby Skov
I aften kom der på 4 lys og ca. 110 snore Epirrita sp. ca. 10, O. fagata 3, O. brummata > 100, C. pennaria 3, A. aurantiaria 2, E. defoliaria 8, P. populi 6, P. meticulosa 2, X. exoleta 2, E. transversa 37, C. vaccinii 18, A. circellaris 1, A. macilenta 6, C. rubiginosa ( vau) 1 og P. plumigera 25.
N. B. Rapporten fra Møns Klint er fra i går den 14-11-2002.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2002-11-15) 



2002-11-15 - LFM 
Møns Klint
Kun almindeligheder denne aften, hvor vi sukkerlokkede med ca. 275 snore. Jævn sydøstlig vind og overskyet. Vi så Epirrita sp. 3, O. brumnata ca. 20, O. fagata 2, C. pennaria 2, A. aurantiaria 1, E. defoliaria 4, P. populi 1 ( på pandelampe ), X. exoleta 11, E. transversa ca. 100, C. vaccinii ca. 50, A. circellaris ca. 75, A. lota 1 og A. macilenta 75. Vi kørte hjem i regnvejr.

Observatör: Knud Bech & Jens Lyngsøe (rapporterad: 2002-11-15) 



2002-11-15 - Bornholm 
Har været ude og sukkerlokke d. 13. og 14. nov ved Sømarken.
Aftentemp. var ca. 7 grader - jævn vind fra SSV begge dage.
Der var en del dyr på lokningen:147 og 122 dyr
Af interessante fund kan nævnes: 5 stk rubiginosa og 1 stk siterata.
Ellers fik jeg kun almindeligheder - og god motion.....

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-11-15) 



2002-11-06 - NEZ 
6/11-02 Ermelunden 4 gr. og en del sol
1 stk sphinx, igen på samme lampe som 5/11 - samt nogle populi og brumata(2)
Ved Rådvad: populi(>10), defolaria(>10), brumata(15) men ingen sphinx.
5/11-02 Ermelunden 6 gr. og noget sol
På gadelygter (model telefonpæl med 50w hg lampe) fandt jeg følgende:
sphinx(3) på samme lampe! populi(5), defolaria(4) og brumata(5)
Mvh Søren

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2002-11-06) 



2002-11-02 - NEZ 
Græse Bakkeby. Fint solskinsvejr: 1 urticae, 1 io og et kuld noget trætte brassicae-larver.

Observatör: Martin & Allan (rapporterad: 2002-11-03) 



2002-11-02 - NEZ 
Ikke det store, men man kan sagtens finde natdyr om dagen bl.a. set 2 sphinx på samme lygtepæl. Fik den ene med, men den anden sad for højt. Findestedet var Fortunen.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-11-02) 



2002-11-01 - ej 
molsbjerge kl 13,30 sydvent skrænt 1 stk vanessa

Observatör: højholdt (rapporterad: 2002-11-05) 



2002-10-30 - Nez, Slangerup Ås 
I det dejlige solskin sås idag fortsat 1 stk. phlaeas! samt 1 stk atalanta. og 2 stk io.

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2002-10-31) 



2002-10-30 - LFM 
Møns Klint
I går aftes sukkerlokkede vi med ca. 350 snore på Klinten. Overskyet vejr og 7 grader samt jævn vestlig vind.
Følgende arter sås: Epirrita sp. ca. 15, P. populi 1 ( på pandelampen ), S. libatrix 2, P. meticulosa ca. 100, X. exoleta 15, D. aprilina 1, E. transversa ca. 75, C. vaccinii ca. 50, A. circellaris ca. 350, A. lota 15, A. macilenta ca. 450 ( flyveår ? ), A. lychnidis 3, A. ipsilon 3, P. saucia 1, L. semibrunnea 1, C. erythrocephala 1 og M. unipuncta 1.

Observatör: Knud Bech & Jens Lyngsøe (rapporterad: 2002-10-30) 



2002-10-30 - NEJ 
NEJ - Øster Hurup - 19.-29.x.2002
Sidste melding fra i år er 1 templi.
Jeg har taget fælderne ned, så det var det!
Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2002-10-30) 



2002-10-26 - Bornholm 
Det skal lige nævnes, at den larve jeg her på siden omtalte den 11/10-02 desværre IKKE er en virgo-larve - men en D. trifolii.
Så pas på - den ligner det ædle vildt !!

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-10-26) 



2002-10-24 - SZ 
Anvendte torsdagen ikke på auktion, men et besøg til Køge Strandskov, hvor jeg observerede 9 rubiginosa (vau) + almindeligheder.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-10-24) 



2002-10-24 - B 
Efterårsferie på Bornholm, der var færre dyr end sædvanlig, og kun 3 nævneværdige:
1 siterata, 1 socia, og 1 consocia
så året er ikke helt slut endnu.
Observatör: Erik Hauritz (rapporterad: 2002-10-24) 



2002-10-23 - LFM 
Rødbyhavn
Jens Lyngsøe, Carsten Hviid og undertegnede var på en sukkerlokningstur med ca. 500 snore til ovennævnte lokalitet i går aftes i 10 graders varme og fin sydøstlig vind. 
Vi så 20 arter af macros med P. meticulosa som typedyr. Ud over de mest almindelige efterårsarter så D. aprilina 1 stk. og C. rubiginosa ( vau ) 19 stk. A. segetum, N. pronuba og M. pallens holder stadig ud.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2002-10-23) 



2002-10-23 - NEZ 
Trylleskoven - 9-8 gr. frisk vind fra Syd/SydVest
Endelig en aften uden regn ved Trylleskoven gav på ca. 130 snore
vaccinii(>200), transversa(>25), meticulosa(>25), circellaris(5),
macilenta(5), gamma(2), clavis(2), lota(1) og som det bedste rubiginosa(1)
Så der er begyndt at flyve lidt igen, hvis man da ellers kan finde en aften hvor det ikke regner, og temperaturen holder sig oppe over de 5 gr.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2002-10-23) 



2002-10-21 -  
Vedrørende forslaget om at lægge billeder af de formodede virgo larver på nettet:
Ja jo før jo bedre. Men i det hele taget hvad med at supplere rapportfaciliteten her med en mulighed for at uploade billeder? På den måde kan det ske hurtigt uden at ulejlige webmaster, man kunne så også for eksempel også bede om forslag til ID af underligt udseende eksemplarer eller sende billeder af usædvanlige fund i det hele taget.

Observatör: Jan F. Rasmussen (rapporterad: 2002-10-21) 



2002-10-21 - Div lokaliteter nez ,nwz 
Den varme sommer og især sensommer har stadig efterladt sig interessante spor. Således fandtes adskillige carduilarver i bedste vigør trods flere dages nattefrost og i en lun krog ved sejerøbugten fløj 3 stk phlaeas. Hjemme ved slangerup flyver en sidste maegera,  en fin han og håber på det modsatte køn skal dukke op! I brændenælderne er 3 gen levaalarverne nu puppeklare og søreme om ikke jeg fandt en stor rede halvstore urticalarver som vel må være et forsøg på en 3 generation !!

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2002-10-21) 


2002-10-18 - NEZ 
Var endnu engang på Stubben og mødte Per Stadel, hvor jeg fandt en enkelt forfrossen daplidice-larve og så en del rapae-larver, men ingen virgo-lignende larver.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-10-19) 



2002-10-16 - NEZ 
Tømning af af havefælden hos mine forældre i Espergærde, gav div almindeligheder, meticulosa, aurago ,pyramidea. Egentlig en del dyr på 5 dage.
Det bedste var 1 stk af pyraliden fovealis, kan det være træk? den er også fanget på Bornholm tidligere på året.
Så er der måske chance for at få virgo!!!
Der med stor sandsynlighed fundet larver af virgo.5 stk er fundet om natten. Den er stærkt grøn, med en tydelig rød-lilla linie.
De er fundet på klippekysten på Bornholm på gråbynke af Flemming Juhl, de er næsten fuldvoksne, så det er nu der skal ledes inden det bliver for sent. Held og lykke.

Observatör: Brian J.K. Nielsen (rapporterad: 2002-10-16) 



2002-10-14 - NEZ 
Besøgte Stubben med mine døtre i bidende Østenvind, der var mange larver i karsen, men ingen daplidice set, men der er en del uglelarver.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-10-14) 



2002-10-13 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup (for sidste gang i år):
d. 9.-12.X: Kviksølvlyset og sukkerlokningen gav om aftenen/natten, yderst få dyr (såvel macros som micros), i den bidende kulde og vind fra øst/nordøst. Eneste bemærkelsesværdige, var et par extra-generationsdyr; 1 stk. A. repandata og 1 stk. A. clavis. Ellers 1 stk. A. abietana.
Mere liv var der om dagen d. 10.+11.X, hvor der på solrige lune læsteder langs stengærdet af Sonnerup Skov/Lumsås, taltes ca. 25 stk. L. megera, 2 stk. I. io, ca. 20 stk. L. phlaeas og ca. 10 stk. I. lathonia. 

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2002-10-13) 



2002-10-11 - NEZ, Græse Bakkeby 
På sydvestsiden af flere læhegn og altså i læ for den bidende østenvind fløj der i går d. 1o, adskillige dagsommerfugle midt på dagen i den varmende sol: Phlaeas > 10. lathonia 5, maegera 3 rapae 1 og nok så fornøjet 2 friske cardui sugende som et andet majdyr i de remonterende mælkebøtter! Hjemme i brændenælderne er 3gen larverne af levana nu godt en centimeter store og æder i horder de sidste atalantapupper helt nøjne 

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2002-10-11) 



2002-10-11 - Bornholm 
I går d. 10. x fandt jeg en larve ved Grisby på grå bynke, der godt kan være E.virgo.
Den er meget grøn med en lyslilla fodlinie 1,6 cm lang.
Den er blevet fotograferet og billederne vil blive sendt til Bjarne Skule til verification, når de er fremkaldt midt i næste uge. 

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-10-11) 



2002-10-11 -  
Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-10-11) 


2002-10-11 - Nordjylland 
I sidste periode 3.-9.x.2002 har der været meget få dyr i fælderne, og intet at skrive om. Kun nogle meticulosa, enkelte gamma, noctuella, caecimacula og aprilina.

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2002-10-11) 



2002-10-10 - NEZ 
1 io fløj omkring og solede sig på jorden på Amager, trods kun 7-8 grader i skyggen.
Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-10-10) 



2002-10-09 - NEZ, LFM, SZ, NWZ, F. m. fl. 
Opfordring:
Da mange eller hovedparten af samler i ovennævnte distrikter har fået rækken af nedennævnte arter vil de måske ikke blive meldt. Vi er dog nogle jyder der mangler eller gerne vil have et eksemplar og evt. forsøge af fange de/dem i Jylland. Det drejer sig om observationer af Lemonia dumi,Conistra eurythrocephala, Conistra rubinosa, Lithophana ornitopus, Lithophana consocia gerne på almindelig måde her eller via mail: Svenskerne er flinke til at melde vanlige dyr.På forhånd tak. 

Observatör: Uffe Terndrup (rapporterad: 2002-10-09) 



2002-10-09 - NEZ, LFM, SZ, NWZ, F. m. fl. 
Opfordring:
Da mange eller hovedparten af samler i ovennævcnte distrikter har fået rækken af nedennævnte arter vil de måske ikke blive meldt. Vi er dog nogle jyder der mangler eller gerne vil have et eksemplar og evt. forsøge af fange de/dem i Jylland. Det drejer sig om observationer af Lemonia dumi,Conistra eurythrocephala, Conistra rubinosa, Lithophana ornitopus, Lithophana consocia gerne på almindelig måde her eller via mail: Svenskerne er flinke til at melde vanlige dyr.På forhånd tak. 

Observatör: Uffe Terndrup (rapporterad: 2002-10-09) 



2002-10-07 - WJ 
Ho Klitplantage
Jens Lyngsøe, Jørgen Wiemann, Henrik S. Poulsen, Per Tejlmann og undertegnede deltog i Lepidopterologisk Forenings ekskursion til Vestjylland den 4. og 5. okt. 2002.
Fredag aften blev der sukkerlokket med ca. 1000 snore samt sat lys op.
Meget få dyr på lys. Ud over de mere alm. efterårsarter sås på lokningen: C. siterata 1 stk, P. secundaria 1 stk, S. costaestrigalis 3 stk, C. clavipalpis 1 stk, L. oleracea 1 stk, D. rubi 1 stk, P. saucia 13 stk, N. noctuella 2 stk og M. unipuncta 1 stk, som kom på en af Jørgen Wiemanns snore.
Kærgaard Egekrat gav 3 stk D. aprilina samme aften.
Lørdag aften kun sukkerlokning: T. firmata 3 stk, C. margaritata 1 stk, R. sericealis 1 stk, S. costaestrigalis 11 stk, D. rubi 3 stk og P. saucia 5 stk.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2002-10-07) 



2002-10-07 - WJ 
Ho Klitplantage
Jens Lyngsøe, Jørgen Wiemann, Henrik S. Poulsen, Per Tejlmann og undertegnede deltog i Lepidopterologisk Forenings ekskursion til Vestjylland den 4. og 5. okt. 2002.
Fredag aften blev der sukkerlokket med ca. 1000 snore samt sat lys op.
Meget få dyr på lys. Ud over de mere alm. efterårsarter sås på lokningen: C. siterata 1 stk, P. secundaria 1 stk, S. costaestrigalis 3 stk, C. clavipalpis 1 stk, L. oleracea 1 stk, D. rubi 1 stk, P. saucia 13 stk, N. noctuella 2 stk og M. unipuncta, som kom på en af Jørgen Wiemanns snore.
Kærgaard Egekrat gav 3 stk D. aprilina samme aften.
Lørdag aften kun sukkerlokning: T. firmata 3 stk, C. margaritata 1 stk, R. sericealis 1 stk, S. costaestrigalis 11 stk, D. rubi 3 stk og P. saucia 5 stk.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2002-10-07) 



2002-10-07 - B 
Tillæg til Dueodde tømning 19/9-4/10
2 costaestrigalis, 8 noctuella

Observatör: Brian J.K.Nielsen (rapporterad: 2002-10-07) 



2002-10-07 - B 
Fældetømning på Dueodde i perioden 19/9-4/10.Har givet flg.
6 stk templi,2 confusa,1 aerugula,3 m.litoralis(2 gen),1 alpium(2 Gen), 1 mandarina,1 albipuncta, 2 siterata, 4 hippocastanaria,1 a.lorquinana.
Observatör: Brian J.K.Nielsen & Niels Jacob Andersen (rapporterad: 2002-10-07) 



2002-10-07 - Bornholm 
Fældetømning 3.-6.x Saltuna,Grisby,Boderne
9 stk albipuncta, 3 stk l-album, 8 stk confusa, 1 stk costaestrigalis, 2 stk caeruleocephala, 1 stk saucia 4 stk noctuella.
Stadigvæk rigtig mange dyr i fælderne - men ingen dyr på lokning !!!

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-10-07) 



2002-10-07 -  
Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-10-07) 



2002-10-05 - SZ 
Karrebæksminde, Enø: Vanessa atalanta (admiral) og Cynthia cardui (tidselsommerfugl); 1 af hver solbadende

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2002-10-07) 



2002-10-05 - NEZ 
I det sensommeragtige vejr lørdag middag i Roskilde kunne jeg sidde på min terrasse i bagende sol og i en times tid nyde synet af en argiolus flyve rundt mellem buske og trækroner. Min have vrimler normalt med argiolus i "sæsonen", men jeg troede ikke man kunne se arten her en uge ind i oktober? Det må vel så være en 3. generation (den har i al fald været fraværende hele september)?

Observatör: Jørgen Krogh (rapporterad: 2002-10-07) 



2002-10-05 - SZ 
SZ, Kalvehave: 1 stk. H. convolvuli (snerlesværmer) han, helt uden tvivl den friskeste og flotteste jeg til dato har set i DK, blev fundet på husmur 25.eller 26.sept. 2002 af Ruth Christoffersen. Fint med årvågne svigermødre!

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2002-10-05) 


2002-10-04 - Bornholm 
Udover trivialiteterne pronuba, c-nigrum og (den ikke så frygtsomme) meticulosa i mængde indeholder morgenfældefangsten bl. a. to usædvanlig godt brugte C. nupta, 1 O. plecta, 1 meget frisk L. thalassina og 1 H. pyritoides.

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2002-10-04) 



2002-10-04 - Nordjylland 
Kun lidt i fælderne i perioden 26.ix.-2.x.2002
EJ - Helberskov: 1 fraxini
NEJ - Øster Hurup: 1 M. confusa

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2002-10-04) 



2002-10-03 - NEZ 
NEZ: Veksø, Sjælland - M. confusa kommer omsider også her i haven - i alt tre stk. er kommet dryppende den sidste uge. Seneste er en dugfrisk hun 30.9. Så skulle man have den slags lyster, er det bare om at tage en sådan til æglægning. Hun har nu lagt ca. 100 æg - kan fx fodres med mælkebøtte. Og så er det vejen til friske eksemplarer, hvis man synes strejferne er for slidte.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2002-10-03) 



2002-10-03 - Bornholm 
Har tømt fælder i perioden 30.ix - 2.x og det gav følgende:
19 stk confusa, 9 stk albipuncta, 5 stk l-album, 1stk caeruleocephala,
1 stk costaestrigalis, 2 stk atriplicis, 1 stk abietis,2 stk siterata,
2 stk templi og 3 stk marginepunctata (en fra Saltuna !)Micros: 2 stk noctuella
Sene fund: 1 stk deplana, 1 stk litoralis, 1 stk roboraria

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-10-03) 



2002-10-03 - Bornholm 
I min nye lysfælde (150 watt pære) midlertidig opsat på mit garagetag her i Gudhjem har det de sidste to nætter formelig vrimlet med "almindeligheder": >50 X. c-nigrum, (godt foderdyr til løvfrøer!) >30 P. meticulosa, begge dage >15 godt brugte N. pronuba (nogle sikkert de samme, der er gået på den igen!), 2 X. aurago, 6 A. caecimacula, 8 A. lychnidis, 1 A. oxyacanthae, 2 A. macilenta, 2 R. lutosa, 1 A. exclamationis, 1 R. sericealis, 1 P. festucae, 1 C. morpheus og en L. clavaria samt et par "fugleklat-viklere" og 3 ondsindede Ophion luteus - seglhvepse også kaldet.
     Ved Svenskehavn i går talrige - >20 - frisk udseende phlaeas og nogle icarus, ved Aarsdale 2 rhamni-hanner, atalanta flere steder, 2 io i Poulsker, P. rapae, napi og brassicae mange steder.

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2002-10-03) 



2002-10-03 - NEZ 
Bagsværd:
I tæt tåge fandt A ipsilon (1), X aurago (1) og L clavia (1) frem til mit lys. 
d 30/9 tog jeg samme sted en helt frisk 2.generation P secundaria på lys.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2002-10-03) 



2002-10-02 -  
På "Stubben" i Frihavnen kunne fire samlere i dag i skønt indian sommervejr konstatere at daplidicen er gået til ro for i år. Det gjalt dog ikke larverne som der stadig kunne findes en del af, mest store som må skynde sig til pupning inden den lovede frost.Lars Bo Andesen havde d. 27 set en frisk han flyve omkring. Cardui maegera og enkelte kålfugle nød også det gode vejr 

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2002-10-02) 



2002-10-02 - NEZ 
Ølsted By
På lyset i haven sås sidste nat i diset lunt vejr ( 10 grader ) følgende dyr: T. britannica 1 stk., T. obeliscata 2 stk., P. secundaria 1 stk., E. similis 1 stk., H. proboscidalis 1 stk., M. confusa 1 stk., A. gamma 1 stk., P. meticulosa 12 stk., R. lutosa 3 stk., A. oxyacanthae 3 stk., A. macilenta 2 stk., A. lychnidis 7 stk., X. aurago 11 stk., A. exclamationis 1 stk., O. plecta 1 stk., N. pronuba 1 stk., X. c-nigrum 8 stk. og P. ruralis (pyralide) 1 stk.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2002-10-02) 



2002-10-01 - NEZ 
Kongelunden i dejligt efterårsvejr: 1 c-album på nogle få snore samt 1 io og flere kålsommerfugle samt 1 rhamni på Kongelundsvejen.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-10-02) 



2002-10-01 - LFM 
Rødbyhavn: Helt vindstille, temmelig diset, dog relativt lunt. Meget lidt aktivitet med kun ca. 50 dyr ialt på 400 rødvinssnore. Udelukkende almindeligheder, stadig med P. meticulosa og X. c-nigrum som typedyr. Bl.a. sås også enkelte A. gamma og 1 stk. N. noctuella. 

 

Observatör: Klaus Hermansen & Per Tejlmann (rapporterad: 2002-10-01) 



2002-10-01 - ej 
Binderup Strandskov ved Skamlingsbanken. Mindst 50 L.phlaeas plus enkelte kålsommerfugle, brassicae og napi. Og een enkelt ctronsommerfugl - en han, der virkede lidt træt i det. På et tidspunkt lå den længe fladt ned på siden i græsset ... men flagrede videre, da jeg pirkede til den.

Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2002-10-01) 



2002-09-30 - NEZ 
Buresø ved Slangerup. Dagens overraskelse på havens asters sidder 2 lathonia ( Storplettet perlemorsommerfugl). På budleia og sukkerlokning
3 atalanta, 1 Io og 1 stor kålsommerfugl.
Observatör: steffen johansen (rapporterad: 2002-09-30) 



2002-09-29 - Bornholm 
Har i perioden 24. - 29. ix fanget følgende i fælder og på sukkerlokning:
33 stk confusa, 9 stk l-album (en fra Snogebæk!!), 1 stk armigera, 1 stk mandarina, 1 stk semibrunnea, 1 stk albipuncta, 1 stk costaestrigalis, 1 stk marginepunctata, 2 stk aerugula, 1 stk noctuella og 1 stk costalis.... og nu kommer østenvinden på tirsdag..... 

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-09-29) 



2002-09-29 -  
OPFORDRING!
Da vi har påbegyndt artiklen om den nye danske art Eucarta virgo (Treitschke, 1835), er vi meget interesserede i at modtage meldinger om samtlige fund af arten fra de danske distrikter.
Hvis du / I har fanget arten bedes i derfor venligst meddele samtlige data til Brian Martinsen pr. E.mail: b-martinsen@mail.dk eller på tlf.nr: 56508182.
Vi håber at alle vil sende os de fornødne oplysninger så artens forekomst i Danmark i 2002 kan blive behandlet så udførligt som muligt.
På forhånd tak.

Observatör: Knud Larsen, Benny Lynggaard &Brian Martinsen (rapporterad: 2002-09-29) 



2002-09-28 - LFM 
Rødbyhavn: På trods af lunt vejr, usædvanligt få dyr på ca. 400 rødvinssnore. Foruden almindelighederne, 1 stk. M. albipuncta og 1 stk. L. semibrunnea.

Observatör: Carsten Hviid & Per Tejlmann (rapporterad: 2002-09-28) 



2002-09-27 - NEZ 
Bagsværd: Efter en meget mager periode er der nu igen dyr på lys, bl.a. en (2. generation) L flexula d. 20/9. Ellers kun almindeligheder.
24/9: I Stampedam på rødvinssnore  er A oxyacanthae typedyr. Deuden flere X aurago samt den alstednærværende A pyramidea.
25/9: I Kongelunden tager jeg en X exoleta på  snore hvor E transversa er typedyr. Desuden  > 10 C vacinii, 3 P meticulosa og utallige A pyramidea. Forbavsende få dyr på de ca 150 snore trods det ret lune vejr (ca 12 gr) og lidt småregn. 

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2002-09-27) 



2002-09-26 - Nordjylland 
Nordjylland  - kun lidt i fælderne
NEJ Øster Hurup 19.-25.ix.2002: 1 costaestrigalis
EJ Helberskov 19.-25.ix.2002: 1 M. confusa
Lidt SV-vind ville sikkert hjælpe her i Jylland

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2002-09-26) 



2002-09-26 - LFM 
Rødbyhavn
Jens Lyngsøe, Jesper Rostgaard Christensen og jeg var en tur på ovennævnte lokalitet i går aftes for at sukkerlokke. Vejret var nærmest perfekt med en svag/jævn lun vind fra vest og 14 graders varme. Der var ikke så mange dyr på lokningen som man på forhånd ville forvente sådan en aften. 
Vi så 30 arter macros med P. meticulosa som typedyr. Af mere nævneværdige arter sås P. festucae 2 stk og L. semibrunnea 1 stk.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2002-09-26) 



2002-09-25 - Nez. Slangerup ås 
9 dagsommerfuglearter fortsat i og omkring den blomsrende rødkløver, de 3 kålarter >10, fortsat en enkelt cardui, maegera 2, ægeria 1, phlaeas 3, urtica 1 atalanta 3, en halvstor carduilarve i tidslerne. I aftes 1 stk. pyretoides 2gen.på snorerne i haven.

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2002-09-25) 



2002-09-24 - Fyn 
Ved 16-tiden idag, under et regntungt skydække, besøgte 1 stk. stellatarum vores sommerfuglebusk, lige udenfor køkkenvinduet, her i Odenses nordvestlige hjørne.

Observatör: Kent Bovin (rapporterad: 2002-09-24) 



2002-09-23 - LFM 
Så var der atter gået en uge: 16.9-21.9, og lamperne på Vestlolland blev atter efterset. Denne gang med en enkelt N. asiatica ved Onsevig som eneste nævneværdige resultat.

Observatör: Bjarne Skule, Flemming Vilhelmsen, Per Olsen (rapporterad: 2002-09-23) 



2002-09-23 - Bornholm 
Har de sidste 5 dage fået flere gode arter trods det elendige vejr:
23 stk l-album, 17 stk confusa (en med todelt sølvmærke),1 stk costaestrigalis, 1 stk convolvuli, 1 stk caeruleocephala, 1 stk miata,
1 stk obstipata, 1 stk sticticalis, 5 stk costalis.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-09-23) 



2002-09-20 - EJ 
Mine fælder giver meget lidt i øjeblikket. Få dyr og kun lidt at skrive om:
EJ   Helberskov  13.-18.ix.2002
2 fraxini samt 2 M.. confusa.

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2002-09-20) 



2002-09-19 - NEZ 
Trylleskoven / Karlstrup
Stadig næsten ingen dyr på snorene i Trylleskoven - ca. 25 dyr på 150 snore! Det eneste dyr der er værd og nævne var 1 stk H. rostralis
Lad os så snart få lidt regn, så dyrene igen begynder at gå på snorene...

En del mere liv var der i dag i vores have på blomster og 10 stk snore. Der var besøg af atalanta(>8), io(2), rapae(2), rhamni(1). Også c-album(3) som ikke er set her i haven før.
Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2002-09-20) 



2002-09-19 - B 
Fældetømning på Dueodde fra.d.16-18.09
1 Convolvuli, 5 confusa, 1 sylvestrella.
Niels jacob har fanget flg. på sukkerlokning d.18.09:
2 asiatica, 1 polygrammata, også Dueodde.

Observatör: Brian J.K.Nielsen & Niels jacob Andersen (rapporterad: 2002-09-19) 



2002-09-19 - NEZ 
Stubben:
1 cardui (så takvingerne er ikke helt væk).4-5 flyvende daplidice.
7 daplidice-larver + 2 skraldebiler, der kørte hen over flere larver.
1 fuldvoksen daplidice-larve var kravlet af planten (hvor skulle den hen?).
Ellers var der megera, icarus og meget få kålsommerfugle.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-09-19) 



2002-09-18 - B 
Fældetømning på Dueodde fra d.7 - 16.9:
Abietis 1, l-album 1, aerugula 1,costaestrigalis flere stk, confusa flere stk.

Observatör: Niels jacob Andersen & Brian J.K. Nielsen (rapporterad: 2002-09-18) 



2002-09-18 - B 
Sukkerlokning på Dueodde d.16-17 har givet flg.
Socia 1, Furcifera 1, a.logiana 1, alpium 1 (2 gen), div. ukendte viklere.

Observatör: Niels jacob andersen (rapporterad: 2002-09-18) 



2002-09-17 - LFM 
Atter en tur rundt på Lolland til de stationære fælder.
Nordlolland, Købelev Skov gav 1 stk. convolvuli, 2 stk. confusa, 1 stk. sticticalis
Sydlolland, Kramnitze gav 1 stk. asiatica, 1 stk. virgo (vor nr. 7 på lokaliteten), 4 stk. confusa, 1 stk. gallii, 4 stk. Meganola albula vel i 2. generation - ret små eksemplarer.

Observatör: Bjarne Skule, Flemming Vilhelmsen, Per Olsen (rapporterad: 2002-09-17) 



2002-09-16 - NEZ 
Kongelunden, den 16.ix.2002:
Trods det lidt kedelige efterårsvejr, synes jeg godt man kan have mange dyr på snorene. I går havde jeg således 2 ocellaris (en pæn og en meget slidt), 1 gilvago samt alle de øvrige gule ugler (undtagen citrago), vaccinii, transversa, pyramidea, gamma, meticulosa, oxyacanthae, viklere m.v.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-09-17) 



2002-09-16 - Bornholm 
Trods halvkedeligt vejr har de sidste dage givet følgende:
1 stk mandarina, 1 stk caeruleocephala, 1 stk costaestrigalis, 9 stk l-album, 7 stk marginepunctata, 7 stk confusa, 2 stk noctuella, 2 stk costalis og 1 stk sticticalis.
Derudover 1 stk L.socia på sukker.

Observatör: Morten Top-jensen (rapporterad: 2002-09-16) 



2002-09-16 - NWZ,Jyderup Skov 
I en lun krog på en brakmark op mod Jyderup skov, med masser af blomster, havde alle dagflyverne gemt sig: Megera 10, aegeria 1, Icarus 2, agestis 1,
Phlæeas 11, lathonia 5, napi 3, rapae 5,gama 1, men takvingerne blev i sengen dennne første efterårsdag! 

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2002-09-16) 



2002-09-14 - F 
Jeg har tømt fælder 13/9 og kan i den forbindelse oplyse, at der ikke blev fundet centrago. Der er altså fanget i alt 3 ex. henover 1/9, hhv. Nyborg og Tåsinge, Fyn. Trækket er tilsyneladende overstået, men tak for de mange mails...
Eneste trækdyr denne gang blev peltigera og asiatica på Tåsinge.

Observatör: Lars Hansen (rapporterad: 2002-09-14) 



2002-09-14 -  
Observatör: Lars Hansen (rapporterad: 2002-09-14) 



2002-09-13 - NWZ+NEZ 
Vesterlyng: Stadig lathonia, megera og cardui, men til gengæld meget få andre arter. Roskilde: 1 c-album på buddleia.

Observatör: Jørgen Krogh (rapporterad: 2002-09-16) 



2002-09-13 - LFM 
Bøtø (fredag d. 13.!):
400 sukkerlokningssnore + 2 kviksølvlamper gav 1 stk. TOTAL NITTE, med næsten ingen dyr, hverken på lys, lokning eller i luften.
Observatör: Carsten Hviid & Per Tejlmann (rapporterad: 2002-09-14) 



2002-09-13 - NEZ 
Et stk M confusa på lys i Bagsværd, ellers utroligt lidt i havefælden de sidste par uger med det stille og klare vejr. 
7/9: I Korsør fik jeg en C fraxini og flere P meticulosa på rødvinsnore. På lys fik jeg en N fibriata, 2 E cursoria og 1 A segetum samt flere af de helt almindelige arter. 
Jeg iagtog også utallige V atalanta på blomster af vedben, et meget betagende syn.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2002-09-13) 



2002-09-12 - f 
En af mine kolleger så en sørgekåbe flyve ud af en brændestabel i Husby på Vestfyn

Observatör: Bjarne Haas (rapporterad: 2002-09-13) 



2002-09-12 - WJ 
2 stk. Colias crocea på Hjerting Strand ved sanatoriet N. f. Esbjerg samt flere atalanta og brassicae

Observatör: Henrik Callesen (rapporterad: 2002-09-13) 



2002-09-12 - LFM 
Rødbyhavn; mandag aften (9/9).
Deltagere: Per Stadel Nielsen, Bjarne Skule, Carsten Hviid, Klaus Hermansen & Per Tejlmann.
På sukkerlokningssnorene: 4. danske eksemplar af H. obesalis samt 1 stk. N. asiatica. Ellers meget få og almindelige dyr.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2002-09-12) 



2002-09-11 - NEZ 
Veksø, Sjælland - i duggen ved lampen sad i morges (efter natten 11.9.02) et stk. noget laset unionalis (hun).

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2002-09-12) 



2002-09-11 - NEZ 
Karlstrup
Stadig lidt trækdyr, men ikke det store antal af dyr for tiden.
9/9 - asiatica(1)
11/9 - confusa(1)

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2002-09-12) 



2002-09-11 - Langeland 
I sørgekåbe set på Rudkøbing Havn idag ved 16-tiden.

Observatör: Jens Bech (rapporterad: 2002-09-11) 



2002-09-09 - NEZ 
15-20 stk V Atalanta (admiral) samt 2 stk C-album (Det hvide C) under æbletræ med nedfaldsæbler i Rusland (Hornbæk). Fascinerende.

Observatör: Michael Nørregaard (rapporterad: 2002-09-09) 



2002-09-09 - NEJ 
NEJ   - Øster Hurup 4.-8/ix.2002
Mine fælder giver ikke det vilde som på Bornholm. I sidste tømning var det bedste 1 binaria, 1 costaestrigalis, 1 fraxini, 1 M. confusa samt 1 celsia.

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2002-09-09) 



2002-09-08 - NEZ 
Karlstrup 8/9-02
Endelig kom den - 1 stk pæn E. virgo til min fælde med blå rør i haven.
Første eks. i NEZ ?
Ellers kan af bedre dyr for de sidste uger nævnes :
20/8 confusa(1),
28/8 syringaria(1) asiatica(1),
30/8 confusa(1) asiatica(1)
Der er ellers utroligt få dyr på snorene for årstiden, både her i haven, samt i Trylleskoven...

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2002-09-09) 



2002-09-08 - NEZ 
Et stk 'Det hvide C' (P. c-lbum) på Buddleia midt i Kgs. Lyngby.

Observatör: Allan Olsen (rapporterad: 2002-09-09) 



2002-09-08 - NEZ 
HELT SLUT med dagsommerfugle for i år er det ikke: Det blev i Asserbo til 9 arter, bl.a. c-album og megera.

Observatör: Jørgen Krogh (rapporterad: 2002-09-09) 



2002-09-08 - B 
EN UGES FANGST PÅ BORNHOLM!!!!!
Har givet flg:
På sukker har vi fanget det 3.Dk eks. af H.obesalis d.4.9, og dagen efter har vi fanget det 2.Dk eks. af G.stolida, begge arter er fanget ved Svenskehavn.
Desuden har turen givet flg:
4 virgo, 2 armigera, 2 scutosa, 1 ultima, 4 abietis, 2 mandarina, 2 convolvuli, 6 asiatica, confusa ad libitum, 1 socia, costaestrigalis ad libitum, 3 obstipata, 1 viriplaca, 1 dubitata og af småsommerfugle bør nævnes 4 H.costalis, 12 A.cristana, 10 D.sylvestrella, 4 N.angustella, 1 P.unionalis, 1 E. ocellea  og 2 A.lorquiniana. Alt i alt har Bornholm vist sig fra sin pæne side i perioden fra d. 1. - 6. september.
Bedre indsamlingsår får man vist aldrig !!!!!! eller gør man ?

Observatör: Niels Jacob Andersen, Brian J.K.Nielsen & Morten Top Jensen (rapporterad: 2002-09-08) 



2002-09-07 - NEZ 
En blandet Fugle-/Sommerfugle-tur gav en enkelt Pulshöjare, idet vi havde gået og pjattet med at vi nok ville score en Hyale - og pludselig var der et gult lyn og vi drønede efter den med vores kikkerter. Men stor var overraskelsen da det viste sig at være en C.crocea (Orange Høsommerfugl)
der trak forbi på Køgekanten. 
Hvis der i øvrigt er nogen der kan angive hvor Jeg kan se en Hyale ville Jeg blive rigtig glad - den har det med at drille og
der er jo ikke så mange Lucernemarker tilbage og eftersommeren begynder også at synge på sidste vers, men jeg er lydhør.
Med Venlig Hilsen Morten Hanzen og Kurt Christensen

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2002-09-09) 



2002-09-07 -  
Hvis man ikke har "de dyre bøger", kan man se centrago og virgo på hjemmesiden: http://www.vim.de/falter/LeftBottomFrame.htm

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-09-07) 



2002-09-07 - F 
Hvorfor er der ingen, der skriver om A. centrago. Jeg har netop taget sæsonens 3. ex. langs Storebælt i perioden ult.aug-pr.sept. 
Jeg var lidt usikker i bestemmelsen, fordi de bestemt ikke ligner afbildningen i Skinner´s bog. Men et besøg hos Peder Skou satte tingene på plads - dyrene ligner til forveksling dem, der er afbildet i Fajcik´s "Die Schmetterlinge Mitteleuropas, bd. 2. (heri er også virgo afbildet).
Jeg er vel næppe den eneste, der har taget centrago i år - i så fald giver det ingen mening at oprette en klub.

Observatör: Lars Hansen (rapporterad: 2002-09-07) 



2002-09-06 - NEJ 
Jeg synes lige der mangler lidt "guf" på listen pt.
Freddy Hvarregaard fangede en nerii på lampen fredag d. 6. sep. 
den sad i æggebakkerne kl 23.15.

Observatör: H.E. Møller (rapporterad: 2002-09-17) 


2002-09-06 -  
Hej Alle,
Prøv at besøge DMI's hjemmeside på
http://www.dmi.dk/vejr/aktuelt/200209051600/moskvarog.html
Så kan I se, hvor bl.a. virgo'erne kommer fra!
Der kan I også finde data om vejret i august: 4 gr. over normalen.
Hilsen
Per Stadel

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2002-09-06) 



2002-09-06 - Bornholm 
NYT TRÆK AF VIRGO D. 5/9
OBESALIS FANGET VED SVENSKEHAVN
Mere udførlig fundliste for de sidste dage følger senere

Observatör: Morten Top-Jensen , Brian Nielsen og Niels Jacob Andersen (rapporterad: 2002-09-06) 



2002-09-05 - NEZ 
Så var sommeren lige ved at slutte her i haven i Vanløse, København. Men i aftes, lige før jeg havde tænkt at samle grejet sammen, kom der en P. chalcites. 
Jeg bliver nok nødt til at lade lampen køre lidt længere!
Observatör: Fl. Vilhelmsen (rapporterad: 2002-09-06) 



2002-09-05 - LFM 
Rødbyhavn 4-9-2002
En dejlig lun aften, hvor vi så 67 macrosarter bl.a. L. semibrunnea 1 stk., N. asiatica 2 stk., S. costaestrigalis 1 stk., M. confusa 2 stk. og A. hyperici 5 stk.
En del 2. eller 3. generationsdyr bl.a. X. designata, E. silaceata, C. margaritata, H. fasciaria, P. cucullina, E. similis,P. fuliginosa, C. ligustri og M. litoralis.
Desuden sås også N. angustella 1 stk., H. costalis 1 stk. og E. pallidata 1 stk.
Observatører: Svend B. Larsen og Knud Bech.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2002-09-05) 



2002-09-05 - EJ 
I går eftermiddag havde jeg besøg af Kim Lauridsen og under snakken spurgte han om jeg havde is nok i maven til at fotografere en levende Virgo hvis den dukkede op. Her til morgen sad der så en dugfrisk virgo ved havefælden og jeg fik taget mine billeder og sikret dyret. Man bliver så dejlig vågen.

Observatör: Jens Christian Schou (rapporterad: 2002-09-05) 



2002-09-04 - NEZ 
Et stk. frisk C-album i haven i Vedbæk. Sad på gammel banan urørlig i 15-20 minutter.

Observatör: Michael Nørregaard (rapporterad: 2002-09-04) 



2002-09-04 - NEZ 
Jeg er ikke blevet medlem af nogle klubber, men så en daplidice-han ved Lynetten ude ved vandet - det andet område var aflåst!!!
Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-09-04) 



2002-09-04 - Bornholm 
Trods vestlige vinde har der alligevel kommet gode dyr i fælderne de sidste par dage:
1 stk abietis, 1 stk convolvuli, 1 stk confusa, 1 stk verbascalis, 1 stk extimalis

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-09-04) 



2002-09-03 - NEZ 
Geelsskov ved Holte: Atter en Lycaena virgaureae (dukatsommerfugl) på Stenvej om eftermiddagen.

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2002-09-04) 



2002-09-01 - LFM 
Ulslev, Falster
I min fælde ved Ulslev på Falster fandt jeg endelig en virgo fanget i den sidste uges tid, ny art for samlingen. Ganske pæn, nu er jeg altså også medlem.
  

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2002-09-01) 



2002-09-01 - LFM 
Så var der atter virgoer på Lolland - eller rettere, der har været, da de befandt sig i vores lysfælde ved Kramnitze, Lolland, hvor der efter en uge (25.8-30.8) var fløjet 4 (1 frisk, 2 medium og 1 slidt) virgo til lampen.
Vores særlige departement og sydvestlollandske afdeling af "Club virgo" har hermed fanget 6 ekspl.
Derudover var der intet at bemærke i fælderne.
Observatör: Bjarne Skule, Per Olsen & Flemming Vilhelmsen (rapporterad: 2002-09-01) 



2002-09-01 - NEZ 
Jeg glemte i omtalen af min Magleby Skov-tur at nævne at der også kom en enkelt nitida samt en cucullina.
Men det bedste var nu alligevel at se til havelampen næste formiddag, denne blev i øvrigt først tændt ved hjemkomsten fra Magleby Skov, der lå nemlig en plusia jeg ikke havde set før.
Dyret ligner mest en Chrysodeixis acuta/chalcites, men mangler dennes mørke plet i frynserne, og så er "gamma-tegnet" ikke delt i to.
Hvad er det for en art?
Og skal jeg oprette en klub?

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2002-09-01) 



2002-08-31 - BORNHOLM 
Hyles euphorbiae
Min nabo Morten (Top-Jensen) og jeg plukkede 25 af disse meget smukke larver fra cypres-vortemælk (Euphorbia cyparissias) i Svaneke. De fleste er klar til at gå i jorden, men enkelte kun i halv størrelse.   Det nåede endnu et par lokale samlere (Niels Erik Hildebrandt og Per Falck) at få glæde af: de fandt 11 larver som Morten og jeg havde overset.

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2002-09-01) 



2002-08-31 - SZ 
Var en tur i Magleby skov fredag aften med sukker og lys, på sukkersnorene kom der ikke alverden, dog en frisk peltigera blev det til.
En noctuella og en sticticalis fandt frem til lampen.

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2002-08-31) 



2002-08-31 - SZ 
Var en tur i Magleby skov fredag aften med sukker og lys, på sukkersnorene kom der ikke alverden, dog en frisk peltigera blev det til.
En noctuella og en sticticalis fandt frem til lampen.

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2002-08-31) 



2002-08-30 - NEJ 
CLUB VIRGO nu også i Nordjylland 1 skt. E.virgo på lys i Koldmosen 29/8-02

Observatör: Hans Møller & Freddy Hvarregaard  (rapporterad: 2002-08-30) 



2002-08-29 - LFM 
Rødbyhavn - Jens Lyngsø, Niels O. Rasmussen og jeg mødtes denne aften med knapt 20 grader C helt hen under midnat. Ringe flyvning til lys, men en del på lokningen. Ca. 10 stk. M. albipuncta,  hyperici talrig (mere end 20 stk set), 1 fraxini, 2 ambigua (slidte), 1 peltigera set (frisk - skulle fotograferes, og stak af). Typedyr er X. c.nigrum og især nu M. pallens.
Der var ingen virgo - skulle en københavner eller nordsjællænder møde en levende virgo, kan man kontakte fx undertegnede, der har film i kameraet parat til at tage billeder af det levende dyr! Levende dyr kan fint opbevares i køleskab til fx fotografering er overstået!
Vedr. Rødbyhavn: Der skal nu ryddes op i området - dvs skærverne, hvor de nu fjernede spor lå, skal bortgraves. Det er tanken, der skal ryddes yderligere op, fyldes jord på og plantes træer!
Niels O. Rasmussen kontakter i første omgang kommune og amt, der tidligere har udtrykt stor forståelse for områdets værdi. Alle besøgende på stedet bedes følge med i, hvordan tingene skrider frem og melde tilbage til foreningen.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2002-08-30) 



2002-08-29 - LFM 
Møns Klint (29/8): Sukkerlokning med 400 rødvinssnore. 
Havde en idé og et håb om at bl.a. E. virgo kunne være kommet ind ved klinten, men denne aften blev en total nitte med utroligt få dyr og udelukkende almindeligheder, helt domineret af A. gamma.
Bøtø (26/8): Sukkerlokning med 400 rødvinssnore. Bl.a. 1 stk. H. costalis og 1 stk. H. armigera. Ellers meget få dyr på snorene, også domineret af A. gamma.
Observatör: Klaus Hermansen & Per Tejlmann (rapporterad: 2002-08-30) 



2002-08-29 - F 
E. virgo også på Fyn
Bent Nielsen, Hesselager, har bedt mig meddele at han har taget 1 stk. E. virgo i sin havefælde den 28.-08.02.
Knud Bech.

Observatör: Bent Nielsen (rapporterad: 2002-08-29) 



2002-08-29 - Bornholm 
Har været ude og tømme mine fælder. De har lyst i to nætter.
Der er virgo-festival her på Bornholm. Fik 3 stk (en ved Saltuna, en ved Grisby og en ved Boderne).
Af andre gode dyr kan nævnes: 1 stk leineri, 1 stk marginepunctata, 1 stk polygrammata, 3 stk confusa, 1 stk noctuella, 1 stk ocellea, 1 stk sticticalis.
Af 2. generationsdyr fik jeg 1 stk menthastri, 1 stk pectinataria og 1 stk lucipare.
Ellers kan jeg melde, at Keld Gregersen fik en virgo på Falster for et par dage siden coll. M.Fibiger

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-08-29) 



2002-08-29 - LFM 
Bøtø
Jens Lyngsøe og jeg lyste og sukkerlokkede på ovennævnte lokalitet i går aftes. På sukkerlokningen var der ikke så mange dyr, men ud over de mest almindelige sås 3 stk. C. polygrammata. På lyset sås flere 2(3) generations arter bl.a. E. crepuscularia 2 stk., M. miniata 1 stk. og P. muscerda 3 stk. . Af mere spændende dyr M. confusa 1 stk og H. armigera 1 stk.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2002-08-29) 



2002-08-28 - NEZ 
Lycaena virgaureae (dukatsommerfugl) 1 på Stenvej i Geelsskov ved Holte, Kbh. Tilsyneladende en han - usædvanligt så sent. Min første obs af denne art her på egnen!

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2002-08-29) 



2002-08-28 -  
Tillæg til den eksklusive "CLUB VIRGO" samt data om Eublemma ostrina.
For en ordens skyld skal jeg meddele af de nøjagtige data for Knud Larsens og mine to eksemplarer af Eucarta virgo er flg:
1 stk. Magleby Skov 13-19. 8. 2002.
1 stk. St. Torøje 15-20. 8. 2002.
Fundet af Eublemma ostrina har flg data:
1 stk (hun) Magleby Skov 24.6-7.7. 2002

Observatör: Brian Martinsen (rapporterad: 2002-08-28) 



2002-08-28 - LFM 
Der er flere medlemmer af "Club virgo" - faktisk blev vi det med to eksemplarer i søndags på Lolland ved Kramnitze i fælde fra 19.-24.8. Fine friske eksemplarer.
Desuden 1 stk. interposita ved Købelev Skov på Nordlolland i samme periode.
Vi prøvede at lave melding mandag, men af en eller anden grund kom den aldrig igennem - det er der nu rådet bod på.
Observatör: Bjarne SKule, Flemming Vilhelmsen & Per Olsen (rapporterad: 2002-08-28) 



2002-08-28 - Bornholm 
Der er stadigvæk gode dyr på Bornholm.
De sidste to dage har givet følgende:
1 stk l-album, 1 stk obstipata, 1 stk costaestrigalis, 2 stk atriplicis, 1 stk ocellea og flere noctuella.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-08-28) 



2002-08-27 - LFM 
Høvblege, Møn, 2 stk. C. hyale. T. betula 1 stk., mange pamfilus. icarus og adskillige ret friske jurtina,- kan der være tale om en ny generation? 

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2002-08-27) 


2002-08-27 -  
Hej alle,
Nu I nærmest "vælter" Jer i virgo'er, hvem er så den modige/fornuftige, der tager et rigtigt flot billede af en LEVENDE virgo til forsiden af vores blad "Lepidoptera"?
Hilsen
redaktøren

Observatör: Per Stadel (rapporterad: 2002-08-27) 



2002-08-27 - LFM 
Rødbyhavn 26-8-2002
5 samlere mødtes på lokaliteten, hvor der blev "lokket" og lyst. Resultatet af de fælles anstrengelser blev for de nævneværdige bl.a. E. ocellea 4 stk., H. costalis 1 stk., T. atriplicis 2 stk., H. ambigua 1 stk., A. hyperici 3 stk. ( 2 på sukker og 1 på lys ), H. peltigera 2 stk. og E. virgo 3 stk. ( alle 3 fundet på sukkerlokning )
Vejret var lunt, først overskyet senere skyfrit. Typedyr var M. pallens med 2-3 stk. i gennemsnit pr. snor.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2002-08-27) 



2002-08-27 - Bornholm 
Så er der en bornholmer, der er blevet medlem af "CLUB VIRGO".
Et smukt, dugfriskt eksemplar sad på æggebakkerne i min havefælde her til morgen. Ny for Bornholm.
Det bliver spændende at se, hvad der ligger i de andre fælder.....

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-08-27) 



2002-08-26 - Fyn 
www.snatur.dk har modtaget fotos af Svalehalen (P machaon) fra den 10. august 2002 fra Thomas Bundgaard, sidste måneds fugleobservatør på Kelds Nor Fuglestation, Sydlangeland. Se to af billederne på websiden
 Med venlig hilsen
      Erhardt
      Erhardt@Ecklon.dk
         www.snatur.dk
"VI MØDES PÅ NETTET &
      SES I NATUREN"

Observatör: Erhardt E Ecklon (rapporterad: 2002-08-26) 



2002-08-26 - LFM 
Natten til mandag 26/8.2002 dumpede 1 stk. han af E.virgo ned i min havefælde (5 Danske).Så jeg er vel også blevet medlem af "CLUB VIRGO"

Observatör: Gert Jeppesen (rapporterad: 2002-08-26) 



2002-08-26 - LFM,SEZ 
Det var med stor glæde, jeg onsdag den 21/8 kl. 23.10 ved Gedser kunne oprette den danske afdeling af "CLUB VIRGO". En yndig han af E. virgo kom til mit lys. En time forinden snuppede jeg en N. interposita på sukkersnor så alt i alt en hård belastning for nervesystemet!
Jeg boede hos Brian Martinsen på Stevns, så hans nattesøvn var ødelagt i flere dage. Han skulle bare have vidst, hvad de havde liggende i fryseren.
Først fredag eftermiddag begyndte han at sortere deres fældemateriale fra SEZ fra perioden 15 - 20/8. Resultat: 1 stk E. virgo (dugfrisk)
Dagen efter èn mere (dugfrisk)!
Fredag aften kom Falcken høvlende fra Holstebro og lørdag nat kl. 02.00 snuppede han en virgo på Ulfshale.
Eksemplaret fra Bøtø 21/8 er ikke verificeret, så "CLUB VIRGO" tæller p.t. 4 medlemmer - Er der flere??????

Observatör: Benny Lynggård (rapporterad: 2002-08-26) 



2002-08-26 - NEZ 
Der er stadig daplidice på Stubben, en frisk hun blev jagtet af en rapae-han, det så specielt ud. Flere larver på stinkende karse - alle størrelser.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-08-26) 



2002-08-26 - Bornholm 
Weekenden har givet følgende trækdyr:
1 stk armigera, 1 stk interrogationis, enkelte noctuella.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-08-26) 



2002-08-25 - NEZ 
Stadig daplidice + dap-æg ved Ørestaden. 

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2002-08-26) 



2002-08-25 - LFM 
Mange larver og pupper af kastanie-minermøllet Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 i blade af Aesculus hippocastanum (Heste-Kastanie) på Falster (Gedser, Væggerløse, Nykøbing F.), Lolland (Nysted) og Møn (Damsholte). Ny for DK. 
Billeder af sommerfuglen og dens livshistorie kan ses på Internettet. Blandt de mere end 1500 (!) henvisninger, som søgemaskinen Google giver, kan følgende anbefales: www.cameraria.de/cameraria-e.html
For en gangs skyld skal I endelig ikke holde jer tilbage med at samle ind. I Mellemeuropa anvendes store summer i forsøget på at komme dette nydelige lille skadedyrdyr til livs.

Observatör: Ole Karsholt (rapporterad: 2002-08-26) 



2002-08-25 - Fyn 
Sydlangeland Søndag den 25. august 2002. 
Buns banke, Kelds Nor:
Tidselsommerfugl 6
Fakkebjerg:
Tidselsommerfugl 4, Lille kålsommerfugl 60, Admiral 3 s, Dagpåfugleøje 1 + 'Den lille vandsamler' 4. 
Tryggelev Nor:
Admiral 2. Medobservatører Bent Staugaard
EEEcklon
www.Snatur.dk

Observatör: Erhardt Ecklon (rapporterad: 2002-08-25) 



2002-08-25 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup (23.+24.VIII); om natten: Lun østlig/sydøstlig vind (14-19 grader), men en meget kraftigt lysende fuldmåne.
Ingen større natdyrs-træksensationer at konstatere her i det nordvestlige Sjælland, men de mere almindelige af slagsen. Store mængder (hundredevis)af X. c-nigrum og X. xanthographa, en del A. gamma og P. meticulosa. Ellers kan blandt ca. 70 macrosarter på lys og/eller sukkerlokning nævnes: C. fraxini (1 stk.), C. nupta (3 stk.), T. decimalis (enkelte), D. tutti (1 stk.), D. chrysitis (5 stk.), T. batis (2. kuld) (2 stk.), A. putris (2. kuld) (2 stk.), P. festucae (1 stk.), P. glareosa (1 stk.), X. gilvago (1 stk.), A. triplasia (2 stk.), H. rostralis (2 stk.), M. confusa (1 stk.) og C. siterata (1 stk.).

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2002-08-25) 



2002-08-25 - NEZ 
Igår, lørdag 24. august, klokken 9:00 til 10:30 på B&W's gamle grund på Refshalevej observeredes: 4 gange kål, prorsa, atalanta en masse, cardui, io, icarus og diverse alm randøjearter.
For et par uger siden iagttog jeg argiolus ved Helligåndskirken på Strøget.
Det lader til at København K er et udmærket revir.

Observatör: Niels J Willumsen (rapporterad: 2002-08-25) 



2002-08-25 - Fyn 
I min have på Strynø i Det sydfynske Øhav er der for tiden usædvanlig mange Admiraler, lige som jeg d. 23. ds. også har observeret en enkelt Tidselsommerfugl på haveasters.
Jens Bech

Observatör: Jens Bech (rapporterad: 2002-08-25) 



2002-08-24 - EJ/WJ? 
1 stk C. croceus (orange høsommerfugl), sandsynligvis en hun, set i centrum af Billund lø. kl. 12.57!
Netop som man stiger ud af bilen for at deltage i en familiefødselsdagsfest, kommer en croceus flyvende langs villavejen. Og selvfølgelig er man ikke "anstændigt påklædt", nettet ligger derhjemme, for jeg havde ikke just ventet at støde på det dyr sådant et sted. En af de lokale gæster var iøvrigt ret sikker på at have set endnu en croceus på en buddleya i Vorbasse indenfor de sidste dage. 
Noget kunne tyde på at arten har ynglet i området!

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2002-08-25) 



2002-08-24 - NEZ 
Stubben 23/8: 3 friske daplidicehanner og en frisk æglæggende hun samt to store og to mindre larver. Har klækket fire daplidice af larverne fra den 15/8. Det går stærkt. Skydeterrænet Jægerspris 24/8: 15 arter med  5 betulae, en enkelt lathonia samt en natravn som det mest spændende.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2002-08-24) 



2002-08-24 - LFM 
Rødbyhavn den 23.8-02
Ret god flyvning af særlig interesse 3 stk.C. polygrammata ( 1 på lys og 2 på sukkerlokning), M. procellata 2 stk., P. cucullina 1 stk. ( lys ), M. confusa 1 stk. (fanget i luften ), C. nupta ca. 10 stk., C. fraxini 4 stk., H. ambigua 1. stk., X. ocellaris 1 stk., A. hyperici 1 stk., 4 H. peltigera ( ialt 21 eks. set til om med 23.aug.02 på lokaliteten siden Per Tejlmann og Klaus Hermansen så de første den 17 aug.02 )og 4 N. angustella på lokning ( pyralide ).
Som en tilføjelse til Bjarnes obs. den 22. aug. 02 skal føjes endnu 1 stk. C. sponsa, 2 stk. M. procellata og 1 stk. M. confusa på samme lokalitet.
Obs.: Flemming Juhl Nielsen, Bjørn Baungaard, Brian K. Nielsen og Knud Bech.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2002-08-24) 


2002-08-23 - LFM 
Rødbyhavn:
Tilføjelse til fangsten fredag aften.
Så skete det næsten umulige, 2 forskellige arter i parring!!!
c-nigrum & xanthographa sad og parrede på lokningen, men det mest mærkelige, det ligner umiddelbart 2 hanner, de er nok blevet godt berusede af rødvinen og har ikke kunnet modstå hinanden.
Er der nogen der har set det tidligere???

Observatör: Brian Nielsen (rapporterad: 2002-08-25) 



2002-08-23 - NEZ 
Ørestaden.Har besøgt  området, mellem Bellacenter og motorvejen,den 18.20.22 august.  2 gange for at videooptage daplidice, hvilket lykkedes den 22 august hvor jeg så 6 hanner. Har ialt set 38 daplidice, alle mellem kl. 13 og 15,30.

Observatör: steffen johansen (rapporterad: 2002-08-23) 



2002-08-23 -  
Observatör: steffen johansen (rapporterad: 2002-08-23) 



2002-08-23 - NEZ 
1 frisk daplidice-han i Ørestadsområdet. Er der ikke søgt efter daplidice på Bornholm, Falster og Lolland?
Ornitologer skulle have set den på Møn, men hvor ellers? Det er da godt at have arten, hvor "man" bor og arbejder!!!

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-08-23) 



2002-08-23 - Bornholm 
Inspireret af machaonlarvefundene kiggede jeg i går på kærsvovlrod i Bastemose og angelik (var i tvivl om det kunne være grønblomstret bjørneklo??) i Ølene (flere hundrede planter) uden resultat. De foretrækker måske gulerod? P. polymita har jeg haft 6 stk. af på sukkerlokning i min have i Gudhjem, men den er måske ikke så sjælden her på Bornholm? Arne Møller fortæller, at han i dag har haft en C. hyale på sine "hjemmesåede" lucerne i haven i Aarsdale! 

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2002-08-23) 



2002-08-23 - Bornholm 
Efter at der har været et billede af machaonlarven i Bornholms Tidende har jeg fået følgende meldinger om larvefund fra læserne:
1 stk Lobbæk (Smørenge)
1 stk Rønne
1 stk Vestermarie
Da jeg ikke selv har set de bemeldte larver er det jo ikke sikkert, at de er rigtigt bestemt.....men de er sandsynlige.
Det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af alle disse æglægninger.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-08-23) 



2002-08-22 - F 
Havde allerede den 22. august 1 stk. E.virgo i lysfælde på min naturgrund i Risinge syd for Kerteminde.

Observatör: Jens Holmkvist (rapporterad: 2002-09-01) 


2002-08-22 - LFM 
Rødby Havn var samlingsstedet for 7 samlere - voldsomt hyggeligt - masser af snak og så en håndfuld gode dyr. Sammen med Carsten Hviid så jeg 1 stk. sponsa, 1 stk. peltigera, 1 stk. costastrigalis - eller især myg, der gjorde snorene tommetykke.
Herudover gav aftenen noget i retning af 6 peltigera og 5 ambigua, så mange var yderst tilfredse.
Et incitament for at drage sydover er jo den nye danske art fra onsdag aften ved Bøtø, hvor et stl. E. virgo (en smuk mellemeuropæisk ugle med violet skær) blev taget på lagen.
Der går også rygter om at den lille ugle Eublemma ostrina er taget i Danmark.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2002-08-23) 



2002-08-22 - NEZ 
Adskillige friske levana 3gen. i Lystrup i dag.
  

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2002-08-22) 



2002-08-22 - SZ 
Kiggede efter daplidice på Stevns. Så ikke skyggen af nogle, ja nærmest ingen dyr i det hele taget. Men opdagede en stor lucernemark 2 km syd for Strøby. Lige ved at blomstre. Så hvis nogle er på de kanter.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2002-08-22) 



2002-08-21 - NEZ 
Hjortekæret/Raadvad: Antiope 1 og quercus 10.

Observatör: Gert Green (rapporterad: 2002-08-23) 



2002-08-21 - NEZ 
Albertslund.
En stor Sørgekåbe (Nymphalis antiopa) svævede stille og roligt tæt forbi mig, da jeg stod og ventede på bussen for at tage på arbejde.
Det er første gang jeg ser arten i Albertslund i de 35 år jeg har boet her.
Overordnet set næppe nogen stor sensation, men en af de små oplevelser der gør sommerfugleinteressen så fascinerende - for det handler det vel også om?!

Observatör: Jørn Bittcher (rapporterad: 2002-08-21) 



2002-08-21 - Bornholm 
Fik en candidula i går ved Boderne.
Fandt machaon-larve på gulerod i Nylars d. 19/8
Har fået melding om endnu en larve i Østermarie.
Tænk hvis arten kan overleve vores ofte fugtige vintre - for nu er der ingen tvivl om, at der er blevet lagt æg på de egnede lokaliteter herovre.....
Sidste gang der i Danmark er fundet larver af machaon var Læsø 1975 og Sakskøbing 1983.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-08-21) 



2002-08-20 - NEZ 
Lynetten på Amager:
Stadig daplidice derude, vi fangede 5 hanner, dog ingen hunner set.Så også flere 4 stk. En glædelig dag for os begge, da det var en ny art for samlingerne. Er der ingen der har set den andre steder end på Amager, for den må da være alle steder langs med østkysten, da jo flyver med lynets hast kan det ikke tage lang tid at flyve fra a-b.
Observatör: Brian Nielsen & Niels jacob Andersen (rapporterad: 2002-08-21) 



2002-08-20 - LFM 
Rødbyhavn: Lørdag 17/8 (Klaus Hermansen + Per Tejlmann):
Sukkerlokning med 400 rødvinssnore + 2 kviksølvlamper: Et moderat antal dyr på snorene og meget få dyr på lyset. 
Udvalgte arter: P. bifaciata (1 stk. på lys), A. triplasia (= trigemina): (ca. 11 stk.), A. algae (1 stk. på lys), M. albipuncta (>25 stk.), A. oblonga (3 stk), C. hyperici (ingen!), C. fraxini (ca. 15 stk.), C. nupta (> 20 stk.), S. costaestrigalis (1 stk., A. geminipuncta (1 stk.), H. ambigua (1 stk.), A. nitida (1 stk.) og H. peltigera (2 stk.).
---------
Rødbyhavn: Mandag 19/8 (Carsten Hviid + Per Tejlmann):
Sukkerlokning med 400 rødvinssnore. Meget moderat antal dyr på snorene. 
Udvalgte arter: A. triplasia (ingen!), M. albipuncta (8 stk.), C. fraxini (2 stk.), C. nupta (6 stk.), C. hyperici (3 stk.), H. peltigera (2 stk.) og H. costalis (1 stk.).
Begge nætter oplevedes et enormt antal myg på snorene og lørdag også på lyset.
Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2002-08-20) 



2002-08-20 - NEZ 
Daplidice var i dag bl.a. ude ved vandet ved Lynetten Arnë, bl.a. en frisk men lettere deform hun, der dog kunne flyve. Området er kun adskilt af en vej til det sted, hvor Arne har været (i den anden ende), men det blæste heller ikke så kraftigt idag.
Ved Ørestaden sås NUL daplidice i dag. (Jeg fandt én efter Steffen havde været der). 
Teori: Nogle daplidice trækker væk, måske især hanner, hvis de ikke kan finde parringsvillige hunner.
De daplidice jeg så ved Avedøre var hanner (2 stk. friske) og ved Brøndby Strand (1 stk. slidt) han, måske på træk?????

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-08-20) 



2002-08-20 - NEZ 
Holmens Kirkegaard, Østerbro (Kbh.):  Buddleja vrimler med takvinger i disse uger. D.d. bl.a. 15 stk. Atalanta, 8 stk. Cardui og 1 stk. frisk Antiopa.
I beg. af august op til 165 stk. Io talt på dette lille område.

Observatör: Troells Melgaard (rapporterad: 2002-08-20) 



2002-08-19 - NEZ 
Cyklede en tur ud til Lynetten, for at kigge efter P. daplidice. Fandt den ikke på det åbne område ude ved vandet, Klaus omtalte. Derimod så jeg ca. 10-12 stk mellem kl. 16.30 og 17.45 på fabriksområdet lige overfor indgangen til sejlklubben Lynetten. Der var flest et par 100 m inde i området til højre. Måske er de søgt ind til et område med mere læ, da det blæste helt godt. Observerede yderligere en hel del jurtina, megera, icarus, cardui, og urticae. Herligt at kunne se spændende kræ i hjertet af København.

Observatör: Arne Viborg (rapporterad: 2002-08-20) 



2002-08-19 - NEZ 
En C fraxíni, C nupta og C leucostigma på rødvinsnore i Smørmosen. Der kommer ikke andet end almindeligheder til lyset i Bagsværd den forløbne uge.
Har  lokket efter flere C promissa i Kongelunden men hidtil uden held.
Og så et par P daplidice han på en stor, nu meget kendt lokalitet på Amager!

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2002-08-20) 


2002-08-19 -  
Hej.
Det her er godt nok ikke en observation.
Men jeg ville høre om der var nogle der kunne skaffe mig larver af levana til opdræt da jeg ikke selv kan finde nogle i jylland.
Mvh Thomas

Observatör: Thomas (rapporterad: 2002-08-19) 



2002-08-19 - NEZ 
Var "træt" af at se daplidice, så kørte en tur i den lokale grusgrav og så myriader af icarus samt en enkelt frisk semele-hun.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2002-08-19) 



2002-08-18 -  
D'herrer
Foranlediget af den seneste tids "diskussion" vedr. daplidice's forekomst og indsamling/ikke indsamling af disse, bedes I forlægge diskussionen andetsteds end her på nettet. Forblommede og indforståede påstande og hentydninger som senest fremsat tjener intet formål og kan kun gøre ondt værre.
Webmaster forbeholder sig derfor retten til øjeblikkelig cencur af sådanne utidige indlæg. 
Der gøres også opmærksom på, at alle oplysninger står for indberetters egen regning og alle rapporter skal være ledsaget af minimum et autentisk personnavn. Ellers må man formode, at oplysningerne ikke står til troende.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2002-08-18) 



2002-08-18 -  
En tur til Læsø
Jagten efter C.Cuprea  gav desværre ikke store resutater
Over en fireårig periode på C.Cuprea
Må jeg komme til denne beslutning at den nok er forsvúndet fra vores danske Fauna.Grunden til dette er nok den heftige afgræsning af får på Læsø. 
Observatör: Bjørn Baungaard (rapporterad: 2002-08-18) 



2002-08-18 - Sydlangeland 
Sydlangeland (Dovns Klint, Vestre Gulstav, Østre Gulstav)
Talrige Tidselsommerfugl (C. cardui) ca 20 i den forgangne uge enkelte dage
med 50 ifølge Kelds Nor Fuglestation.
1. enkelt Skovrandøje (P aegeria), minimum 200 Lille kålsommerfugl (Pieris rapae. 
Negativ Grønbroget kålsommerfugl (P daplidice) fra denne del af landet
10. august 1 Svalehale hun (P machaon)ifølge Kelds Nor Fuglestation
Mvh
EEEcklon
http://www.Snatur.dk

Observatör: Erhardt Ecklon (rapporterad: 2002-08-18) 



2002-08-18 - NEZ 
En rundtur i området Frederiksund-Jægerspris gav i alt 19 Dagsommerfuglearter.
De mest interessante var:
Græse Bakkeby Sydvestskrænten: Betulae (Guldhale) 5 + Diverse almindelige.
Frederikssundbroen: Betulae 1 ved Pølsekiosken (Fremover bruger Jeg fransk sennep som lokning !!)
Brandbjerg ved Jægersprisskoven + arealerne deromkring: Lineola (Stregbredpande) 2, C-album (Det Hvide C) 1, Lathonia (Storplettet Perlemorsommerfugl) 2, Semele (Sandrandøje) 3 (Langt fra kysten !!), Pamphilus (Okkergul Randøje) 16, 
Megara (Vejrandøje) 13, Quercus (Blåhale) 1, Phlaeas (Lille Ildfugl) 4,
Virgaurea (Dukatfugl) 1 Hun, frisk selvom sent på året!Icarus (Alm.Blåfugl)
15. Men generelt er der pt. langt mellem snapsene- men skål alligevel !!!
Med Venlig Hilsen
Kurt, Morten Hanzen og Janus Neumann

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2002-08-18) 



2002-08-18 -  
Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2002-08-18) 



2002-08-18 - EJ 
Så har jeg ved Kolding set karrierens første T. betulae. Den flagrede pludselig rundt ved et slåenkrat og satte sig så på et ahornblad i anslået fire meters højde. Noget over min almindelige rækkevidde - selv med net. I bar befippelse satsede jeg imidlertid spontant på et mirakel og satte i et voldsomt spring i lige linie væk fra Moder Jord, så det knagede i både bukser og bentøj, og det eneste, der ikke tog skade, var betulae'en. Men nu har jeg da set en.

Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2002-08-18) 



2002-08-18 - NEZ 
Ca. 20 sjældne daplidice ved Lynetten i et område, der ligner Ørestaden helt ud til vandet.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-08-18) 



2002-08-18 - NEZ 
I håbet om at berige min sommerfuglesamling,kald det frimærke- eller naturvidenskabelig samling , med en ny art fanget i Danmark, tog jeg til Ørestaden i dag. Mellem kl. 14 og 15,30 så jeg ca. 20 daplidice ,Grønbroget kålsommerfugl.Med stor glæde fangede jeg 7 stk.
 Til den eller de der ud i landet sidder og får sure opstød, kan jeg meddele at Ørestadsselskabet og Højgård&Schultz er ved at bebygge området, desværre nåede jeg ikke at bremse bilen da en daplidice fløj mod min frontrude.
En stor tak til Martin, for at videregive dap-lokaliteten

Observatör: steffen johansen (rapporterad: 2002-08-18) 



2002-08-18 - LFM 

1 STK Antiopa i mirabellerne ved parkeringspladsen ved Bøtø og i titusindevis af store levanalarver i brænenækderne overalt i skoven. Hvis ikke snylterne dukker op til dette festmåltid bliver der sikkert en meget stor 3 gen. først i september.
I øvrigt til Per Tejlmand m.fl. ang. lucernmarken ved Overby. der har altid været to marker. nr 2 ligger ca 200m meter længere fremme er ikke hverken pløjet ned eller slået i år så bestemt interessant!

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2002-08-18) 



2002-08-17 - NEZ 
Asserbo: 1 stk. N. antiopa på lokningen. Herligt, at se den heroppe igen.

Observatör: Torben Friis-Larsen (rapporterad: 2002-08-19) 


2002-08-17 - NEZ 
Nå ja. Det var vel ikke helt det Morten og Morten mente, og Jesper Kronborg har jo altid ret. Men jeg kunne ikke dy mig for at trække den lidt, men nu har I stegt. Den nye fine dap-lok er Ørestaden; jeg så ca. 30 stk. i hjørnet mellem motorvejen til broen og metroen/højbanen. Jeg håber at se nogle hyggelige mennesker derude, for det kan vi vel være.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2002-08-18) 



2002-08-17 - ? Morten & Morten 
Ny hemmelig sommerfugl fanget på en ny hemmelig lokalitet på en meget hemmelig dag. - Sig mig, hvad fanden er meningen ???

Observatör: Daniel Stilhoff (rapporterad: 2002-08-17) 



2002-08-17 - LFM 
Jeg tog i dag ud for at kigge til de få lucernemarker, der er tilbage på
Møn. Mens jeg går der i mine egne tanker ryger der pludseligt et orange lyn hen over marken. Jeg sætter tempoet betragteligt i vejret og efter et kort men svedfremkaldende løb ligger der en flot C.Crocea-han i nettet.
Den ser aldeles nyklækket ud og det er svært at forestille sig, hvis den skulle have fløjet mange kilometer.
Det er den eneste jeg ser og jeg ser heller ikke skyggen af Hyale eller Daplidice.

Til sidst lige et surt opstød: Jeg finder det komplet latterligt at en art som Daplidice, som iøvrigt er pløkalmindelig i det meste af det sydlige Europa, har skabt en sådan stemning/holdning at man nu er begyndt at melde den ind med hemmeligholdte lokaliteter bare fordi den ene eller den anden
i bedste overlærer-stil siger at man skal holde det for sig selv.
Hvis ikke disse sider skulle være medvirkende til at andre også kan komme ud og se nyopdagede og sjældne kræ, hvad skal vi så med dem. Hvad er tanken bag at melde en observation ind, som ingen andre kan få glæde af.
Det minder lidt om en lille skoledreng med lommen fuld af slik, som de andre hjertens gerne må se men ikke selv få noget af.
Slutteligt så husk lige på at Daplidice i mange år har været fastboende på små isolerede lokaliteter på Gotland, hvor der har været fanget af den uden at den er forsvundet af den grund.

Observatör: J.Kronborg. (rapporterad: 2002-08-17) 



2002-08-17 -  
Ny daplidicelokalitet. 30-40 eksemplarer set på en lille del af den meget store lokalitet. Morten og Morten siger jo at man ikke skal fortælle, hvor de er!

Observatör:  (rapporterad: 2002-08-17) 



2002-08-17 - Bornholm 
De sidste tre dage har givet følgende:
14 stk albipuncta, 3 stk janthina, 2 stk haworthii, 2 stk atriplicis, 1 stk marginepunctata, 1 stk confusa, 1 stk obstipata, 12 stk noctuella,
3 stk ocellea, 1 stk verbascalis, 1 stk E. bipunctella.
Trods mange gode dyr mangler der i denne periode de helt vilde fund - hvad med pacta og virgo ??????

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-08-17) 



2002-08-17 - NEZ 
Ølsted By
Selv om vejret stadig er meget varmt, er de første efterårsugler kommet frem. I nat sås for første gang i år X. icteritia 1 stk., X. xanthographa 1 stk. og A. chi 1 stk. i min have.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2002-08-17) 



2002-08-16 - Vendsyssel 
Oven for kystskrænten mellem Mårup Kirke og Rubjerg Knude sås om eftermiddagen et ganske stort antal cardui (Tidselsommerfugl) - skønsmæssigt mellem 50 og 100 på en godt og vel kilometerlang strækning.
M.v.h.
Jens Bech

Observatör: Jens Bech (rapporterad: 2002-08-25) 



2002-08-16 - NEZ 
1 slidt han af grønbroget kålsommerfugl, daplidice, ved Brøndby Strand på strandsennep, så der vel invasion i år. Hvad med FYN og JYLLAND?

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-08-16) 



2002-08-16 - NWZ 
Er netop vendt hjem fra nogle ugers ferie i Lumsås/Sonnerup. Nedenstående status for udvalgte arter, gælder perioden 29.VII-15.VIII. 
Om dagen: Bl.a. enkelte A. urticae, V. cardui, V. atalanta, A. levana, T. betulae (1 stk.), N. antiopa (1 stk.) og P. c-album (1 stk.). Har også haft hhv. 1 stk. A. urticae, 1 stk. V. atalanta og 2 stk. A. hyperantus på lys om natten.
Om natten: På lys og/eller sukkerlokning, bl.a.:S. clathrata (12 stk.), P. bifaciata (2 stk.), P. blandiata (1 stk.), E. nebulata (2. kuld) (1 stk.), C. linearia (2.kuld) (1 stk.), C. rubidata (2. kuld?) (1 stk.).
N. interjecta (>220 stk.), R. sericealis (ca. 100 stk.), X. c-nigrum (>1000 stk.), T. emortualis (1 stk.), S. costaestrigalis (1 stk.), N. revayana (6 stk.), A. trigemina (2 stk.), D. tutti (14 stk.), P. festucae (17 stk.), H. nana (2. kuld) (2 stk.), A. algae (1 stk.), H. petasitis (1 stk.), A. praecox (1 stk.), C. haworthii (2 stk.), M. albipuncta (1 stk.), C. promissa (1 stk.), M. confusa (1 stk.), A. mandarina (6 stk.)*), N. noctuella (1 stk.), L. sticticalis (1 stk.), S. palealis (enkelte) og G. mellonella (enkelte). 
*) A. mandarina-fundene var fordelt således: 2 stk. (3/8), 1 stk. (5/8), 1 stk. (6/8), 1 stk. (9/8) og 1 stk. (11/8). Oplevede tilmed et af eksemplarerne komme flyvende til kviksølvlyset og stå med svirrende vinger, før den slog sig til ro i æggebakkerne. Allerede i luften afsløredes de tydelige sølvskinnende og meget lysende nyremærker, til forskel fra A. gamma´s mere matte udseende.
Tilsidst: Med særlig hilsen til Allan B. Clausen og Martin Bjerg, kan jeg nævne at den "berømte croceus-riveiera" fra år 2000, på Sjællands Odde, i år var forvandlet til majsmark (vist lige som sidste år). Jeg fandt kun meget lidt lucerne i år på Sjællands Odde og bestemt ikke skyggen af hverken C. hyale, C. croceus eller P. daplidice.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2002-08-16) 



2002-08-16 - LFM 
Så kom der gang i lamperne på Lolland. 1. tømning efter perioden 31.7. til 7.8 gav 1 stk. A. mandarina samt 2 stk. rufa.
2. tømning 8.8 til 13.8. gav andet danske eksemplar af C. pacta ( 1. danske fund er fra Saltuna, Bornholm i 1950).
Begge fund er fra området ved Kramnitze.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2002-08-16) 



2002-08-16 -  
Som tidligere samler besøgte jeg Stubben i tidsrummet 16.45 til 18.30 for at se daplidice idet jeg ikke tidligere har set denne art i Danmark. Jeg blev ikke skuffet idet det lykkes mig at se 8-10 eksemplarer af denne smukke art. Det var en rigtig dejlig oplevelse.

Observatör: Carsten Hansen  (rapporterad: 2002-08-16) 



2002-08-15 - B 
Fælde Fangst på Dueodde i perioden 28/7 - 10/8 har givet flg:
2 stk. gallii,3 stk porata, 1 stk berberata, mange pinivora,1 stk alni,3 stk rumicis,8 stk costastrigilis, 1 stk dahlii, 5 linogrisea, 1 stk aerugula, 3 stk mundana.
Endvidere kan nævnes på lys og lokning fra d.7-11.8
2 stk sponsa(Galløkken), 1 stk viriplaca(SOSE), 1 stk maritima set( Boderne)1 stk verbascalis(Sose)1 stk. cilialis(Sose).6 porata(Sose)
Fra Fælden på Nakkehoved fyr i perioden 28/7-5/8:
3 stk mandarina, 1 stk nebulella, 1 stk retusa.
Espergærde 28/7-5/8:
1 stk Mandarina

Observatör: Brian J.K.Nielsen (rapporterad: 2002-08-15) 



2002-08-15 -  
Observatör: Brian J.K. Nielsen (rapporterad: 2002-08-15) 



2002-08-15 - NEZ 
Koldt vand i blodet. 2 daplidice på Avedøre Holme.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-08-15) 



2002-08-15 - Bornholm 
Som seriøs filatelist, jeg samler gamle japanske mærker (sammen med Finn Iversen) undrer det mig, at det at samle frimærker tilsyneladende ikke tåler sammenligning med (det mere ædle?) sommerfuglesamleri, som jeg i øvrigt også dyrker med interesse. 
Jesus sagde engang: "Den der er ren, kaster den første sten!" 
Filateli er i øvrigt ikke det samme som frimærkesamleri og sommerfuglesamleri ikke altid til gavn for sommerfuglene og vist meget sjældent for videnskaben. 
Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2002-08-15) 



2002-08-15 - LFM 
En rundtur til de få lucernemarker omkring Vordingborg,Præstø og Fakse gav en enkelt C.Hyale. Derudover kun almindeligheder såsom Cardui,io,rhamni,icarus o.lign.. 

Observatör: J Kronborg (rapporterad: 2002-08-15) 



2002-08-14 - NEZ 
Jeg har d. 14.8. set efter daplidice på flere egnede lokaliteter på Refshaleøen men uden resultat. Man skulle ellers mene, at de i den kraftige vestenvind kunne blæse de få hundrede meter over havneindløbet på lokaliteter med lucerne meget lig dem på Stubben. Jeg så til gengæld mange L. megera og C. cardui samt flere A. urticae, bl.a. to sammen på en lucerneplante, et smukt syn.
På Stubben var der ikke skyggen af daplidice i tidsrummet kl 15-16 med høj sol og kun moderat blæst. Som man siger, hvad der kommer let, går let!
H. dysodea er nu fundet i  Ballerup ved Lautrupgård mens en minituøs undersøgelse af de relativt få tilgængelige tornet salat i Bagsværd ikke gav noget resultat. Det ser ud til at gartnerstandens effektivitet er direkte proportional med afstanden fra Københavns centrum. Da tornet salat må anses for indbegrebet af ukrudt giver dette en "naturlig" grænse for dysodeas udberedelse

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2002-08-15) 



2002-08-14 - NEZ 
BURESØ så fik jeg endnu en overraskelse, da der kl.15 kom en flot KEJSERKÅBE A. paphia til havens hjortetrøst. det er mere end 20 år siden jeg har set arten i dette område.

Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2002-08-14) 



2002-08-14 - Bornholm 
Det var mig , der rådede Morten Hanzen til at sætte sin daplidiceobservation på nettet - så jeg er meget ked af den udvikling denne sag har taget.
Jeg er personlig af den opfattelse at 10 eksemplarer fra samme lokalitet og samme dato mere ligner frimærkesamleri end sommerfuglesamleri, som burde være styret af videnskabelige motiver mere end flotte og fyldte kasser...
Som sommerfuglesamlere bør vi fare med lempe og fornuft, så vi kan bevare det gode og seriøse ry vi har i befolkningen.
Ellers er der stadigvæk trækdyr i luften over Bornholm:
De sidste par dage har givet:
2 stk obstipata, 1 stk polygrammata, 1 stk viriplaca, 10 stk noctuella,
1 stk verbascalis

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-08-14) 



2002-08-13 - NEZ 
Blot en kommentar til den antydning af en debat, som ser ud til at være under opsejling ?
Jeg hentyder til Morten Hanzens udmelding om at han var ked af sin udmelding om Daplidicerne (Abbedisserne !) på Stubben - samt Klaus Hermansens melding om at han var lidt tvivlende på om han fremover ville hjælpe "Fuglefolket" med Sommerfuglelokaliteter !!
I bund og grund er "begge parter" glade for og lidt "Afhængige" af hinanden, da der jo er sammenfald og overlap på vores fælles interesser for naturen og de kræ der befolker den. Jeg tror at Mortens harme mest går på "Overfiskningen" af de fåtallige sommerfugle, som man kan håbe på fremover kan etablere en yngledygtig bestand, mere end at der selvfølgelig er sommerfugleinteresserede, som samler til en Eksempelsamling, med nogle FÅ individer af hver art. Selv talte jeg med en samler på stubben, som havde taget 5 stk. - Jeg spurgte om, hvorfor han havde taget så mange ? Han svarede at det var da ikke mange!(En følsom art på en ny lokalitet ?)  Nå konklusionen må være at vi selvfølgelig skal fortsætte med udmelding til fælles glæde, men at det må ske med omtanke og så med en stor portion selvjustits, så vi alle kan få glæde af mødet med de flagrante butterflies i den fremtidige forbedrede Danske natur.
Med venlig hilsen Kurt    

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2002-08-13) 



2002-08-13 - NEZ 
Så 2-4 daplidice mellem 16.45-18.00 på Stubben, fotograferede en hun. Tak for lokalitetstipset her på nettet.
En lille bemærkning, jeg var der søndag, hvor mange havde fløjet længe, lukkede flere ud bl.a. en slidt hun, som kunne have lagt æg, men hvis daplidice klarer vinteren er den der vel til næste år!
Til aller sidst, jeg har SKU' hjulpet jeg ved ikke hvor mange fuglefolk med dagsommerfuglelokaliteter, men måske skal jeg lade være med det. 

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-08-13) 



2002-08-13 -  
Så 15 daplidice ved Stubben. Fangede to hanner.

Observatör: Martin (rapporterad: 2002-08-13) 



2002-08-13 - NEZ 
Det er med skam, at jeg har måttet erfare at min udmelding fra frihavnen har været en fejl. Der er blevet drevet så intensiv rovdrift på dapedicerne, at folk der har været derude på det seneste skulle være heldige for at se en enkelt. Det skyldes formentlige at nogle samlere ikke har kunnet nøjes med at nette en enkelt eller to, men har rent rundt med op mod ti individer i deres glas - er de da penge værd. Men så har jeg da lært af det og for fremtiden vil jeg passe meget på mine lokalitetsbeskrivelser.
Hilsen Morten

Observatör: Morten K-Hanzen (rapporterad: 2002-08-13) 



2002-08-13 -  
Ingen ny observation! - bare en lille apropos til hr.Bechs betulae: Engang for mange år siden fik jeg en w-album på lys ...

Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2002-08-13) 



2002-08-13 - NEZ 
Ølsted By
I min have var der i går ( 11-8-2002) bl.a. 1 stk. M. confusa, 1. stk. L. trifolii ( første gang jeg ser den i haven), mere end 100 X. c. nigrum og 1 stk. T. betulae( guldhale - dagsommersommerfugl)på lys.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2002-08-13) 



2002-08-12 - NEZ - Ryengen 
I forbindelse med sommerferie ved Ryengen på nordvestsiden af Arresø er der inden for de sidste 2 uger bl.a. set 
To Admiral den 10. august
En Det hvide C den 30. juli
En Sørgekåbe den 9. august
En Lille Ildfugl den 8. august

Observatör: Erik B. Aksig (rapporterad: 2002-08-12) 



2002-08-12 - Bornholm 
Stadigvæk masser af "gode" dyr på Bornholm:
De sidste par dage har givet:
1 stk interrogationis. 1 stk candidula, 1 stk H. maritima og i nat en dugfrisk ultima hun på lyset ved mit hus i Saltuna.
På torsdag bliver det endnu varmere og vinden går i syd....så vær parate !!

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-08-12) 



2002-08-11 - NEZ 
Fik også set (og fotograferet) daplidice som nyt DK-kryds på Stubben. Det faktum at den også blev set på Nordhavnen sidste år og den ret talrige forekomst i år får en til at spekulere på om den reelt har været fastboende der i flere år?

Observatör: Jan F. Rasmussen (rapporterad: 2002-08-16) 



2002-08-11 - NWJ 
På Fur så jeg N. antiopa - Sørgekåben. Nåede desværre ikke at fange den:-(
Morten Lassen

Observatör: Morten Lassen (rapporterad: 2002-08-12) 


2002-08-11 - NEZ 
Nordhavnen - Stubben
--------------------
Fik 4 stk daplidice på stubben idag, 3 hanner og en hun. Min søn på 5 år fik den første i nettet og var pavestolt. Derudover sås mange icarus, pamphilus, cardui, io, diverse kålfugle og enkelte urticae.
(Tak til Morten for tippet)

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2002-08-12) 



2002-08-11 - NEZ 
I min have her i Holte som sædvanlig ikke noget sensationelt at rapportere, men lidt pudsigheder er der dog. Hver nat kommer der 1-6 interjecta, i snit 3 stk. Desuden lokale strejfere som A. sparganii og N. geminipuncta. Forbløffende få P. gamma, 1-2 stk. om ugen. X. c-nigrum dukkede pludselig op i antal d. 7/8, fra kun 3-5 stk pr. nat var der pludselig op mod 100 pr. nat, det samme bekræfter Knud Bech fra Nodsjælland. 
Mest interessant var i aftes 1 stk. Nonagria nexa han her i haven. Til trods for at jeg kun bor ca 500 m. fra en lokalitet, er det første gang på ca. 30 år, at jeg ser arten strejfe omkring.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2002-08-11) 



2002-08-11 - EJ 
Idag inden tordenvejret et stk Sørgekåbe (antiopa) absolut friskklækket! midt i Rødding/Tjele. Fik den ikke! (Endnu) Har i øvrigt taget Antiopa , som de fleste, i 1996, men også i mit lokalområde i 1997, 1998, 1999 og nu er den her igen.
Venlig hilsen Finn Karlsson Rødding/Tjele

Observatör: Finn Karlsson (rapporterad: 2002-08-11) 



2002-08-11 - SZ 
En antiopa på nedfaldsblommer blandt utallige atalanta i Korsør. Desuden et mylder af cardui på sommerfuglebuske, de ser ud til at have et stort træk i år. Men ingen urticae! 

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2002-08-11) 



2002-08-11 - NEZ 
Rygterne siger, at der på Stubben idag er blevet set ikke mindre end 20 dapidicer (grønbroget kålsommerfugl) samt to uspecificerede høsommerfugle.
Selv kan jeg rapportere om en enkelt antiope (sørgekåbe) og en dominulae (jomfrubjørn) fra Veksø mose.   

Observatör: Morten K-Hanzen (rapporterad: 2002-08-11) 



2002-08-10 - NEZ 
Cyaniris semiargus - engblåfugl: Mindst 1 mellem klitterne og plantagen umiddelbart NØ for Melby Overdrev. Desuden Hipparchia semele, sandrandøje, i hundredvis.

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2002-08-14) 



2002-08-10 - NEZ 
En forgæves eftersøgning af en rosenstær på området omkring Nordhavnstippen, "Stubben", gav som trøst tre friske Daphidicer. Sommerfuglene fløj rundt i lucernebevoksninger i den sydlige ende af fordybningen indenfor den gamle sluse, hvor broelementerne til Øresundsbroen blev udskibet. Ydermere myldrede området med megera (30+), cardui, icarus samt enkelte atalanta. 
venlig hilsen Morten.

Observatör: Morten K-Hanzen (rapporterad: 2002-08-10) 



2002-08-10 - SZ 
Tur i Holmegårds Mose gav 100-vis af io lidt blandet samt mere end 50 paphia og en enkelt adippe.

Observatör: Martin (rapporterad: 2002-08-10) 



2002-08-09 -  
H.Ultima Ishøj 8.8.2002

En lille tur forbi Flemming Juhl Nilsen med min nye art.
Blev hurtigt dødsdømt.
Observatör: Bjørn Baungaard (rapporterad: 2002-08-09) 



2002-08-09 - Bornholm 
Har fået følgende dyr de sidste par dage:
12 stk albipuncta, 1 stk H.maritima, 1 stk dahlii, 1 stk  sponsa (og så en mere).
Week-end vejret tegner lovende....

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-08-09) 



2002-08-09 - NEZ 
Blandt mange cardui og atalanta i Pinseskoven på Vestamager også 1 antiopa. Jeg har også fået 2 meldinger fra Vestskoven af antiopa, så vi ser nok meget mere til den i år.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-08-09) 



2002-08-09 - NEZ 
Et stk. Paphia (Kejserkåbe)observeret i den sydlige del af Rusland (Hornbæk)under formiddagens løbetur. Det er første gang jeg har set en Kejserkåbe i Rusland.    

Observatör: Michael Nørregaard (rapporterad: 2002-08-09) 



2002-08-08 - Ishøj  

 1 stk H.Ultima 

Observatör: Bjørn Baungaard (rapporterad: 2002-08-08) 



2002-08-08 - NEZ 
Tur langs nordkysten gav følgende: 2 c-album, del io (er de ikke gået noget ned efter weekendens regn?), urticae, 1 antiopa (fin stor hun), levana, cardui, atalanta, semele, jurtina, mange megera, aegeria, pamphilus, napi, rapae, brassicae, rhamni, quercus, phlaesa, virgaureae, argiolus, icarus, minimus, agestis og noget der fløj forbi, som mest af alt ligende en polychloros, men det var det jo nok ikke. 

Observatör: Martin (rapporterad: 2002-08-08) 


2002-08-07 - NEZ 
Så lykkedes det - efter bulletiner fra Espergærde og Kulhuse fra tirsdag om A. mandarina blev der set ekstra efter, og der kom eet stk. på lys i haven i Veksø, Sjælland. Den "gemte sig" blandt 1 stk. A. gamma og så 500 pronuba m.fl.
B. Skule

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2002-08-08) 



2002-08-07 - Bornholm 
En spændende uge er gået med gode dyr.Har fået følgende:
1 stk ultima, 1 stk candidula, 4 stk albipuncta, 1 stk abietis, 1 stk marginepunctata, 1 stk H. viriplaca og sidst men ikke mindst 2 stk H.maritima (nr. 3 og 4 for B).
Har fået en god pyralide: 1 stk verbascalis
Så en sørgekåbe i dag i Saltuna
Den "gode vind" fortsætter åbenbart.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-08-07) 



2002-08-07 - nez 
BURESØ ved Slangerup. Så kom den atter på besøg i haven. En stor smuk sørgekåbe sad kl. 16 på sukkerlokningsspanden. 

Observatör: steffen johansen (rapporterad: 2002-08-07) 



2002-08-07 - NEZ 
Søreme 1 slidt w-album på gyldenris og cardui i store mængder ved Kongelunden.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-08-07) 



2002-08-06 - Vendsyssel 
Observation af masseinvasion af hovedsagelig Dagpåfugleøje fra Norge
På stranden ved Kærsgård (mellem Skallerup og Tornby) i Vendsyssel observerede jeg d. 6. august i tidsrummet fra før middag og til ved 18-tiden en jævn strøm af indflyvende sommerfugle - helt overvejende Dagpåfugleøje, dog også iblandet måske 5-10% af hvide sommerfugle, som jeg antager var Kålsommerfugle, samt enkelte Admiraler. Jeg kunne på en gåtur fra Nørlev Strand til Kærsgård (ca 3 km) iagttage fønomenet hele vejen.
   Sommerfuglene kom ind i en jævn strøm ude fra havet, og det var muligt med kikkert at se dem komme langt ude - jeg vurderede at jeg i den forhåndenværende kikkert kunne skelne dem på en afstand af indtil ca 300 m. Dette benyttede jeg til at foretage et forsøg på en tælling, idet jeg et par gange med ca 1 times mellemrum talte, hvor mange sommerfugle der passerede igennem kikkert-synsfeltet i løbet af præcis 10 minutter, når jeg holdt kikkerten fikseret. Kun sommerfugle der passerede synsfeltet i retningen ude fra havet og ind blev medregnet (når de var nået i land, flagrede de lidt frem og tilbage over stranden). Begge gange (ca kl 13 og kl 14) var tallet lige godt 200 dyr.
   Det vil sige, at på 10 minutter er ca 625 sommerfugle kommet i land for hver km kyststrækning, hvilket igen vil sige mindst 3.500 dyr pr time pr km kyst i det pågældende område.
   Jeg formoder som givet, at dyrene er indfløjet fra den norske kyst. Vinden var relativt svag og fra østlige retninger.
Er det et velkendt fænomen, at Dagpåfugleøje foretager træk af denne art, i sådanne antal, og hen over Skagerak? Hvorfor gør de det? Hvis nogen ved noget om det, og vil have ulejlighed med at svare mig, hører jeg gerne om det.
Med venlig hilsen
Jens Bech

Observatör: Jens Bech (rapporterad: 2002-08-25) 



2002-08-06 - Nez. Slangerup ås 
De nu her på egnen temmelige almindelige c-album, gir mulighed for at finde de halvstore  karakteristiske larverne i øjeblikket. De sidder på småelm  der står i halvskygge, og nogenlunde i læ, sjældent mere end 1-1,5m høje. Kik efter uregelmæssigt gnav og på undesiden. Der kan være et par stykker på samme plante. Af og til laver de et løst hus af bladet a la admiralens  larve. God jagt! 

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2002-08-06) 



2002-08-05 - NEZ 
Dyodea ser ikke ud til at være nået til Ballerup og Måløv hvor jeg har gennemgået utallige tornet salat uden resultat. Fortsættelse følger!
Har fået følgende på lys i Bagsværd den forløbne uge: 1 galii, 1 populi, 1 furcula, 1 falcataria, 2 griseola, 2 filiginosa, mange tremula og sylvinus,5 dromedarius, 5 fimbria, 2 janthe, 1 interjecta, 4 chrysitis, 1 karelica, 2 berbera, 1 lithoxylaea, 2 tenebrata, 1 festucae, 1 moneta, 1 jota, 3 clathra, 1 alniaria, 4 dentaria, 2 betularia, 2 fasciaria, mange elenguaria, C-nigrum, persicariae, putris, comes og ligustri og utallige pronuba samt en del endnu ikke bestemte ugler og målere.
I Kongelunden fik jeg en let affløjet promisa samt en batis på vinsnore.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2002-08-06) 



2002-08-05 - NEZ 
1 C. promissa i Kongelunden her til aften, migration fra Sverige? Er der set mange promissa i år på træk?

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-08-06) 



2002-08-05 - Bornholm 
I Rønne var sommerfuglebuskenes grene nærmest tynget ned af myriader af io og mængder af urticae isprængt enkelte atalanta og cardui plus de tre hvide. En helt frisk betulae-hun sad i min mirabel-hæk og blafrede i vinden klokken 15.30 her i Gudhjem.

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2002-08-05) 



2002-08-05 - NEZ 
Per Stadel efterlyser noget spændende. Det er selvfølgelig individuelt hvad der er spændende. Men for mig har det været en rigtig god og spændende dag i min have. 15 forskellige sommerfuglearter i alt.
Sørgekåbe, antiopa (Ny i min sommerfuglehave)
Guldhale, betulae (årets første)
Nældesommerfugl, levana
Sandrandøje, semele (årets første)
Admiral, atalanta
Tidselsommerfugl, cadui
Nældens takvinge, urticae
Vejrandøje, megera
Græsrandøje, jurtina
Ll. ildfugl, phlaeas
Alm. blåfugl, icarus
Ll. kålsommerfugl, rapae
Grønåret kålsommerfugl, napi
Stor kålsommerfugl, rapae
Dagpåfugleøje, io (60 stk)
Se billederne af Guldhalen, Sørgekåben, Vejrandøjen m.fl. på
http://sommerfuglehave.homepage.dk/index.htm

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2002-08-05) 



2002-08-05 - b 
Fra den 25. juli og til den 31. juli observeredes følgende dyr på solskinsøen:
26. juli 1 candidula
30. juli 1 torva
30. juli 1 sponsa
30. juli 2 fraxini
30. juli 1 costaestrigalis
31. juli 1 candidula
30. juli 1 berberata
Mødte en medsamler som fortalte om observation af sphingiderne euphorbiae og nerii

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2002-08-05) 



2002-08-05 - EJ 
fik jeg nævnt en Attacus atlas ved gårdlampen ...

Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2002-08-05) 



2002-08-05 -  
Er der virkelig ingen, der finder noget interessant i Danmark???
Se nu at komme ud af busken...
Jeg har kun haft lys i min have her i Holte nod for København, men har intet opsigtvækkende at berette. N. interjecta har været hyppig denne sommer, i nat således 6 stk, ialt indtil nu ca. 20 stk. mod max 2 de sidste år. Desuden et par E. griseola og en Hydroecia sp., som der skal ses nærmere på. Da det er den eneste Hydroecia, der har været her, er den lidt mistænkelig (ultima?).
P. gamma er meget fåtallig, max 1-2 pr nat, ligesom X. c-nigrum, max 3-5 pr. nat, men masser af N. pronuba.
Om dagen i haven adskillige A. levana på besøg samt en frisk P. c-album hutchinsoni som det mest usædvanlige.
Møn: M. arion har igen haft et godt år og fløj meget tidligt fra ca. 18/6 til ca. 20/7, Z. purpuralis har været meget talrig, flere 100 set 9/7.
Observationer af M. arion modtages meget gerne.

Observatör: Per Stadel (rapporterad: 2002-08-05) 



2002-08-04 - NEZ UB36 
H.Dysodea
Er i Taastrup igen i år. Ca 100 larver set

Observatör: Bjørn Baungaard (rapporterad: 2002-08-04) 



2002-08-03 - EJ 
2 levana i vores have ved Binderup Strandskov - ved Skamlingsbanken

Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2002-08-03) 



2002-08-02 - NEZ 
Dysodea nu i Herlev og Skovlunde. Ved den første tornet salat jeg fandt var der masser Dysodea larver. Jeg vil se hvor langt ud af Frederiksundsvej den har bredt sig i de kommende dage.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2002-08-03) 



2002-08-01 - NEZ 
På den sydvendte skråning ved Skovdiget i Hareskovby observerede jeg utallige minimus, flere agestis og phlaeas, mange icarus, jurtina og hyperantus, en enkelt megera samt utallige napi og rapae. En fin lille lokalitet! Inde i Store Hareskov så jeg på hjortetrøst myriader af io og napi, mange levana og samt enkelte rhamni, brassicae og argiolus men ingen urtica. Desuden mange lineola og aegeria. iris og c-album har jeg stadig til gode. På vejen hjem så jeg i Bagsværd en enkelt cardui.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2002-08-03) 



2002-07-31 - Nez, Slangerup Ås 
At varmen for dyrerne til at flytte sig/vandre fik jeg at sande i dag da der midt i hjortetrøsten på gårdspladsen sammen med de utallige dagpåfugleøjer sad en stor flot semele hun. Der er ca 15 km. til nærmeste kyst, og 25km. til en hvor jeg ved der er semele!

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2002-07-31) 



2002-07-30 - NWZ 
Selvom det mestendels var overskyet blev det på Eskebjerg Vesterlyng på blot en times tid til ikke mindre end 18 dagsommerfuglearter. Bl.a. sås masser af rhamni, mange megera, levana og argiolus samt en enkelt affløjen aglaja. Til gengæld tilsyneladende endnu ingen betulae.

Observatör: Jørgen Krogh (rapporterad: 2002-08-01) 



2002-07-30 - NEZ 
Mange dysodea lige i nærheden af min bopæl i Gentofte - måske flere end sidste år.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-07-30) 



2002-07-30 - Bornholm 
Lille efterlysning: har nogen gjort iagttagelser af hhv. Argynnis adippe og/eller A. aglaja i denne sommer hører jeg meget gerne om det. På Bornholm har jeg ikke set nogen af de to arter i år. jmm@get2net.dk

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2002-07-30) 



2002-07-30 - lolland-falster/møn. 
Det var en fornøjelse, at se et stk. dugfrisk P.Machaon hun flyve rundt blandt blomsterne på diget ved Kramnitze-strand d.29-07-02.
Desuden har det været rart, at konstatere at M. Arion fløj på Højemøn d.17-07-02, på trods af gråvejr.Udover dette må der konstateres mange C-album overalt på Lolland i år.

Observatör: Anders Rousing (rapporterad: 2002-07-30) 



2002-07-29 - LFM 
M. aglaja (markperlemor), 3 stk på Falsters dige (Sillestrup Strand).

Observatör: Simon Vikstrøm (rapporterad: 2002-07-31) 



2002-07-29 - F 
I løbet af 15 min. i have i Bregninge på Tåsinge:
Pieris brassicae
P. rapae
P. napi
Inachis io
Vanessa atalanta
Cynthia cardui
Aglais urticae
Polygonia c-album
Maniola jurtina

Observatör: Aage Bo Knudsen (rapporterad: 2002-07-30) 



2002-07-29 - Bornholm 
Så 1 stk hyale på en lucernemark nær Dueodde.
Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-07-30) 



2002-07-29 - NEZ 
Så flyver gulhalerne (Thecla betulae) på hjortetrøst i Ølsted. 
Den første observeredes i lørdags, 27. juli.

Observatör: Niels J Willumsen (rapporterad: 2002-07-29) 



2002-07-28 - LFM 
Så er den der, hyalen!. 2 stk i dag kl. 10. ved Guldborgsunds tunellen. Smukke friske formodentlig herfødte i den blomstrende lucerne som iøvrigt ikke mere forekommer i bøndernes markplaner. Desværre fandt vi ingen overhovedet!
Hilsen Martin, Allan og Marthis (på 13) som løb med den ene til sin nye samling.  

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2002-07-28) 



2002-07-27 - NEZ UC30 
Stenholts Indelukke: I hundredvis af io på Hjortetrøst, usædvanlig mange levana, kun en enkelt atalanta, en del æglæggende quercus, et par virgaureae og en enkelt c-album.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2002-07-27) 



2002-07-25 - NWZ 
Tuse Næs nord for Holbæk: 1 cardui samt 2 c-album. Dejligt som sidstnævnte er gået frem på det seneste; det er første gang jeg ser den i NWZ.

Observatör: Jørgen Krogh (rapporterad: 2002-07-26) 



2002-07-24 - NEZ 
På en blæsende kold og fugtig dag lå en Apatura iris på en sti i Præstevangskoven. Da jeg troede den var død, samlede jeg den op, hvorefter den bredte vingerne ud. Den blev placeret lidt i læ for vind og vejr. Mærkelig oplevelse.

Observatör: Bo Thinghuus (rapporterad: 2002-07-30) 



2002-07-23 - LFM 
Hannenov Skov: 5 stks Kejserkåbe (paphia), heraf 1 brun morf, samt 1 stk. Hvid admiral (camilla) og en del Nældesommerfugle (lavna).
Gedser Odde d. 12/7 kl. 12.24 1 Sørgekåbe (antiopa) indtrækkende.

Observatör: Simon Vikstrøm (rapporterad: 2002-07-27) 



2002-07-23 - Skælskør 
D. 16 og 17 juli var her kejserkåbehanner. I dag er her også en hun.
Observatör: Anne Jensen (rapporterad: 2002-07-23) 



2002-07-23 - NEZ UB36 
  20.22.07 1 stk Idaea Ochrata Ny fra NEZ Ishøj 

Observatör: Bjørn Baungaard (rapporterad: 2002-07-23) 



2002-07-22 - NEZ 
Tur til forskellige NEZ-lokaliteter lørdag gav ud over 1000-vis af kålsommerfugle en del virgaureae, samt argiolus, c-album, argus kun almindeligheder. Man havde jo håbet, at en enkelt svalehale kom forbi. Hvis der skulle være nogle som har lyst til at prøve sig med et par Attacus atlas, så er jeg leveerings dygtig med ca. 150 en dage gamle larver. Larverne er lette; De spiser nærmest hvad som helst, bla liguster, ask, berberis osv. bare de får varme. Noget af en oplevelse at se klække. Hunnen har et vingefang på omkring 30 cm. Mail snarest, hvis nogen har lyst, da de ellers har ædt hele min hæk, og min nabo er ganske anstrengende!

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2002-07-22) 



2002-07-22 - Bornholm 
Livet byder på sogre og glæder.....
Per Falck "aflivede" min Pyralis lienigialis - så den er stadigvæk ikke fanget i Danmark....men på vej fra ham tømte jeg min fælde i Saltuna, der havde stået i to nætter 20. - 21. vii og fandt en Pyralis regalis. Herligt.
Der var også et par H. ultima, men den er nærmest almindelig i disse dage.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-07-22) 



2002-07-22 - NEJ 
Ferie på Læsø fra 30. juni. Der har været rigtig mange argiolus i 2. gen. fra 10. juli. Bl.a. æglæggende på lyng. Derudover har der været mange niobe, adippe, alcon, tullia, comma (en lokalitet med mange individer, ialt 3 lokaliteter fundet), w-album, quercus o.s.v. Den sjældneste perlemorsommerfugl er aglaja, hvor jeg kun har set 2 individer. Tur til Skiveren i overskyet vejr gav artaxerxes i stort antal.
Jeg er oppe på 55 dagsommerfuglearter i DK p.t., men jeg mangler selvfølgelig iris, paphia m.v.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-07-22) 



2002-07-22 - NEZ 
Den omtalte Dominula fra d.18.07 er fanget i Espergærde.

Observatör: Brian J.K NIelsen (rapporterad: 2002-07-22) 



2002-07-21 - EJ 
21. juli, Klakring Skovhaver ved Juelsminde: napi, rapae, brassicae, jurtina, io, urticae, atalanta (1), paphia (1) samt mest opsigtsvækkende 5 smukke levana. Altså endnu en (mig bekendt) ny jysk lokalitet for denne ellers altovervejende østdanske art.
16. juli, Rosenvold ved Vejle Fjord: lineola, sylvestris, phlaeas, napi, rapae, brassicae, jurtina, hyperantus, io, urticae, atalanta (1), paphia (8) samt en iris-han.
12. juli, Juelsminde: Blandede almindeligheder samt argiolus og lathonia.
Hvis nogen andre end jeg færdes jævnligt i de mange store skove på nordsiden af Vejle Fjord, vil jeg meget gerne udveksle erfaringer. Skovene burde vel i øvrigt principielt give mulighed for før eller siden (udover levana, der altså åbenbart er ved at etablere sig) at se typisk østdanske skovarter, såsom camilla, c-album, evt. adippe etc. ...

Observatör: Jørgen Krogh (rapporterad: 2002-07-22) 



2002-07-21 - SZ   UB33 
Naten fra Lørdag Til Søndag i holtug Kalkbrud
3 stk Cynaeda Dentalis
Observatör: Bjørn Baungaard (rapporterad: 2002-07-21) 



2002-07-21 - NEZ 
Kattehale mose, Allerød: 1 iris hun.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2002-07-21) 



2002-07-20 - LFM 
Kroghage, Gedser: Querqus 1 (blåhale)
Hannenov Skov:    Virgaurae 3 (dukatsommerfugl)
Observatör: Gert Green (rapporterad: 2002-07-22) 



2002-07-20 - Fyn 
2 friske atalanta på sommerfuglebusk på nordfyn. De havde selskab af 5-10 friske urticae, et par repræsentanter for alle 3 kålsommerfugle og 1 io.

Observatör: Kent Bovin (rapporterad: 2002-07-22) 



2002-07-20 - Fyn 
2 friske atalanta på sommerfuglebusk på nordfyn. De havde selskab af 5-10 friske urticae, et par repræsentanter for alle 3 kålsommerfugle og 1 io.

Observatör: Kent Bovin (rapporterad: 2002-07-22) 



2002-07-20 - NEZ 
Valby Hegn ved Helsinge: 
Det vrimler med Nældesommerfugl (levana) 100+, Engrandøje (Hyperantus) 100+ og Skovrandøje (aegeria) 100+ Med så mange nældesommerfugle er der rig mulighed for at se hvor varieret oversiden på nældesommerfuglen er.
Herudover havde jeg fornøjelsen af en han og hun Kejserkåbe (paphia) som nød solens stjåler på Liden Burre (Arctium minus). På denne lille gruppe af Liden Burre kom Hvid admiral (camilla) også på besøg. Det var en herlig eftermiddag, hvor jeg bl.a. også så en han Dompap og to Ravne.
Hjemme i min have i Frederiksværk havde jeg, for første gang i år, besøg af Nældens Takvinge (urticae). Det hvide C (c-album) dukkede også op.

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2002-07-20) 


2002-07-20 - Nez 
Enorme mængder af carduilarver i alle størrelse i tidslerne men også i grå bynke! Ligeså godt med atalanta og ny gen.  af urtica. Tusinder af kålfugle især napi over mine kornkarker som selfølgelig rummer en god bestand af gul agersennep. Og så flyver maegera og agestis  og icarus med friske dyr igen. Herlig sommerfuglesommer!  

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2002-07-20) 



2002-07-20 - Bornholm 
Træk af H. ultima forrige nat.
1 stk. i haven ved mit hus i Saltuna 2 km fra kysten, 2 stk i fælden på selve klippekysten ved Saltuna og to stk i fælden ved Boderne.
Desuden 1 stk C.pendularia på kysten ved Saltuna.Fik angiveligt en ny pyralide for DK:
D. 15. - 18. vii  Grisby 1 stk Pyralis lienigialis.
Per Falck vil verificere den i løbet af et par dage

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-07-20) 



2002-07-19 - Falster 
Fredag, 19.07.2002
Duehale(Macroglossum stellatarum) set på en sommerfuglebusk på Falster!

Observatör: Jana Gregersen (rapporterad: 2002-07-19) 



2002-07-18 - NEZ 
1 ex. af dominula, i mine forældres have. Jeg har aldrig set den på disse kanter før, sikkert træk fra Sverige.

Observatör: Brian j.k. Nielsen (rapporterad: 2002-07-19) 



2002-07-18 - Bornholm 
Der har været et gigantisk træk af dagpåfugleøje i nat. Der lå 20 - 30 stk i hver fælde på nordøstkysten og østkysten af øen.
Af gode natdyr fra de sidste 4 dage kan nævnes:
1 stk C. fraudatrix, 2 stk C. artemisiae, S. interrogationis, 9 stk S. albovenosa, 2 stk A. melanaria, 1 stk H. ultima, 1 stk H. peltigera.
Alle de nævnte fund er fra nordøst-og østkysten.
Så skal det lige nævnes, at der er observeret endnu en svalehale på Nordbornholm i forgårs......

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-07-18) 



2002-07-17 - Skælskør 
2 stk. kejserkåbe i min have. I sommerfuglebuskene. Begge var hanner.

Observatör: Anne Jensen (rapporterad: 2002-07-20) 



2002-07-17 - NEZ 
En smukt eksemplar af det hvide C set i kolonihaven Vennelyst ved Kløvermarken på Amager. Den solede sig i det varme vejr på et af husene omkring kl. 20. Et par nyklækkede admiraler holdt til på en Buddleja i nærheden. Der er ret tidligt for indfødte danske admiraler.

Observatör: Michael Stoltze (rapporterad: 2002-07-19) 


2002-07-17 - NEZ 
I det varme solskin et par usædvanlige dagsommerfugle på besøg i haven, 2 A. levana, 1 C. argiolus og 1 T. linola. Det er en blomsterrig villahave i et ellers dødssygt villakvarter.
Formidabel flyveaften, 20-21 gr. hele natten, regn. kl. 03. Intet opsigtsvækkende, men 3 stk. N. interjecta, mange C. v-ata, første friske A. fucosa, og strejfere som A. scolopacina, A. phragitidis og C. maritimus.

Observatör: Per Stadel (rapporterad: 2002-07-18) 



2002-07-17 - SZ 
3 steghede dage i Holmegårds Mose, 15.-17. juli. Alle 3 dage observeret over 10 iris, bananlokning utrolig effektiv. Næsten alle var hunner. Irispar set i parring på busk i ca. 1,5 m højde. 
Derudover bl.a. observeret c-album, pæne antal af adippe og paphia samt ikke mindst det største antal af levana, jeg nogensinde har set i mosen - over 100 hver dag for bare at sætte et lille tal på. De var overalt.

Observatör: Erik Nørager (rapporterad: 2002-07-18) 



2002-07-17 - NEZ 
Kbhvn: Enkelte middelstore larver af Hecatera dysodea set idag på tornet salat (Lactuca serriola).

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2002-07-17) 



2002-07-17 - SZ 
Magleby Skov: Ingen trækdyr at konstatere her! En mager sukkerlokningsaften med helt vindstille halvkøligt vejr og meget få dyr, som udelukkende var almindeligheder. Der kan evt. nævnes 2 stk. slidte A. epomidion. Aftenen vil nok mere blive husket for den sære oplevelse, at en stor gruppe unge mennesker havde gang i en større festivitas ude ved stranden, som endte med at en fordrukken pige, måtte hentes af ambulancen. 
Så har man set det med! i Magleby Skov!

Observatör: Carsten Hviid & Per Tejlmann (rapporterad: 2002-07-17) 



2002-07-16 - Skælskør 
De sidste to solrige dage har der været mindst to eksemplarer af kejserkåbe (hanner) hjemme i min have i Rude ved Bisserup. Desværre ingen hunner, tilsyneladende.
Observatör: Anne Jensen (rapporterad: 2002-07-20) 



2002-07-16 - Nez 
I dag samt d 11.7 har jeg med stor glæde set w-album (2 og 1) på to lokaliteter på hver sin side af Uggeløse skov i Nordsjælland. De sidste 3 -4 år har jeg forgæves og med hold i nakken stirret op i diverse elmepur. Men trikket er at spare nakken og kikke i de nærstående tidselblomster osv i stædet. Især nu vor varmen/tørken gør dem extra sultne.  Men rart at dyret fortsat eksisterer. 
I øvrigt opservert mange  c-album (hutchinsoni) bla. i parringsleg på div.lokaliteter.

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2002-07-16) 



2002-07-16 - Rude Skov 
3 stk. Levana (2. generation) på forskellige steder i Rude Skov.

Observatör: Mikael Sundby (rapporterad: 2002-07-16) 


2002-07-16 - NEZ 
Amager: Statens Serum Institut´s indre areal: C. argiolus (1 stk. set).

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2002-07-16) 



2002-07-16 - Gilbjerg 
Et par timer på Gilbjerg Hoved gav bl.a.:
Iris 2 (han + hun), virgaureae 20+, phlaeas 5, filipendulae 9.
Desuden sås en lathonia på lokaliteten d. 15/7- 02.

Observatör: Janus R. Neumann (rapporterad: 2002-07-16) 



2002-07-15 - B 
1 P.daplidice set og fotograferet i Rønne "medio juli" af Peter Sommer

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2002-10-27) 



2002-07-15 - B 
I stk. daplidice også på Bornholm: Rønne ca. medio juli. Set og fotograferet af Peter Sommer, Rønne

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2002-10-26) 



2002-07-15 - NWZ 
Set 1 stk paphia (kejserkåbe) hun i Korsør by. Desuden set 2 stk Admiral, en sortplettet ildfugl og en seksplettet køllesværmer samme sted.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2002-07-21) 



2002-07-14 - NEZ 
1 Nældesommerfugl 2. generation i Vestskoven, P-plads N. f. bebyggelsen Galgebakken.

Observatör: Poul Evald Hansen (rapporterad: 2002-07-19) 



2002-07-14 - NEZ 
På min løbetur forbi Grønnessegård blev jeg idag overhalet af en Hvid admiral (camilla.) I Hundested så jeg en enkelt Dagpåfugleøje siddende på en sommerfuglebusk. Hvor er Nældens Takvinge (urticae)?

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2002-07-14) 



2002-07-13 - NWZ 
En tur til Nekselø gav 4stk trabealis, 2 stk ornata samt 1 stk verticalis

Observatör: Brian J.K.Nielsen (rapporterad: 2002-07-15) 



2002-07-13 - Bornholm 
Så i dag en spritny sørgekåbe i Paradisbakkerne - det er tidligt !!
Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-07-14) 



2002-07-13 - NWZ 
Rørvig - Langesømosen, Apatura Iris 2, Polygonia c-album 1, Gonepteryx rhamni 1.

Observatör: Klaus Bjerre (rapporterad: 2002-07-14) 



2002-07-13 - NEZ+SZ 
Trylleskoven:
Argus 100+ og Lathonia 10 mm.
Holmegårds Mose:
24 Arter Dagsommerfugle - blandt de mere interessante:
Rhamni 1, Iris 5, C-album 2, Levana 100+, Paphia 30+, Adippe 35+,Selene 1,
Tullia 10 (få!)Aegeria 1, Virgaurea 100+, Argiolus 2, Optilete 2, Idas 75+
Egespinder L.quercus 10+  Plus det løse Der var godt nok rigeligt at se til

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2002-07-13) 



2002-07-13 -  
Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2002-07-13) 



2002-07-13 -  
Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2002-07-13) 



2002-07-12 - NWZ 
Rørvig Højsandet - Polygonia c-album. 4. år i træk vi har c-album på sommerhusgrunden.

Observatör: Klaus Bjerre (rapporterad: 2002-07-14) 



2002-07-12 - NEZ UB36 
1 stk Notodonta Torva han på lys Ishøj NY for NEZ 
 

Observatör: Bjørn Baungaard (rapporterad: 2002-07-13) 



2002-07-11 - EJ 
En fin A.iris han på Rørbækgaard ved Rørbæk Sø.

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2002-07-13) 



2002-07-11 - NEZ 
En tur i Skidendammen i Teglstrup, masser af Humidalis, en del margaritella, samt 18 stk C.silwellus.

Observatör: Brian J.K Nielsen (rapporterad: 2002-07-12) 


2002-07-11 - NEZ 
Raadvad: 4 stk. c-album (Det hvide C).

Observatör: Gert Green (rapporterad: 2002-07-12) 



2002-07-11 - Holte 
Indenfor de sidste to dage har jeg haft tre tilfældige obs af iris i Holte- 1 i Vaserne + en han og en hun på min arbejdsplads på Birkebakken. 
En videre gav en gåtur i Vaserne og omegn idag bla: 1 helt frisk C-album, 1 atalanta, 1 slidt cardui, ca. 10 urticae, 3 levana, 1 phlaeas, 2 aegeria, 8 lineola, 3 og 3 venatus. Ino-bestanden tæller nu ca. 30 sommerfugle. 

Observatör: Morten Hanzen (rapporterad: 2002-07-11) 



2002-07-11 - NEZ 
Hundige, syd for KBH
En Apatura íris prøvede at flyve ind ad vores åbne bryggersdør, lidt efter satte den sig på min ene træsko som stod i døråbningen. Iris har jeg aldrig set i Hundige før.

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2002-07-11) 



2002-07-11 - NEZ 
Kørte til Gilbjerghoved d.5.7 for at se efter captiuncula, fik set ca.20stk og tog 2, noget tyder på at den flyver sidst i juni, da de fleste var meget affløjet. 

Observatör: Brian J.K Nielsen (rapporterad: 2002-07-11) 



2002-07-10 - LFM 
1 P.Machaon observeret i fuld fart mod nord på Bogø.
Observatör: J.Kronborg. (rapporterad: 2002-07-11) 



2002-07-10 - NEZ 
Mange Morrisii observeret i Nivå strandpark, deriblandt flere parrene eksemplarer. Den er stadig¨på 2 områder i Nivå.

Observatör: Brian J.K Nielsen (rapporterad: 2002-07-11) 



2002-07-10 - Bornholm 
Stort kålsommerfugletræk i disse dage.
Har set 2 stk svalehale i Østermarie
John Møller, Flemming Naabye og Valter Hansen har set svalehale ved Dyndalen og i Ølene idag.
Hvornår har der sidst været et decideret svalehaletræk i DK ?

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-07-10) 



2002-07-10 - B 
Svenskehavn. Bornholm.
I går aftes kom der en Narraga fasciolaria på mit lys. 
Observatör: Jørgen Wiemann (rapporterad: 2002-07-10) 


2002-07-09 - NEZ 
Grib Skov ved Dronningens Bøge 5 Paphia (Kejserkåbe) 1 Phlaeas (Lille Ildfugl) 1 Lineola (Stregbredpande) 1 Aegeria (Skovrandøje) plus det løse.

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2002-07-09) 



2002-07-09 - Fyn 
1 st stellatarum observerades 8/7 utanför Otterup på norra Fyn.
PMUS

Observatör:  (rapporterad: 2002-07-09) 



2002-07-09 - NEZ 
En enkelt argiolus lod sig observere i Universitetsparken. Det må være 2 generation, det er første gang jeg har set den her! Jeg så ingen 1 generations dyr i maj, den er jo ellers meget mere talrig. Forøvrigt mener jeg at Stoltze skriver at 2 generation normalt kun forekommer i den sydlige del af landet.

Observatör: Arne Viborg (rapporterad: 2002-07-09) 



2002-07-08 -  
I min have i Allerød i Nordsjælland, så jeg et stk. Det hvide C siddende på et hindbærblad.
Jeg nåede at tage et par billeder.

Observatör: René Aagaard (rapporterad: 2002-07-09) 



2002-07-07 - NEZ 
Et stk. A. Iris han observeret i dag på Baroniet i Hornbæk. Tilsyneladende tiltrukket af gamle sportssko. Iøvrigt utrolig dejligt aktivitetsniveau, der blev her til eftermiddag, da solen endelig kom frem !
Michael 

Observatör: Michael Nørregaard (rapporterad: 2002-07-08) 



2002-07-07 - EJ 
Der flyver ret mange niobe'r i Ørkenen på Anholt for tiden.
Dejligt at se!

Observatör: Niels J Willumsen (rapporterad: 2002-07-07) 



2002-07-05 - NEZ 
En runde i Stenholt Indelukke gav en del kræ. Blandt de bedre var 4 ino (Engperlemor) 1 selene (Brunlig Perlemor) og som ny for mig 1 dominula (Jomfrubjørn) - Herligt !!

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2002-07-08) 



2002-07-05 - Bornholm 
Natten mellem d. 3. og 4. juli var der træk sydfra på Bornholm - fik i fælden nær Boderne 1 stk A.melanaria og 1 stk S.nigropunctata (nr. 3 for Bornholm ).
Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-07-05) 



2002-07-03 - Holte 
Lidt klatobs ved Trylleskoven, Solrød gav ca. 30 Z.Purpurea. Højst sandsynligt her der været minimum dobbelt så mange.  

Observatör: Morten Hanzen (rapporterad: 2002-07-03) 



2002-06-26 - Bornholm 
Kan til min glæde konstatere at A. niobe flyver i antal i raghammerområdet ved Boderne, det samme gør P. idas, derimod har jeg forgæves kigget efter P. semiargus - endnu et offer for gylle-græsdøden!? 

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2002-06-26) 



2002-06-25 - Bornholm 
Fra fældetømninger i perioden 20. - 25. vi kan nævnes følgende fund:
M.albula 1 stk, atriplicis 6 stk, marginepunctata 2 stk, I. derversaria 5 stk, unanimis 3 stk, asclepiadis 3 stk, alni 1 stk, G.crenata 1 stk,
N. mundana 1 stk, S.ternata 1 stk og M.l-album 1 stk (så den bor her stadigvæk i Boderne-området)
Af pyralider kan nævnes:
circumvoluta 2 stk, N.cilialis 1 stk, P.boisduvaliella (vist nr. 10 for Bornholm)

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-06-26) 



2002-06-23 - Holte 
Ny (?) bestand af ino i Holte. Trods dårligt vejr sås 5-6 friske eksemplarer på lokaliteten. Jeg vil ikke røbe præcis hvor, men har nogen før set Ino i området? Desuden 6 cardui i Vaserne. 

Observatör: Morten K Hanzen (rapporterad: 2002-06-23) 



2002-06-22 - LFM 
En tur efter viciae og scrophulariae samt C. rurinana på klinten gav bl.a. følgende: 30-40  morrisii, ca 50 gamma, 6 rubidata, 2 ornata, 1 campoliliana, 2 chloerata, 50-100 porcellus en del simulans, og som det bedste dyr 2 friske, citrongule peltigera, næsten alle blev set på blomster efter kl. 23.30, sukkerlokning gav ikke noget og lyset gav kun campolilianaen. Næh, der var hverken viciae, scrophularia eller rurinana. 
Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2002-06-23) 



2002-06-22 - NEZ 
Carsten Hviid og jeg sukkerlokkede i Asserbo Plantage i går aftes med ca. 250 snore. Vejret var mest overskyet med lidt småregn af og til men også perioder med halvskyet vejr. Vinden mest svag, en overgang jævn fra vest.
Temp. omkring 13 grader.
Mange arter på lokningen bl.a. M. litoralis ca. 40 stk., A. sublustris ca. 30, P. hepatica ( tincta) 2 stk., M. alpium 4 stk., A. rumicis 1 stk og ikke mindst 1 stk. H. peltigera.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2002-06-22) 



2002-07-01 -  
Til Lepidopterologisk Forenings medlemmer.
Beklageligvis er udsendelsen af Fundlisten 2001 og Lepidoptera nr. 3 blevet forsinket, men vil ske i slutningen af næste uge.
Venlig hilsen
Knud Bech
formand

Observatör:  (rapporterad: 2002-06-22) 



2002-06-21 - Bornholm 
I et brombærkrat i det sydvestlige hjørne af Slotslyngen ses en koncentration af >20 C. cardui, langs Finnedalsvej >10 B. selene samt en del B. ino. 
Jeg vover den påstand, at endnu en dansk dagsommerfugl, Leptidea reali, har "måttet bide i græsset". En ret systematisk overvågning i dens udbredelsesområde fra medio maj til i går har kun givet 7 observationer, den sidste, en hun sås og fotograferedes den 8. juni (famous last pictures?). Habitaten er ødelagt af græs, græs og atter græs. Undersøgelse af en del gul fladbælg for æg har ikke givet resultat! Exit nok en art (?), så skulle der være 63 fastboende dagsommerfuglearter tilbage.  

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2002-06-21) 



2002-06-21 - NEZ 
Et hastigt comandoraid i Nordsjælland var en positiv oplevelse med mange dagsommerfugle på udvalgte lokaliteter af bedre bl.a.:Skansebakken Hillerød: Minimus 5+, Hippothoe 9, Selene 10+, Atalanta 1 og så er der god gang i Hyperanta med 25+.
Stenholt Indelukke: Ino 3, atalanta 1
Valby Hegn: Camilla 15+, Selene 1
Heatherhill: Argus 100+,Cinxia 5,Hippothoe 1,Icarus 3, Aglaja 1, Cardui 1.
I alt 16 turarter nu inden det danske vejr igen konverterer til pisregnvejr...

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2002-06-21) 



2002-06-21 - EJ 
Jeg har de sidste to dage set mindst 10 stk. af Tidselsommerfugl (Cynthia cardui), i det sydlige Århus. Derimod har jeg næsten ikke set andre dagsommerfugle.
Mvh. Michael.

Observatör: Svend Michael Nielsen (rapporterad: 2002-06-21) 



2002-06-21 - LFM&NEZ 
Var en tur ved Rødby havn tirsdag aften og så en procellata sidde på  clematissen, men den nåede at stikke af i mørket inden ... Resten af natten druknede i regn.
Ser af og til unanimis og w-latinum på min lampe i haven, og på humlen i baghaven er der rigeligt med rostralislarver for tiden.
Hvor bliver for øvrigt macrosfundlisten 2001 af, som vi skulle aflevere fund til inden 31/12 2001? Der er snart gået et halvt år siden seneste afleveringsfrist, har redaktionen ingen afleveringsfrist?

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2002-06-20) 



2002-06-20 - NEZ 
En solrig formiddag i Rygård Kirkemose fik ca. 300 Aquilonaris til at danse hen over mosefladen - De var simpelthen overalt. Der var også ca. 25 optilete og 15 Venata.

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2002-06-20) 



2002-06-20 - Bornholm 
Har de sidste par dage set en del cardui - især på østkysten. Der er også enkelte atalanta.
Har i perioden 17.-20.vi fanget følgende i tre fælder:
4 stk marginepunctata, 4 stk unanimis, 5 stk atriplicis, 5 stk bankiana,
1 stk sinuosaria, 1 stk venustula, 2 stk asclepiadis, 2 stk deceptoria, 1 stk rumicis, 1 stk albimacula, 1 stk deversaria.
Fik for en uge siden spindemøllet: Ethmia bipunctella - er den god ????

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-06-20) 



2002-06-20 - Bornholm 
Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-06-20) 



2002-06-20 - NEZ 
Camilla har et godt år. Set ca. 10 ret friske eksemplarer i Valby Hegn, der var også slidte selene og 1 atalanta.
Ved Smidstrup var der mange cardui på stranden, men kun 1 frisk aglaja og 10 argus. Set 41 forskellige arter dagsommerfugle d.å.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-06-20) 



2002-06-19 - NEJ 
NEJ - Bælum
Så i dag en cardui i haven på lobeloa'erne. Den så ret frisk ud. Det kunne være herligt med et stort år for denne art.

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2002-06-20) 



2002-06-19 - NEZ 
Ca. 25 cardui set ved kysten trække øst over mod Sverige, observeret mellem Charlottenlund og espergærde.Endvidere gav en tur til Møn d. 9.6 med Bjørn Baungaard 1 stk af vikleren
Eucosma metzneriana.

Observatör: Brian J.K Nielsen (rapporterad: 2002-06-20) 



2002-06-19 - NEZ 
Holte: 1 cardui var også her på hastigt besøg i min blomstrende timian.
Jægerspris 16/6: 1 stk. Aporia crataegi fløj omkring, en temmelig slidt han.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2002-06-19) 



2002-06-19 - NEZ 
Cardui i antal må være redet hertil på varmebølgen sydvest fra da jeg i dag har opserveret 4 stk i livlig aktivitet her på gården ved Uggeløse Skov.Alle helt lyse og noget affløjne. Så en gå til ro i et elmetræ 3m oppe kl. 21 !

Observatör: ALLAN B. CLAUSEN (rapporterad: 2002-06-19) 



2002-06-16 - nez 
Undertegnede flyttede ved juletid tilbage til Danmark fra Chicago, hvor familien boede et par år og havde stor glæde af sommerfugleobservationer. 
Min søn fangede ofte Monarklarver som hurtigt forpuppede sig og derefter klækkede i løbet af 2-3 uger som færdige Monarker. I starten af September fangede han, hvad vi troede var en Svalehalelarve. Efter kort tid forpuppede den sig, men da tiden gik regnede vi med at der aldrig ville komme en sommerfugl ud af den. Nettet med den "døde" puppe blev pakket ned i vort flyttelæs medio december og senere hængt ned i vores kælder her i Danmark. 
Stor var overraskelsen i dag, da vi skulle hente noget i kælderen og pludselig så en levende sommerfugl baske rundt i nettet. Efter at have studeret den nærmere har vi fundet ud af, at vi har et stk. levende eksemplar af en "Eastern Black Swallowtail" hun baskende rundt. Jeg må tilstå, at jeg er meget overrasket over at se den klække godt 9 måneder efter den forpuppede sig.  Er det normalt ?  
  

Observatör: Michael Nørregaard (rapporterad: 2002-06-16) 



2002-06-15 - NEZ 
Endelig en enkelt Nældens Takvinge (urticae) i Frederiksværk.

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2002-06-15) 



2002-09-01 - Danmark 
Med en hilsen fra den finske sommerfugleforening, beder vi jer under "meddelelser" læse opråb vedr. klare kviksølvpærer.
med venlig hilsen
ENTO-TECH
Bjarne SKule

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2002-06-15) 



2002-06-13 - Bornholm 
Den første A. urticae klækket i år, så jeg i Almindingen i går, 12.06. siddende på hvidtjørnblomster.

Observatör: J. Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2002-06-13) 



2002-06-10 - NEZ 
Udsholt: Pænt med striata i år - dejligt - og enkelte idas.
Smidstrup: 1 frisk jurtina, 1 flot sannio-hun, mange icarus - også helt friske og minimus i parring.
Heatherhill: enkelte argus-hanner + torden i baggrunden, uha, sannio-hanner, cinxia og selene.
Har selvfølgelig stemt ja til at fange insekter.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-06-10) 



2002-06-09 - LFM 
Kørte søndag aften en tur til Jydelejet sammen med Bjørn Baungaard,det gav 8 stk. berberata, de blev dog ikke fanget på lys, men fløj omkring de mange berberis buske der står dernede.
Iøvrigt gav det også 8 stk. dugfriske tersata, samt div. viklere og pyralider dog intet nævneværdigt.

Observatör: Brian J. K. Nielsen (rapporterad: 2002-06-11) 



2002-06-09 - NEZ 
Jeg var en tur på Melby Overdrev og kan bekræfte Martins rapport over blandede Blåfugle (bl. a.mindst 50 minimus og mange argus og idas)10 Cinxia
3 venata og 4 tages, men desværre så Jeg ingen Malvae, som var den art jeg kom efter ? Er der nogen der kender et sikkert sted at se malvae, er de velkomne til at maile til mig, da jeg mangler at se den i Danmark.
Med venlig hilsen Kurt Chr.

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2002-06-09) 


2002-06-09 - NEZ 
Melby: Mange argus, idas, cinxia, minimus, icarus og enkelte aegeria, lathonia, cardui, pamphilus, faunus og rubi samt en del striata. De mange nyklækkede argus- og idashanner, som ingen hunner havde at imponere, prøvede at parre alt fra hinanden til icarushunner og hvad der ellers kom i nærheden. En cinxiahan prøvede også at få gang i carduien uden synderlig held.

Observatör: Martin (rapporterad: 2002-06-09) 



2002-06-09 - NEZ 
Allerede mange friske optilete, primært hanner i Lyngby Åmose.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-06-09) 



2002-06-09 - NEZ 
Var på Brandbjerg for at se efter C.semiargus, og den var der, 4 smukke nyklækkede hanner så arten har lidt men godt fat her og bør skånes.      P. amanda samt L. hippotoe og C.selene i lige så nyklækket stand. Utroligt mange faunus og den første M. jurtina.
Og så lidt larvehistorie som fortæller lidt om hvor hurtigt det går med den varme vi har pt. En stor A. iris larve fra Valby hegn 2 juni puppede 7 juni og må forventes at gå på vingerne i juni! En flok c-album æg af hun 1o maj er nu alle puppede og en napi larve jeg tog med ind fra marken i fredags er lige puppet. Alle har stået i bur i haven!  Jeg tror også at de adskillige friske aegeria som jeg har set de sidste dage er af ny generation af de mange dyr som fløj allerede i april.    

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2002-06-08) 



2002-06-07 - ej 
Lidt migration er der da:
4/6 observeret 3 cardui  på Bukkelbladblomster ved Glenstrup Søs nordside.
4/6 1 atalanta i Fjeld Skov 
7/6 Langkastrup 1 stk A. gamma på syren.

Observatör: Jens Christian Schou (rapporterad: 2002-06-07) 



2002-06-07 - NEZ 
Småsøerne, Bure Sø: 4 minimus og en icarus. Skansebakken, Hillerød: 3 selene og 1 hippothoe (den var så frisk i farverne at den virkede nærmest selvlysende og den havde meget brede violette rande). Der er nu venata alle vegne.

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2002-06-07) 



2002-06-07 -  
Hillerød: 10 selene + enkelte minimus, rubi, faunus og pamphilus. Hvis nogle har lyst til at overtage lidt versicoloralarver (1½ cm, f2 ex Bølleljungen 2000), så har jeg over 100 på havens birketræ.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2002-06-07) 



2002-06-05 - NEJ 
NEJ
Den 5/6 tog jeg på nattur til Solbjerg Skov. Næsten ren granplantage, et sted man sjældent besøger. Når dette sted skulle prøves, var det fordi jeg manglede Eupithecia'en analoga, som lever i chermesgaller på gran.
Det var en fantastisk lun nat, ikke under 17 grader.
Det lykkedes faktisk at få en helt frisk hun af analoga, herligt!
Der var mange andre dyr, bl.a. crassalis i en snes eksemplarer, advenaria, signaria, adustata, tristata samt en masse viklere og pyralider.

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2002-06-07) 



2002-06-05 - NEJ 
NEJ
Den 5/6 tog jeg på nattur til Solbjerg Skov. Næsten ren granplantage, et sted man sjældent besøger. Når dette sted skulle prøves, var det fordi jeg manglede Eupithecia'en analoga, som lever i chermesgaller på gran.
Det var en fantastisk lun nat, ikke under 17 grader.
Det lykkedes faktisk at få en helt frisk hun af analoga, herligt!
Der var mange andre dyr, bl.a. crassalis i en snes eksemplarer, advenaria, signaria, adustata, tristata samt en masse viklere og pyralider.

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2002-06-07) 



2002-06-05 - NEZ 
En tur i Valby Hegn, ved Helsinge. 
Der var masser af Nældesommerfugle (levana) >20, Stor bredpande (venatus) >20, Brunlig perlemorsommerfugl (selene) >20. Enkelte udslidte Skovrandøje (aegeria) og lidt Grønåret kålsommerfugl (napi), samt to Store kålsommerfugle (brassicae). 
Jeg har taget nogle billeder af sommerfuglene på min tur til Valby Hegn.
Er du interesseret kan du se et par af billederne på:
http://sommerfuglehave.homepage.dk 

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2002-06-05) 



2002-06-04 - ej 
På nordsiden af Glenstrup Sø observerede jeg idag 3 stk cardui på blomsterne af Bukkeblad, talrige A. crataegi, mange faunus, nogle få selene, cardamines og pamphilus.
Skønt sted

Observatör: Jens Christian Schou (rapporterad: 2002-06-04) 



2002-06-04 -  
Til danske entomologer (og andre interesserede:)
prøv at besøge nedenstående links, hvis I ikke allerede har været der:
http://www.sns.dk/dyrogplanter/default.htm
http://www.sns.dk/erhvogadm/hoeringer/artsfredning/default.htm
http://hjem.get2net.dk/dknatur/index.htm

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2002-06-04) 



2002-06-04 - B + NWZ 
Bornholm, Almindingen: 30/5-2/6: Flere eks. af V. atalanta bl.a. æglæggende på nælde, et par V. cardui, 1 stk. H. galii og enkelte friskklækkede C. selene. Ellers meget lidt dagsommerfugle fremme.
Desuden mange P. gamma om dagen.
Søren Breinholt har observeret en M. stellatarum på blomstrende syren på Ordrup Næs ca. d. 28/5.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2002-06-04) 



2002-06-02 - Bornholm 
En interessant fældetømning: Saltuna B 29/5-2/6 20021 stk A. unanimis, 2 stk E. valerianata, 1 stk A. euphorbiae, 1 stk A. sparsata og ..... ikke mindst.... 2 stk S. scrophulariae.
Den blev sidst meldt fra Bornholm i 1972 !!

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-06-03) 



2002-06-01 - nez 
Slagslunde Skov
Er lige kommet hjem fra skoven, hvor det lykkedes Kris på 6 år egenhændigt
at fange 2 Spættet bredpande ( P. malvae )begge hanner, den ene helt frisk.  

Observatör: steffen johansen (rapporterad: 2002-06-01) 



2002-05-28 - LFM 
Søholt og omegn: 1 atalanta, 1 cardui, 1 bankiana, 5 euphrosyne og 5 silvicola-hanner.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-05-28) 



2002-05-27 - Nez, v. Slangerup 
Et stk. Atalanta i æglægning i nælderne omkring drivhuset hvor jeg går og planter tomater. Mejserne har allarede ædt adskillige nyklækkede smutugler (pronuba),vingerne ligger rundt omkring mellem tomaterne. Det var de fede larver som åd af tomaterne sidste år! 

Observatör: Allan Bornø Clausen  (rapporterad: 2002-05-27) 



2002-05-26 - NEZ 
En herlig søndag på Melby Overdrev
13 arter blev det til og de fordeler sig således:
Tages 5, Brassicae 6, Rapae 2, Napi 7, Rhamni 1, Cinxia 30+, Pamphilus 26,
Megera 11, Rubi 13, Phlaeas 18, Minimus 5, Icarus 34+, Agestis 2 Så det var ikke så ringe endda..

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2002-05-27) 



2002-05-26 - EJ 
To levana i lysning i Binderup Strandskov - ved Skamlingsbanken

Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2002-05-27) 



2002-05-25 - EJ 
Samsø, Issehoved:
Okkergul Pletvinge 3
Okkergul Randøje 20+
Lille Ildfugl 3
Alm. Blåfugl 1 han

Observatör: Søren Peter Pinnerup (rapporterad: 2002-05-28) 



2002-05-23 - Bornholm 
Der er i disse dage et ret stort træk af T.jacobaeae over øen.
Har fået 11 stk de sidste to nætter.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-05-24) 



2002-05-22 - NEJ 
Læsø på forlænget pinse-ferie. Efter at have ledt forgæves efter tages de første par dage, fandt jeg en del den 21. og 22. maj på 3 lokaliteter. Herudover var der brassicae, cardamines (kun en), napi, rapae, io (kun en), lathonia (i stort tal, men der er også mange violer overalt!!!!), rubi i overordenligt stort tal, phlaeas, icarus, rhamni og pamphilus.
Snorelokning gav lidt men godt.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-05-22) 



2002-05-21 - B 
Tilbragte pinsen og tirsdag på solskinsåen i Østersøen. Aldeles dagsommerfuglefattig, nok pga. at alt er 10-14 dage bagefter. Så ingen overvintrende dyr trods ihærdig eftersægning.Gad vide om de ligesom os andre lider under den udbredte gyldestank. I Almindingen havde dog de to første Skovhvidhvingehanner (L. realii) vovet sig frem tillige med flere  A.cardamines og mange P.napi. Noget stormfald rundt omkring flyvestedet kan måske blive til gavn for arten. Et par smukke traner som lettede fra Røverkær gjorde turen til en oplevelse.  

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2002-05-22) 



2002-05-21 - EJ 
En levana i skovbryn ved Skamlingsbanken.

Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2002-05-22) 



2002-05-21 - NEZ 
Nordkysten: del rap/nap, og phlaeas samt enkelte icarus, agestis, megera, rubi og en enkelt tidlig selene, men derimod ingen cinxia endnu.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2002-05-22) 



2002-05-21 - Odder 
Nældesommerfugl, 1 hun? ved Løvbjerg i Odder.
Er de gået frem på fastelandet? jeg har set 3 i løbet af de sideste 2 år; 1 på Tunø og 2 i Odder
Mick 

Observatör: Mick Woods (rapporterad: 2002-05-21) 



2002-05-20 - WJ - EJ 
En tur lørdag d. 18 maj til Dejbjerg hede i Vestjylland i solskin. Fra tidlig morgen kl. 06.00 og til 15.30 gav følgende udbytte: arbutella, mygindiana, aspidiscana, viridaria, viridata, atomaria, mucronata, cordigera, myrtilli, carbonaria og nemorivaga. Per Falck hjalp mig med viridaria og aspidiscana. Kørte derefter mod Thorsager for at afprøve Steen Bork Christensens oplysninger om porphyralis, jeg fandt marken kl. 17.30 og her fløj dyret som forudsagt i mængde og jeg så at parringen fandt på fyrretræernes lave grene. Mon ikke det er evighedsblomst som er foderplanten? 
Michael Andersen

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2002-05-20) 


2002-05-19 - WJ 
Hjelm Hede d. 18/5. Et stk. Admiral set og et stk. carbonaria fanget.
 

Observatör: Steen Bork Christensen (rapporterad: 2002-05-19) 



2002-05-19 -  
Observatör: Steen (rapporterad: 2002-05-19) 



2002-05-18 - NEZ 
Et kort besøg i Lellinge Frihed, gav flere A. levana, P. napi, P. rapae, I. io mange P. aegeria men kun nogle få A. cardamines og slet ingen C. euphrosyne. Besøgte kortvarigt begge de steder hvor jeg så den for to år siden uden resultat. For tidligt, eller er den væk, jeg så at der kun blev meldt 3 fra lokaliteten sidste år!  

Observatör: Arne Viborg (rapporterad: 2002-05-21) 



2002-05-18 - Fyn 
Skøn dag i Langesø. Flere levana hanner havde travlt med at afpatruljere deres territorie, en enkelt admiral drønede over kastanietræerne og et par citronsommerfugle var også på vingerne. Desuden et par kålsommerfugle, en io og adskillige aurorahanner langs skovvejene. På vej til Langesø kunne vi konstatere, at cinxia stadig er på sin skråning ved Ruehed, fra bilen kunne vi på få sekunder se 2 stk.
Kent Bovin

Observatör: Kent Bovin (rapporterad: 2002-05-20) 



2002-05-18 - NWZ 
Eskebjerg Vesterlyng. del io, napi/rapae, brassicae, rhamni, cardamines og phlaeas, samt enkelte malvae, megera og lathonia. Det er nu et dejligt sted. Flere tusinde tyndakset gøgeurt gjorde ikke dagen dårligere.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2002-05-19) 



2002-05-13 - EJ 
TNK + UT besøgte Glatved Strand i strålende sol, men en kold vind kom fra havet. Hvor der var læ så vi Erynnis tages både hanner og hunner flyve i pænt tal, tidligt? Hvis du har brug for den så tag nænsomt.

Observatör: Uffe Terndrup (rapporterad: 2002-05-16) 



2002-05-13 - NEZ+NWZ 
Ryegård Dyrehave (NEZ): napi, brassicae, cardamines, rhamni, levana, io, aegeria, phlaeas samt rubi (i hundredevis). Eskebjerg Vesterlyng (NWZ): napi, rapae, brassicae, cardamines, rhamni, io, urticae, aegeria, phlaeas samt malvae.
Sidste sommer så jeg den 2. august en Pyrgus på sidstnævnte lokalitet uden at have mulighed for at artsbestemme, endsige indfange den. Hvorvidt det var en malvae i anden generation (hvilket mig bekendt vist ikke er konstateret i DK før?) eller en armoricanus må stå hen i det uvisse. Måske var det for bredpande-interesserede værd at holde et øje med lokaliteten senere på sommeren?

Observatör: Jørgen Krogh (rapporterad: 2002-05-14) 


2002-05-13 - Bornholm 
En ikke særlig slidt admiral, V. atalanta, søger nektar i blomstrende slåenbusk ved den sydlige bred af Bastemose i Almindingen Kl. 10.25 summertime.

Observatör: J. Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2002-05-13) 



2002-05-11 - EJ 
Thorsager. I eftermiddagssolen svirrede i hundredevis af Pyrausta porphyralis omkring små selvsåede fyrretræer på tør mark med kraftig opvækst af gul evighedsblomst (artens foderplante). Dyrene kom til og fra buskene - ikke enkeltvis, men nærmest i små skyer; flere sad til hvile og solede sig alene eller i parring på de friske fyrreskud.
I sandhed en ualmindelig oplevelse!

Observatör: Steen Bork Christensen (rapporterad: 2002-05-13) 



2002-05-11 - NWZ 
Der er gang i både megera, pamphilus, icarus, agestis, malvae og armoricanus. Så også en gammaugle (lover godt).

Observatör: Klaus H. (rapporterad: 2002-05-12) 



2002-05-10 - NEZ 
Det smukke sommervejr gav anledning til en lille picniktur til "Burebakken" ved Småsøerne. og her var vi så heldige at have optræden af et par meget friskklækkede P, malvae hvis udskejelser endte med parring midt mellem pølsemadder og madpapir.Iøvrigt sås mange cardamines, levana,io,napi, rahmni,aegeria, en enkelt brassicae og en c-album. 

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2002-05-10) 



2002-05-09 - NEZ 
En tur til Rusland for at se opret kobjælde (snart afblomstret), blev det blandt andet til I. io >20 stk, A. urticae 8 stk, G. rhamni 6 stk, L. phleas >20 stk. A. cardamines 7 stk, P. aegeria >15 stk og A. levana 2 stk. Udover sommerfuglene kunne vi glæde os over en stålorm der varmede sig i solen samt en fiskeørn. 
And now to something completely different... En tur til Portugal ultimo april, gav nogle af de dagsommerfugle jeg ledte efter (P. abencerragus, M. deione ssp. rosinae, M. ines, E. aurinia ssp. beckeri, E. belemia, M. proto, C. jasius, Z. rumina, I. podalirius ssp. feisthamelii), mere interessant var måske de arter jeg ikke forventede D. plexippus, D. chryssipus samt den sydafrikanske blåfugl C. marshalli. D. plexippus fløj ganske mange steder nær ved kysten, så den må have ganske godt fat, herimod fandt jeg kun D. chrysippus på en lokalitet. C. marshalli fandt jeg kun i få eksemplarer ialt 3 steder, heraf et langt fra beboelse. Måske har den fundet anden lokal foderplante ene pelargonium.  

Observatör: Arne Viborg (rapporterad: 2002-05-14) 



2002-05-09 - NEZ 
Bognæs i pragtfuldt vejr:
Nældesommerfugl 12
Skovrandøje 3
Dagpåfugleøje 1
Grønåret Kålsommerfugl 2
Aurora 13 han & 2 hun
Med venlig hilsen

Observatör: Søren Peter Pinnerup (rapporterad: 2002-05-10) 



2002-05-07 - NEZ 
Til alle interesserede.
ENTO-TECH og undertegnede har holdt flyttedag. Fremover er adressen
Brøndsted 411, DK-3670 Veksø. Telefonnummer 4717 1078 eller tel/fax 4717 1378.
ENTIO-TECH kan også kontaktes hos PER OLSEN på 3252 1047
Med venlig hilsen
Bjarne Skule

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2002-05-07) 



2002-05-06 - København C 
I skønt solskin i Nyhavn så jeg adskillige io i parringsflugt.
Foderret her må være "humle".
Venlig hilsen Hans Møller
Observatör: Hans Møller (rapporterad: 2002-05-08) 



2002-05-06 - NEJ 
I udkanten af Aalborg, på en sti i en mindre skov med læ og direkte sol, var der masser af dagsommerfugle på vingerne: flere io, lidt rapae, et par brassicae, masser af napi, en enkelt urticae og en enkelt argiolus hun.

Observatör: Morten S. Mølgaard (rapporterad: 2002-05-07) 



2002-05-06 - NEZ 
Endelig sol. 1 lathonia, 1 rhamni, nogle io, mange phlaeas og mange myrtilli på Melby Overdrev.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-05-06) 



2002-04-26 - NEZ 
Jesper Rostgaard Christensen og jeg var på Melby Overdrev i går aftes. Vi mødte Klaus Hermansen på lokaliteten. Vejret var lidt vekslende med skyer af og til, men perioder med næsten skyfri himmel og lidt diset. Temp. 5-7 grader. Vindstille eller svag vind fra vest.
På lys og snorerne sås: C. punctaria 1 stk., G. rufifasciata ca. 50 stk., T. carpinata 5 stk., B. strataria 1 stk., A. punctulata 1 stk., E. atomaria 2 stk.(dag), P. tremula 1 stk., C. pigra 1 stk., S. libatrix 5 stk., A. auricoma 2 stk., X. areola 6 stk., E. transversa 2 stk., C. rubiginea ca. 25 stk., A. myrtilli 1 stk.(dag), P. flammea ca. 10 stk., O. cruda 1 stk., O. opima ca. 15 stk., O. gracilis 6 stk., O. cerasi ca. 10 stk., O. incerta 5 stk., O. gothica ca. 75 stk. og C. rubricosa ca. 35 stk. Som sædvanlig også en del viklere ( Acleriser ).

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2002-04-26) 



2002-04-25 - NEZ 
NEZ: Bølleljungen/Asserbo Plantage: 
Med tilladelse fra Tisvilde Skovdistrikt lyste og sukkerlokkede vi på angivne lokalitet d. 25.IV. Det blev meget koldt (ned til 4 grader) og vindstille med næsten fuldmånelys. Dette medførte yderst få dyr i luften, på rødvinssnorene og lyset (2 stk. kviksølvlys (12W klare pærer)+ 2 stk. blå lysstofrør hhv. 20W/40W).
Alt ialt gav snorene 10 macrosarter, mens lyset gav 6 macrosarter. Ud over de almindeligste arter, kan nævnes X. areola (2 stk. på lokning), C. rubiginea (1 stk. på lokning), T. carpinata (6 stk. på lys) og O. carmelita (1 stk. på lys). 
Klaus Hermansen kom forbi med 4 stk. uparrede E. versicolora-hunner, som vi prøvede at natlokke med, men det gav intet resultat.
Vi var iøvrigt også på lokaliteten d. 20.IV med lys og sukkerlokning, hvor det blev endnu koldere (3 grader), og med endnu færre dyr som resultat (alt ialt 9 macrosarter). Dog kan her nævnes 1 stk. S. pavonia (hun) på lys, og 1 stk. E. versicolora (hun), som Søren fandt siddende stille på en birkegren.

Observatör: Søren Dyrsted & Per Tejlmann (rapporterad: 2002-04-26) 



2002-04-25 - NEZ 
I dag tog vi en tur til det smukke og meget varierede naturområde Rusland i Nordsjælland for inspireret af Martin Bjerg (tak!) at se den på øerne meget sjældne plante opret kobjælde, der for øjeblikket blomstrer i store mængder i det sydøstlige område.
 Sommerfugle var der ikke så mange af, men vi fik da bl.a. set to friske (og tidlige?) phlaeas (lille ildfugl), der varmede sig i sandet med ud- bredte vinger trods den overskyede himmel.
  

Observatör: Ruth og Bent Romar (rapporterad: 2002-04-25) 



2002-04-25 - Bornholm 
urticae flyver talrigt langs de (gyllegødede) bornholmske marker, for her gror de nitratelskende brændenælder i mængde. Blev i går (24.04.) udsat for et "overfald" af en antiopa i Almindingen, to andre antiopa er set, parthenias flyver stadig i birkemoserne.

Observatör: J. Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2002-04-25) 



2002-04-25 - SZ  
Holmegårds Mose mellem 15.45 og 16.15 :
Mere end 50 pavonia-hanner fandt vej til min frisk-klækkede hun. 

Observatör: Daniel Stilhoff (rapporterad: 2002-04-25) 



2002-04-24 - NEZ 
Tilføjelse til min meldte dysodea (fra Valby/Kbhvn.) d. 23.4.
Jeg har kigget lidt i litteraturen mht. flyvetiden af imago, da de hidtidige danske imagines(fra Lepidoptera-fundlisterne), jo er fundet juni-august.
Den gængse udenlandske litteratur siger: Maj-august, med det mest normale: Juni-juli. 
Hos Forster & Wohlfart: "Die Schmetterlinge Mitteleuropas - Eulen (Noctuidae)", Band IV, Stuttgart (1971), angives flyvetiden for 1. gen. af dysodea, til at være fra april til slutningen af juli. 
Så tilsyneldadende kan imago altså godt kan være meget tidligt på vingerne, afhængigt af varmeforholdene på lokaliteten. 
Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2002-04-24) 



2002-04-24 - NEZ 
Jeg har her til aften (23.4), fundet en Hecatera dysodea siddende på væggen over min altandør. Dyret kommer med 100% sikkerhed ikke fra mit klækkebur, så det må være klækket udendørs og fløjet ind i min lejlighed ved en tilfældighed. Jeg har heller ikke haft larver som kan være stukket af (i sensommeren 2001). I tilfælde af dette, skulle det være som spæd larve, og så vil jeg undre mig over hvad den har levet af her i lejligheden. Ihvertfald hverken tornet salat (Lacutca serriola) eller andre salater.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2002-04-24) 



2002-04-23 - NEZ 
En Skovblåfugl ,(argiolus) i Kratbjerg Industrikvarter i Fredensborg.

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2002-04-24) 



2002-04-23 - NEZ 
Jeg var en tur på Melby Overdrev i går aftes - for en gangs skyld ! - hvor jeg hængte omkring 130 snore op i den lune aftenvind. Jeg mødte Poul Bruun Hansen fra Fyn og sammen kiggede vi på vores snorerne, hvor vi så A. flavicornis 5 stk., C. siterata 4 stk., E. lanceata 2 stk., G. rufifasciata > 100 stk., T. carpinata 4 stk., H. rostralis 1 stk., S. libatrix ca. 25 stk., N. revayana 1 stk., A. auricoma 2 stk., X. areola 2 stk., E. transversa 1 stk., C. vaccinii 2 stk., C. rubiginea 8 stk., P. flammea (piniperda) > 100 stk., O. opima 1stk., O. gracilis 1 stk., O. cerasi 10 stk., O. incerta 8 stk., O. gothica ca. 10 og C. rubricosa 3 stk. Derudover en del viklere bl.a. Acleris literana 1 stk.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2002-04-23) 



2002-04-22 - NEZ 
Allerød/Hillerød: rapae, napi, brassicae, cardamines, rhamni, io, urticae, levana, aegeria og rubi. Tidligt forår. Hvis det bliver ved flyver iris vel i maj!

Observatör: Martin (rapporterad: 2002-04-24) 



2002-04-22 - NEZ 
Nu er der for alvor gang i Dagsommerfuglene.
I stenholt Indelukke i Sydenden af Grib Skov så Jeg i dag :
C-album 1, Io 16, Urticae 3, rapae 6, napi 1, Rhamni 1, Aegeria 1, Cardamines 3 ( I alt 8 arter )

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2002-04-22) 



2002-04-21 - WJ 
Med en søn i lære i statsskovbruget i vestjylland var der anledning til at besigtige landsdelen i det fine Weekendvejr. Stråsø plantage, et meget smukt og afvækslende hede/skovlandskab bød på talrige A.notha over de ligeså talrige bævreaspekrat adskellioge steder i det store område. De var dog til at komme i nærheden af på nærstående pilerakler. Ved Holstebro fløj io, napi(1 stk) og rapmni i skoven på byens gamle galgebakke lige syd for byen. Ved udkanten af Kallemærsk hede/militærområde fløj den første phlaeas, uglen A.myrtilli og lyngmåleren E. atomaria samt flere stk I.io og en enkelt kålfugl(?). Dværgpilene vrimlede med store fede larver af L.quercus.   

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2002-04-22) 



2002-04-21 - NEZ 
Mange versicolora i Bølleljungen + kendte sommerfuglesamleransigter i stort tal. Ja Daniel, jeg har versicolora med hjem, måske vil du arve en til lokning - ikke parret endnu.
Så endvidere 2 levana ved Arresø, utroligt.

Observatör: Klaus H. (rapporterad: 2002-04-21) 



2002-04-21 - SZ 
Til Klaus H
Hvis du skulle få en versicolora-hun til overs er jeg glad aftager. ( må også gerne være parret. )

Observatör: Daniel Stilhoff (rapporterad: 2002-04-21) 



2002-04-20 -  
Netop fanget 1 brassicae-han i haven i Gentofte. Mine versicolora er også begyndt at klække. Set alle de andre kålfugle, cardamines o.s.v., så der er godt gang i den.

Observatör: Klaus H. (rapporterad: 2002-04-20) 


2002-04-20 - NEZ 
Jeg var i de gode solskinsvejr(12 grader)en tur i Sonnerup Skov ved Arresøen. Ud over G. rhamni 2 stk., I. io 7 stk. og P. rapae 1 stk. sås også 2 stk. A. tau (sømplet) hanner, som fløj rundt blandt bøgetræerne.   I Ølsted sås kl. 9.40 årets første landsvale for mit vedkommende.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2002-04-20) 



2002-04-19 - NEZ 
Blot en enkelt Skovrandøje ( aegeria ) havde vovet
sig frem i aftensolen i Fredensborg Slotspark.

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2002-04-20) 



2002-04-14 - SZ 
Benny S. Larsen og jeg har opstillet en lys fælde i Gerdrup mose nord vest for Næstved.
Ved 2. tømning 12-04-02 kunne jeg noterer O. cruda , O. gothica , O.ncerta , O. cerasi , O.populeti
O. munda og L. semibrunnea. Det er den 2. semibrunnea jeg har fanget i området i år, ud fra dette må man formode at arten yngler her eller hvad ?
Henrik Bloch
Observatör: Henrik Bloch (rapporterad: 2002-04-14) 



2002-04-12 - DK 
Entomologisk Forening
Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø
11. april 2002
INVITATION - ISÆR TIL DE SOMMERFUGLEINTERESSEREDE MEDLEMMER AF DE DANSKE
ENTOMOLOGISKE - OG LEPIDOPTEROLOGISKE FORENINGER
På et bestyrelsesmøde i januar 2002 i Entomologisk Forening besluttedes det
ekstraordinært at bevilge 5.000, - kr. til støtte til den europæiske
sommerfuglekongres, som finder sted fra 1-6. juni 2002 i kursuscentret
Klarskovgård ved Korsør Lystskov.
Den europæiske sommerfugleforening, Societas Europaeae Lepidopterologica,
har omkring 25 medlemmer i Danmark. Når nu kongressen i år netop er i
Danmark, og da prisen for deltagelse beklageligvis er ganske høj, har den
danske organisatiuonskomite, Niels Peder Kristensen (som også er præsident
for SEL), Ole Karsholt, Peder Skou, Knud Beck, Keld Gregersen, Thomas
Simonsen og undertegnede, besluttet, at de af Entomologisk Forening afsatte
5.000, - kr. bruges, således at sommerfugleinteresserede fra alle de danske
entomologiske - og lepidopterologiske foreninger indbydes til at deltage,
dels i onsdagens eftermiddagsprogram, og dels i festmiddagen onsdag aften.
Eftermiddagsprogrammet om onsdagen fra kl. 14(5. juni - hvor mange i forvejen
har fri fra arbejde) er en lang række workshops, hver især med en række af mindre
indlæg og diskussioner - som vi kender det fra vores Entomologiske Årsmøder.
Indlæggene vil være på engelsk.
Emnerne for workshopperne er: Zygaenidae; Noctuidae; Sommerfuglenes Økologi
og Evolution; Geometridae; Sommerfugle og myrer; Bladminerer; og
Microlepidoptera.
Det er lykkedes bestyrelsen for SEL at samle de vel nok internationalt
stærkeste kræfter på forskellige lepidopterologiske felter til denne
kongres, - så hvis du har lyst, har du her mulighed for at møde nutidens
sommerfugle-koryfæer.
For god ordens skyld (og for økonomiens) beder vi dig om at tage 100, - kr.
med for din deltagelse i festmiddagen og underholdningen, samt give besked
om din tilmelding inden 15. maj - enten skriftligt til undertegnede, Molbechs Allé 49,
4180 Sorø, eller pr. telefon om aftenen, 57830195.
Med Venlig Hilsen
Michael Fibiger
Formand

Observatör: Ole Karsholt (rapporterad: 2002-04-12) 



2002-04-11 - NWZ 
Tuse Næs ved Holbæk: Et par urticae samt den første rapae, jeg har set i år.
Observatör: Jørgen Krogh (rapporterad: 2002-04-11) 



2002-04-09 - NEZ 
Var en aftentur med lys den 9. april i Jonstrup Vang, nord for Ballerup, for at finde Semioscopis avellanella. Fandt 9 stykker på 45 minutter. Arten blev fundet som ny for Danmark i 1920 i samme område, jeg fandt den der i '79 og den er der åbenbart stadig. 

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2002-04-10) 



2002-04-07 - EJ 
Vi var en smut i Hvidding Krat, for 3 gang i år, for at finde notha.
Vejret var perfekt, så nu skulle det være og det blev det.
Der var masser af dem, vi så nok 50. så efter masser af løbeture, kunne vi begge drage hjem med 7 stk. i glasset og en ny art rigere.
Observatör: Kim Lauridsen & Ib Olsen (rapporterad: 2002-04-08) 



2002-04-06 - NEZ 
Bølleljungen: del rhamni og io, enkelte urticae, et par Eupitecia abbreviata og tre parthenias, mange tømmermænd på nye fyrrestubbe (ret stor grålig bille med 10 cm lange antenner) samt et par hugorme og 150 traner. Fin dag.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2002-04-06) 



2002-04-05 - ej 
Et par jyske delresultater:
3-5: Hald Ege - behersket flyvning da det hurtigt blev meget koldt:
1 strataria, 1 hispidaria, 1 flavicornis, 1 munda, cruda, cerasi, 1 populeti, gothica, incerta, transversa, leucophaearia, marginaria, aescularia, abbreviata.
4-5: Hvidding krat - I det smukke og varme solskinsvejr var der fin flyvning af notha og efter strabaserende accelarationer i uvejsomt terræn, styrt over lave bævreaspbuske kom 5 stk i nettet.

Observatör: Jens Christian Schou (rapporterad: 2002-04-05) 



2002-04-03 - LFM 
Flemming Juhl, Bjørn Baungaard og jeg var en tur på den sydlige Lolland den 31. marts. Ved Rødbyhavn sås på lokning bl.a. E. crepuscularia 1 stk., C. rubiginosa ( vau) 3 stk. og O. populeti 6 stk. ud over de mere almindelige arter.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2002-04-03) 



2002-04-03 - NEZ 
Jeg var på Melby Overdrev den 1. og 2. april med ca. 180 snore hver aften. Den første aften i vindstille og lidt fugtigt vejr ca. 6 grader og skyfrit.
Følgende arter sås på lokningen den 1. april: A. flavicornis 3 stk., C. siterata 1 stk., A. marginaria 2 stk., H. rostralis 2 stk., S. libatrix 9 stk., X. exsoleta 4 stk., X. areola 2 stk., E. transversa 3 stk., C. vaccinii 5 stk., C. rubiginea 31 stk., P. flammea (piniperda) 3 stk., O. cerasi 22 stk., O. incerta 7 stk., O. munda 1 stk., O. gothica 1 stk. og C. rubricosa 1 stk.
Den 2. april var der svag østlig vind, skyfrit og ca. 7-8 grader, hvor jeg så følgende: A. flavicornis 10 stk., A. aescularia 1 stk. i pandelampens skær, C. siterata 2 stk., E. lanceata 1 stk., A. marginaria 4 stk., S. libatrix 4 stk., X. exsoleta 3 stk., C. vaccinii 2 stk., C. rubiginea 12 stk., O. cruda 2 stk., O. cerasi 5 stk., O. incerta 4 stk. og O. gothica 10 stk. Derudover især første aften en del Acleriser ( viklere) og en syngende hedelærke.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2002-04-03) 



2002-04-03 - NEZ 
På en lun solbeskinnet lysning i Kratmølleskoven ved Slangerup kunne jeg i dag glæde mig over at se årets første aurora i leg men en anden tidlig forårsbebuder, aegeria. Tja! hvad skal det ikke ende med, måske snestorm i maj? 

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2002-04-03) 



2002-04-02 - EJ 
Efter anvisning af Jens Chr. Skou, var jeg taget en tur til Hobro Østerskov, for at fange O. munda.
jeg hang 135 snore op, der var mange vaccinii, en del transversa, nogle cerasi og marginaria, en enkelt libatrix og så det jeg kom efter 6 stk helt friske O. munda

Observatör: Kim Lauridsen (rapporterad: 2002-04-04) 



2002-04-02 - Bornholm 
Var ved V.Sømarken d. 1/4 og fangede intet af interesse på mine snore.
Lod snorene hænge og samlede dem ind efter arbejde dagen efter i høj sol - var så heldig at fange en c-album !
Der fløj også de sædvanlige citronsommerfugle og nældens takvinge.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-04-03) 



2002-04-01 - NEZ 
Idag var jeg sammen med min lille søn på en smuk tur til Kongelunden og Pinseskoven (Vestamager). Her kunne vi bl.a. opleve A. parthenias flyve i
stort tal. De fleste parthenias fløj højt oppe i birkekronerne og var umulige at fange.
På det åbne Vestamager kom vi særdeles tæt på et par traner. Det var absolut en stor oplevelse.

Observatör: JESPER ROSTGAARD (rapporterad: 2002-04-01) 



2002-04-01 - NEJ 
Netop hjemvendt fra en blandet påskeferie på Læsø. Bedst var en dag med 3 antiopa og 20 rhamni. Snorene skuffede lidt med ca. 25 lamda og 2 areola som eneste lidt gode.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-04-01) 



2002-03-31 - EJ 
Sejs. På en efter sted og årstid ganske mild aften og med illumation af området fra 5 lamper kunne følgende noteres: A. flavicornis ~30 stk, O. gothica, O cerasi, O. incerta, C. vaccinii, E. transversa, E. crepuscularia 5 stk, A. aescularia, A. marginaria.  
Ingen nubeculosa, der også blev grundigt eftersøgt på stammerne i flot solskin 25/3. Her kunne noteres at G. rhamni og A. parthenias flyver - det samme gjorde sig iøvrigt gældende ved Mariager.

Observatör: Kim Lauridsen og Jens Christian Schou (rapporterad: 2002-04-01) 



2002-03-29 - NEZ 
Dejligt vejr. Diverse steder i Nordøstsjælland sås en del rhamni og io samt enkelte urticae samt en enkelt c-album. I haven i Allerød udover rhamni, io og urticae tilmed en overaskende tidlig napi. Så må det jo være rigtig forår!

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2002-03-29) 



2002-03-28 - NEZ 
Påsken kan godt bruges til at se efter Dagsommerfugle se f.ex. efter
Citronsommerfuglen, Rhamni. Vi så en i Gadevang By i dag.

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2002-03-28) 



2002-03-26 - NEZ 
Jægerspris Nordskov
En enkelt A. urticae sås i flot solskin, men temp. var kun 5-6 grader og den svage nordvestlige vind føltes ret kold.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2002-03-26) 



2002-03-19 - Nez 
Jeg kan kun bekræfte den tidlige optræden af måleren E. crepuscularia, idet et helt nyklækket exemplar sad nede ved foden af en pil i vores mose og tørrede vinger tirsdag d 12 marts, den første gode forårsdag med sol, mildt vejr og nyudsprungne pilerakler!     

Observatör: Allan Bornø Clausen  (rapporterad: 2002-03-19) 



2002-03-19 - EJ 
Til min hoveddørslampe i Amstrup dukkede E. crepuscularia i aftes d. 18-3. Det er utroligt tidligt.

Observatör: Flemming Naabye (rapporterad: 2002-03-19) 



2002-03-12 - NEJ 
I solskinsvejr blev der set en Inachis io i Aalborg.

Observatör: Nicklas (rapporterad: 2002-03-13) 



2002-03-12 - NEZ 
Asserbo Plantage
Da der var aftenskydning på Melby Overdrev måtte vi køre til Asserbo Plantage ( Stængehus ) og hænge sukkerlokningssnorer op - 180 stk. Svag vind fra vest, først næsten skyfrit senere mere overskyet og 5-7 grader. Ikke nær så mange dyr som aftenen før i Lyngby Skov, men følgende sås: E. transversa 20 stk., C. vaccinii 6 stk., C. rubiginea 13 stk., A. flavicornis 1 stk. på sukkerlokning og A. abietana (vikler) 2 stk. 

Observatör: Bjørn Baungaard og Knud Bech (rapporterad: 2002-03-12) 



2002-03-12 - NEZ 
Endelig. Sol over Kongelunden og 1 flot c-album.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-03-12) 



2002-03-11 - NEZ 
Lyngby Skov                                                               110 sukkerlokningssnorer og en 250 w kviksølvslampe gav følgende observationer: A. aescularia 1 stk.(lys), A. leucopharia 2 stk.(lys), A. marginaria 5 stk.(sukker), E. transversa 425 stk.(sukker), C. vaccinii 515 stk.(sukker) + 1 stk.(lys), C. rubiginea 2 stk.(sukker), X. exsoleta 2 stk.(sukker), O. cruda 6 stk.(sukker), O. cerasi 8 stk.(sukker), O. incerta 2 stk.(sukker), A. abietana(vikler) 1 stk.(sukker), T. alternella(vikler) 5 stk.(lys), E. monodactyla(fjermøl) 1 stk.(sukker)og A.heracliana (depressaria) 25 stk.(sukker).
Vejret var overskyet, svag/jævn vind fra SV og temperaturen først 8 grader senere (kl.21) 6 grader. Kørte hjem kl. 21.15, men lyset var stadig tændt.
Desuden sås 3 skrubtudser på skovstierne.
Som det ses var der masser af dyr at se på.

Observatör: Søren Fisker og Knud Bech (rapporterad: 2002-03-11) 



2002-03-09 - SZ..UTM UB34 
En lille tur til maglebyskov.
2 stk.T.primaria

Observatör: B.Baungaard & K.bech (rapporterad: 2002-03-05) 



2002-03-06 - NEZ 
Jeg var en tur på Melby Overdrev i går. Hængte 100 sukkerlokningssnorer op i svag vestlig vind, skyfrit og temp. 5-6 grader.
Ud over 20 E. transversa og 5 C. vaccinii sås 2 C. rubiginea, 1 X. vetusta og 1 stk. Acleris notana.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2002-03-06) 



2002-03-06 -  
Hej alle
Auktionslisten over bøgerne fra Ib Norgaard er nu tilgængelig på vores hjemmeside
http://www.lepidoptera.dk/auktion.htm
Hilsen
Per Stadel

Observatör:  (rapporterad: 2002-03-06) 



2002-03-05 - NEZ 
Raadvad 5.iii: mange leucophaearia-hanner og 1 hun samt hanner af pilosaria, aescularia, hispidaria og rupicapraria. 
Gammelmosen 5.iii: 1 pilosaria-han og 1 marginaria-han.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-03-05) 



2002-02-13 - F 
Forleden så jeg en frysende io sidde i vejkanten på nordfyn, hvilket sikkert ikke er så unormalt på denne årstid, hvor dem med brændefyr er ved at have tømt brændestakken.
Men idag fløj en legende urticae rundt på min terrasse og op på taget, hvor den solede sig på ægte forårsmaner. Med de vintre vi har er det vel svært og sige, om den går sent i hi eller om den er stået tidligt op...

Observatör: Kent Bovin (rapporterad: 2002-02-13) 



2002-02-06 - NEZ 
Et kort besøg ved Melby overdrev gav følgende observationer: M. cinxia >30 stk, C. minimus >20 stk, P. icarus >15 stk, A. agestis 2 stk, C. pamphilus >20 stk, 1 G. rhamni og lidt kålfugle.
Heatherhill gav M.cinxia >30 stk, A. agestis >10 stk, C. selene ca 10 stk, P.megera 4 stk, P. icarus ca 10 stk, C. pamphilus ca 15 stk.
Godt at se cinxia talrig begge steder.

Observatör: Arne Viborg (rapporterad: 2002-06-06) 



2002-02-06 - SZ 
Køge: 24 vau, 8 transversa, 1 vaccinii og 20 glemte snore.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-02-06) 



2002-02-05 -  
Vigtig besked til alle der tager på samlerture med fly til udlandet. Det kan blive nogle meget dyre sommerfugle, hvis ikke reglerne følges!
http://www.justplanes.com/AirlineNews-010801.html
Flight HF1791, a Boeing 737-800 en route from Stuttgart to Bodrum, Turkey, was forced to make an emergency landing at Thessaloniki, Greece, on Monday 06Aug after flight attendants and passengers complained of nausea and dizziness. A flight attendant traced the cause of the problem to ether in the bag of a passenger. He told staff: "I use it to preserve my butterfly specimens." 
The effects of the ether caused 2 flight attendants to faint ; they were transferred to a hospital after landing.
The aircraft resumed its flight 6 hours after landing at Thessaloniki.
-----
http://www.travelcarlson.com/Travel-TrueNews.htm
August 9th       Butterfly Emergency!
Ether leaking from the hand luggage of a butterfly collector forced a passenger jet to make an emergency landing in Greece. The aircraft carrying 179 idaymakers from Stuttgart to Turkey was two hours into  its flight when passengers complained of nausea and dizziness.
Within minutes of moving through the cabin  two of the stewardesses fainted and had to be helped to emergency seats by other colleagues. Another flight attendant traced the cause of the problem to ether in the bag of a 38-year-old man.
He told staff:"I use it to preserve my butterfly specimens."
With the two stewardesses unable to carry on, the captain was given permission to make an emergency landing in Thessaloniki where the women were transferred to a local hospital.
The Boeing 737 aircraft continued on to Turkey six hours later - minus the butterfly collector, who may faces charges of endangering  an aircraft with an illegal substance.
Observatör: Per Stadel (rapporterad: 2002-02-05) 



2002-02-03 - NEZ 
Var ude at lufte snorene i Køge Strandskov. Mødte Knud Bech, så vi checkede snorene sammen. Vi så nogle få transversa og vaccinii og som den klart mest talrige: rubiginosa med omkring 15 stykker.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2002-02-04) 



2002-02-03 - NEZ 
Dejlig udflugt i det lune forårsvej til de gamle ege i Jægerspris Nordskov blev krydret med årets første dagdyr: 1 stk, A. urticae og 1 stk. N.io.! Godtnok tidlig da! Lærken svigtede heller ikke.

Observatör: Allan Bornø Clausen  (rapporterad: 2002-02-03) 



2002-02-03 - NEZ 
Tisvilde Hegn var i Forårshumør og Jeg var på fugletur, pludselig blev kikkerten urolig og i udkanten af en lysning flaksede en rhamni, en Citronsommerfugl !!!
Jeg gik nærmere - Den var sku go nok - Året starter godt. Hilsen Kurt  

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2002-02-03) 



2002-02-02 - Bornholm 
Det var 8 gr. - Jeg var på Dueodde og havde 80 snore hængende.
Mine forventninger var høje - men resultatet nedslående.
0 (nul) dyr - deprimerende !!

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2002-02-04) 



2002-02-02 - LFM 
Møns Klint, kraftig blæst, ca. 360 snore, 8 grader.
Lidt optimistisk tur til Møn gav ca. 180 transversa og 4 vaccinii. Trods det fine vejr ingen erythrocephala endnu.

Observatör: Bjarne Skule og Klaus Hermansen (rapporterad: 2002-02-03) 



2002-02-01 - sz     UTM UB24 
Køge Strandskov 31 Rubiginosa
Ps jeg har også meldt 31 Rubiginosa fra Køge strandskov den 2.1.2002 
Det er en fejl.. 

Observatör: Bjørn Baungaard (rapporterad: 2002-02-04) 



2002-01-20 - SZ 
Efter 4 forgæves ture til Bøtø efter L. semibrunnea, og det selvom den i samme periode blev fanget i stort antal, måtte jeg ved årets afslutning erkende at semibrunnea stadigvæk manglede i min samling.
Søndag den 20-01-2002 kl. 22.30 efter at havde fuldt nogle gæster ud fangede mit blik en brun Ugle der sad på en lægte lige over min hoveddør jeg fik hurtigt dyret ned i et glas og kunde glædestrålende Konstatere at jo det var L. semibrunnea  
Jeg bor lidt udenfor Næstved ca. 16 km. Fra kysten, jeg ved ikke om den er fanget i det område før.
mvh. Henrik Bloch
Observatör: H. Bloch (rapporterad: 2002-01-22) 



2002-01-02 - SJ 
Køge Strandskov 31 Rubiginosa

Observatör: Bjørn Baungaard (rapporterad: 2002-02-04) 

