Sommerfugleobservationer - Danmark år 2004


2004-12-26 - NEZ 
Så en halvdød transversa flapse rundt inde i en gadelygte i går; snevejr og 1½ grads frost! Må vist have været noget julefrokostagtigt; den var i hvert fald noget slap i koderne. Go´ jul og godt nytår. 

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-12-21) 



2004-12-24 - NEZ 
Så er det næsten jul og et stort ønske om en god og et godt nytår til alle, men ikke mindst til Martin, der forhåbentlig er kommr over julefrokosten, der kan få ham til d. 21.12 at melde dyr set 26. 12  :-)

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2004-12-24) 
	


2004-12-17 - NEZ 
Rude Skov 17-12-04
På naturskolens væg sås formentlig årets sidste eksemplar af E. defoliaria - en han.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2004-12-17) 
	


2004-12-17 - Bornholm 
Var en tur ved Stampen med Michael Fibiger i går eftermiddag.
Der var 22 dyr på 80 snore - kun tre arter: vaccinii - transversa og 5 stk rubiginosa. Det var 5 grader og ret hård sydlig vind.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-12-17) 
	


2004-12-16 - SZ 
Magleby Skov: 30 transversa, 15 vaccinii + vintermyg og julefluer.
Har set 10 arter i dec. incl. 2 arter fjermøl men minus w-album-æg fra Avedøre, så lidt er der da inden jul.
Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-12-16) 
	


2004-12-16 - LFM 
Møns Klint 16-12-04.
Frisk vind fra Vest, overskyet og 5½ grad.
Følgende sås på ca. 350 snore: E. transversa ca. 300 stk., C. vaccinii 10 stk. og X. exsoleta 16 stk. samt masser af vintermyg.

Observatör: Knud Bech & Kjeld Rasmussen (rapporterad: 2004-12-16) 
	


2004-12-13 - Bornholm 
En forkølet siterata sad på mit stuevindue i går aftes - det var 5 grader.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-12-13) 
	


2004-12-08 - LFM 
Møns Klint: 14 exoleta, 100 transversa, 11 vaccinii og sidst men ikke mindst 1 siterata. Det er godt at komme ud.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-12-08) 
	


2004-12-08 - NEZ 
Tja noget skal der jo meldes, så en lille kuriøs melding om nogle rimeligt friske kålsommerfugle-larver. Forleden faldt jeg i en have i forbindelse med en fødselsdag over lidt kål i køkkenhaven og gik straks i gang med at lede efter pupper (hvad skal man ellers lave i den kolde tid. Pupper var der masse af både af lille og stor kålsommerfugl. Men der var også flere lystigt kravlende larver af lille kål, samt larver der var ved at spænde sig op til forpupning ogt enkelte helt frisk forvandlede endnu ufarvede pupper. Rimelig vildt, at larverne kan holde sig kørende så længe; lidt frost har det dog været, men de er åbenbart rimelige seje.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-12-08) 
	


2004-12-07 - LFM 
Rødbyhavn 7-12-04
Vejret: Først svag vind fra V og 9 grader, senere jævn vind fortsat fra V og 7 grader, næsten skyfrit. På ca. 200 snore og i pandelampens skær sås: O. brumata 6 stk., X. exsoleta 4 stk., E. transversa 14 stk., C. vaccinii 12 stk. C. rubiginosa (vau) 85 stk.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2004-12-07) 
	


2004-12-07 - Bornholm 
Siden 1. december har jeg fået 9 arter:
I min have i Ølene på lys: 1 templi, 2 populi, 2 defoliaria, 7 brumata, 1 fagata, 1 meticulosa, 3 vaccinii og 2 transversa.
Derudover 2 rubiginosa d. 5/12 på sukkerlokning ved Grisby
Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-12-07) 
	


2004-12-05 - NEZ 
Trylleskoven - 7 gr.
På ca. 100 snore sås  4 arter : C. vaccinii(>50), A. transversa(>75), X. exoleta(1) og C. rubiginosa"vau"(14)
Ingen målere, sikkert pga. en noget frisk vind fra vest...

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2004-12-05) 
	


2004-12-04 - Gedesby Strand - LFM 
118* snore gav 7 decemberarter: transversa (29), vaccinii (11), brumata (2 på snorene + flere tossende omkring), exoleta (5), vetusta (1), meticulosa (1), rubiginea (1).
* Talt ved nedtagning, ophængt antal kan afvige fra det opgivne....

Observatör: Jan F. Rasmussen (rapporterad: 2004-12-05) 
	


2004-12-04 - NEZ 
Gentofte: 3 arter i haven - på snore en vaccinii og en rubiginosa (vau)samt brumata flyvende rundt i luften.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-12-04) 
	


2004-12-04 -  
Nu De alligevel sidder ved skærmen, så er her lige en vældig side, jeg tilfældigt faldt over:
http://www.dolf.greenline.ru/
Med venlig hilsen

Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2004-12-04) 
	


2004-12-03 - NEZ 
Man kan altså finde dyr. Raadvad: 1000-vis brumata, defoliaria i stort antal, heraf 5 hunner (en parring). 2 defoliaria-hunner sad på lygtepæle (er set før). Bliver defoliaria-hunnen tiltrukket af lys, eller er det hannen der flyver derhen med hende? Til sidst en fagata-hun.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-12-03) 
	


2004-12-01 - JUL 

Hvad kan man vinde Klaus ?
Og så en rigtig god Jul til alle.....
Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2004-12-01) 
	


2004-12-01 - NEZ 
Jule-konkurrence ----- hvem ser flest arter i december? Muligheder: aurantiaria, brumata, fagata, vetusta, exoleta, vaccinii, transversa, rubiginosa (den berømte vau), erythrocephala (det ville være sejt), rubiginea, ornithopus (det ville være endnu sejere) o.s.v. Det er bare at gå i krig - weekenden ser god ud!
Jeg havde selv "kun" rubiginosa, transversa, vaccinii, brumata og defoliaria i går (november) i Kongelunden.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-12-01) 
	


2004-11-30 - NEZ 
Asserbo Plantage 30-11-04
På sukkerlokningen med ca. 200 snore sås ud over E. transversa og C. vaccinii et enkelt ex. af A. abietana. 

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2004-11-30) 
	


2004-11-28 - EJ 
En sukkerlokningstur til Glatved strand d.26.11 med ca. hundrede snore fordelt på to korte ruter, heraf den ene ude ved kysten gav i mildt vejr med småregn kun fire arter: Emmelina monodactyla (1), Phl.meticulosa (ca.10), C.vaccinii (ca.15) og omkring 300 Eupsilia transversa. Frostmålerflyvningen i skumringen var begrænset til Op.brumata.
Så jeg tvivler på at Conistra rubiginosa er nået til Djursland.

Observatör: Svend Kaaber (rapporterad: 2004-11-28) 
	


2004-11-28 - EJ 
En sukkerlokningstur til Glatved strand d.26.11 med ca. hundrede snore fordelt på to korte ruter, heraf den ene ude ved kysten gav i mildt vejr med småregn kun fire arter: Emmelina monodactyla (1), Phl.meticulosa (ca.10), C.vaccinii (ca.15) og omkring 300 Eupsilia transversa. Frostmålerflyvningen i skumringen var begrænset til Op.brumata.
Så jeg tvivler på at Conistra rubiginosa er nået til Djursland.

Observatör: Svend Kaaber (rapporterad: 2004-11-28) 
	


2004-11-27 - NEZ 
Vigerslevparken/Valby (Kbhvn.)(27.XI): Prøvede en lille snore-runde med 33 snore, men der kom ingen dyr overhovedet (6,5*C, skyet og svag vind). Eneste flyvning i luften var en del O. brumata-hanner. Desuden enkelte hunner og parringer på grene, stammer og parkbænke.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2004-11-27) 
	


2004-11-26 - NEZ 
Valby/Kbhvn. (26.XI): 1 stk. C. rubiginosa "vau" kom (som eneste dyr indtil slukning kl. 22), til min 11W blå altan-lysstofrørsfælde (ved 6,5 grader skyet vejr med småregn og lidt kølig vind).

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2004-11-26) 
	


2004-11-26 - Bornholm 
Var ude og lufte snorene med Michael Fibiger på Dueodde. 7 grader 150 snore
ca. 400 dyr. Det bedste var 5 stk rubiginosa

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-11-26) 
	


2004-11-26 - Husum NEZ 
der er stadig lidt ugler på vingerne, i aftes 3 vacinii og ca. 5 fjermøl på blomstrende vedbend. Derudover lidt brumata på et oplyst køkkenvindue. 

Observatör: Kurt Vangskjær (rapporterad: 2004-11-26) 
	


2004-11-26 - LFM 
Gedesby 25-11-2004.
På 295 sukkerlokningssnore sås Caloptilia sp. 8 stk., E. monodactyla 3 stk., A. notana 2 stk., A. abietana 1 stk., Epirrita sp. 2 stk., O. brumnata > 50 stk., P. meticulosa 20 stk., X. vetusta 1 stk., X. exsoleta 4 stk., E. transversa ca. 140 stk., C. vaccinii ca. 60 stk., A. circellaris 2 stk., C. rubiginea 3 stk. og C. rubiginosa (vau) 7 stk.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2004-11-26) 
	


2004-11-17 - NEZ 
Jeg var ude i silende regnvejr og fotografere Lille frostmåler, Operophtera brumata og O. fagata i Raadvad på skolestien, der var også Stor frostmåler,Erannis defoliaria. 
Lille frostmåler optrådte i milliontal!!! sad tæt på alle løvtræer, de er uden tvivl danmarks mest almindeligste sommerfugl.
Jeg er ved at lægge fotos ind på min hjemmeside:
www.pedersen-bike.dk/indextre.html
på forsiden er det første foto, så man kan fornemme de mange dyr! Ofte når lyskeglen fra min lygte ramte træstammen, fløj der en sky af sommerfugle op! 
hilsen fra en våd fotograf, selv kameraet fik en tur, håber at det overlever!
Lars Andersen, Christianshavn d 17 november 2004

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-11-17) 
	


2004-11-17 - NEZ 
Endnu 2 rubiginosa (vau) og intet andet i haven i Gentofte ved 2,9 grader. Det lakker mod enden i år med "orkan og sne".

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-11-17) 
	


2004-11-15 - SZ 
Magleby Skov 15-11-2004
Tilføjelsen til listen fra tidligere: S. libatrix 2 stk.

Observatör: Knud Bech & Poul Bruun Hansen (rapporterad: 2004-11-15) 
	


2004-11-15 - SZ 
Magleby Skov 15-11-2004
Vejret var overskyet med frisk vind fra NV, temp. 10-11 grader. Vi så følgende arter på alm. kviksølvlys og sukkerlokning med ca. 250 snore: Epirrita sp. 6-8 stk., O. brunata > 50 stk., O. fagata 2-3 stk., E. defoliaria 2 stk., P. populi 1 stk., P. plumigera > 35 stk., N. revayana 9 stk., P. gamma 1 stk., P. meticulosa 20-30 stk., X. exsoleta 4 stk., E. transversa ca. 100 stk., C. vaccinii ca. 50 stk., A. circellaris 10-12 stk., A. macilenta 8-10 stk. og C. rubiginosa (vau) 3 stk.

Observatör: Knud Bech & Poul Bruun Hansen (rapporterad: 2004-11-15) 
	


2004-11-14 - SZ 
Magleby Skov - blev i den første del af aftenen ikke så lun, som det var stillet i udsigt, og skyerne nåede ikke Østsjælland - så det var koldt og klart med få dyr. Dog 7 P. plumigera hanner, 2 P.populi hanner, en del O. brunata og få O. fagata - især siddende rundt på stammer og kviste. En hel del E. transversa på lokning - men heller ikke andet ud over 1 stk. P.meticulosa. Plumigeraerne kom til de blå rør: 2 stk. til 8 W og 5 stk. til 40 W. Dette til trods for et større udbud af lampetyper: 3 x 8 W, 2 x 15 W, 1 x 40 W, 1 x 125 W klar kviksølvlampe og 1 x 60 W alm. glødelampe, som bl.a. nordmænd har fanget mest på.
Hensigten med besøget i skoven var at få en æglægning til brug for lokning efter hanner næste efterår på Lolland. Skulle nogen få en hun - vil en æglægning være meget velkommen. På forhånd tak.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2004-11-14) 
	


2004-11-12 - NEZ 
Springforbi ved Strandvejen: Sukkerlokkede med ca. 50 snore. Lunt med blæsende og selvfølgelig satte det i med heftige byger netop som det blev mørkt. Men mange dyr på snorene, 5-10 stk pr snor, men kun almindeligheder mest transversa og vacinii. Desuden et mylder af de små frostmålere på stammerne. Men ingen rubiginosa :-(

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2004-11-12) 
	


2004-11-12 - LFM 
Jeg har i dag observeret et konstruktivt, oplysende, sagligt, inspirerende og velskrevet indlæg i "naborubrikken" ( Meddelelser).
Jeg kan kun stærkt odfordre læserne til at gentage observationen vedrørende Rødbyhavn - hvor en omfattende og langvarig indsats fra aktive entomologer så ganske åbenlyst er ved at være lykkedes.
Tak til Per Stadel og Bjarne Skule.
Svend Larsen

Observatör: Svend Larsen (rapporterad: 2004-11-12) 
	


2004-11-11 - SZ 
Magleby Skov - ups: Hoffmeyer mente, at hannerne kom i størst tal til lys langt hen ad natten, men hunnerne kom også sent.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-11-12) 
	


2004-11-11 - SZ 
Magleby Skov. På 2 lamper (blåt rør og Hg-lys) kom ca. 40 plumigera heraf 8 hunner. Der var også enkelte populi samt diverse frostmålere. Jeg slukkede først lamperne ca. 22, og som Hoffmeyer skriver, er der en tendens til, at hunnerne kommer sent.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-11-11) 
	


2004-11-11 - LFM 
Møns Klint - 6 grader, let vind fra s/SV og skyfrit.
På ca. 300 snore sås O. brumnata ca. 15 stk., O. fagata 2 stk., A. aurantiaria 3 stk., P. meticulosa 40., X. exsoleta 7 stk., E. transversa 240 stk., C. vaccinii 60 stk., A. circellaris 10 stk., A. macilenta 12 stk., A. ipsilon 1 stk. og C. erythrocephala 1 stk.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2004-11-11) 
	


2004-11-10 - SZ 
Magleby Skov - blev i den første del af aftenen ikke så lun, som det var stillet i udsigt, og skyerne nåede ikke Østsjælland - så det var koldt og klart med få dyr. Dog 7 P. plumigera hanner, 2 P.populi hanner, en del O. brunata og få O. fagata - især siddende rundt på stammer og kviste. En hel del E. transversa på lokning - men heller ikke andet ud over 1 stk. P.meticulosa. Plumigeraerne kom til de blå rør: 2 stk. til 8 W og 5 stk. til 40 W. Dette til trods for et større udbud af lampetyper: 3 x 8 W, 2 x 15 W, 1 x 40 W, 1 x 125 W klar kviksølvlampe og 1 x 60 W alm. glødelampe, som bl.a. nordmænd har fanget mest på.
Hensigten med besøget i skoven var at få en æglægning til brug for lokning efter hanner næste efterår på Lolland. Skulle nogen få en hun - vil en æglægning være meget velkommen. På forhånd tak.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2004-11-14) 
	


2004-11-10 - F 
Slipshavn / Knudshoved - 7 gr. jævn vind fra SØ
Med ca. 200 snore i blandet bevoksning sås : C. rubiginosa"vau"(6), A. lota(1), C. macillenta(8), C. circellaris(2), P. meticulosa(>40), C. vaccinii(>150), E. transversa(>200). Af målere sås O. brumata(>15) og E. defolaria(1). Dejligt at se "vau" her, selvom den ikke er helt så talrig så længere øst på.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2004-11-11) 
	


2004-11-10 - NEZ 
Kongelunden 9-11-04.
I overskyet vejr og 6-7 grader samt frisk østlig vind sås på 190 snore P. meticulosa, E. transversa, C. vaccinii, A. circellaris, A. macilenta og 36 stk. C. rubiginosa (vau). 

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2004-11-10) 
	


2004-11-10 - LFM 
Midtlolland - 9.11.2004 - eftersøgning af P. plumigera med skovejerens venlige tilladelse i Søllested Skov med lys af mange typer: 60 W glødelampe, 8 W, 15 W og 40 W superactiniske rør samt 125 W klar kviksølvlampe gav ingen plumigera - men i øvrigt kun få dyr: O. brumata, O. fagata, A. macilenta, C. vaccinii, E. transversa samt et stk. Oporinia: christyi (?). Sukkerlokning gav en del dyr, men af de forventelige arter: C. vaccinii, E. transversa, P. meticulosa samt 1 A. circellaris og 2 X. exoleta.
Desuden afsøgtes på hjemturen lamper ved landevejstoiletterne på Lolland. Disse gav i 70'erne og 80'erne regelmæssigt plumigera. Det var ikke tilfældet denne aften. Dog var der en del dyr især ved Vesteroder Skov(nord): A. sphinx, O.brumata, O.fagata, A.aurantiaria, E.defoliaria. Ved Tjennemarke Skov var der P.populi, O.fagata og O.brumata, mens lamperne ved Storskov/Soesmarke mærkeligt nok var uden dyr, selv om der endda var en kviksølvlampe i en stander ved toiletbygningen
Dette skal samtidig være en opfordring til alle om at se efter P. plumigera på Lolland (og Falster) - hvor søren er arten blevet af - den er af lokale samlere eftersøgt på især Lolland de senere år uden held.

Observatör: Bjarne Skule, Per Stael Nielsen og Niels O. Rasmussen (rapporterad: 2004-11-10) 
	


2004-11-09 - NEZ 
Selom det er blevet noget koldere, havde jeg 1 vau og 3 vac her i haven på < 10 snore. Haverekorden er 5 vau på en aften.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-11-09) 
	


2004-11-08 - nez 
Søndag den 7 november. Hubertusjagt i Jægersborg Dyrehave. Ud over 30.000 til 40.000 mennesker, lokkede det gode vejr også 1 C-ALBUM (det hvide C)
på vingerne.

Observatör: steffen Johansen (rapporterad: 2004-11-08) 
	


2004-11-08 - NEZ 
Allerød: Rubiginosa/vau-lokaningen i den "Internationale vau-uge" forløb negativt (dog enkelte set i ugen før). Almindeligste dyr i ugen så klart transversa, herudover en del vacciini, lidt meticulosa, circellaris, reveyana, to forskellige målere, enkelte fjermøl og viklere samt enkelte lota og aprilina. Herudover hundredevis af mejere på snorene.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-11-08) 
	


2004-11-07 - nez,Slangerup ås 
Rubiginosa lokning her på egnen (OK, indrømmet kun 10 snore i haven) viste sig negativ i uge 45, kun almindeligheder med transversa som absolut almindligste dyr. Gårdlampen tog sig af diverse alm. efterårsmålere samt uglen B.sphinx 2 stk og spinderen populi 1.

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2004-11-08) 
	


2004-11-07 - NEZ 
5. november 2004
Uggerløse Skov NEZ
6 - 7 grader og kold blæst fra vest. 40 snore gav 30 dyr, mest transversa. Ingen rubiginosa (vau).
Så er Kraks kort nr. 94 prøvet (en gang).
Carsten Hviid.'

Observatör: Carsten Hviid (rapporterad: 2004-11-07) 
	


2004-11-07 - NEZ 
Birkerød
På Tyringevej sås en skovrandøje ( Pararge aegeria ) flyve i solskin og 7 graders varme. Kl. var 12.15 og den sad det meste af tiden på lune steder på bar jord og i læ for nordenvinden. Den fløj ret langsom.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2004-11-07) 
	


2004-11-07 - EJ 
Jeg har sukkerlokket hele efteråret - også i uge 45 - i Amstrup, men har ikke set hverken rubiginosa (vau) eller erythrocephala (desværre). Der har været så meget andet godt som f.eks. semibrunnea (2 stk.), asiatica og revayana i alle mulige varianter.
Flemming Naabye

Observatör: Flemming Naabye (rapporterad: 2004-11-07) 
	


2004-11-06 - Fyn 
Sadelmagermosen/Måle: 1 admiral flyver rundt.

Observatör: Bo K.Stephensen (rapporterad: 2004-12-24) 
	


2004-11-06 - NVJ 
Sen observation af Citronsommerfugl:
Observation af et enkelt eksemplar af Citronsommerfugl (Gonepteryx rhamni)
flyvende lavt over vegetationen på en solbeskinnet skovvej ved Flade Klit på Mors, lørdag den 6/11 04 (temp. omkr. 10 grader C. og næsten vindstille).
Michael Stoltze skriver i bogen Danske Dagsommerfugle (1996) vedr. flyvetid for G. rhamni: "Der er truffet flyvende citronsommerfugle i alle årets måneder på nær november, december og januar." og videre: "Flyvetiden fortsætter langt ind i oktober, hvis vejret er til det, og enkelte gange er den set selv i månedens sidste uge."
 

Observatör: Henrik Bavnhøj (rapporterad: 2004-11-15) 
	


2004-11-06 - Færøerne 
I aften sukkerlokkede jeg på Argir, på de ca.80 snore sad der: 
5 stk E.transversa og 2 stk P.meticulosa.
Den 8/10 fik jeg samme sted 1 stk P.saucia og 7 stk P.meticulosa.
Så det er ikke de vilde tal, vi får heroppe i nordatlanten.

Observatör: Hans Eli Sivertsen (rapporterad: 2004-11-06) 
	


2004-11-06 - Bornholm 
Jeg har følgende rubiginosa-indberetninger:
4/11 Dueodde 112 stk på sukkerlokning
5/11  Randkløve  15 stk på sukkerlokning
1-5/11 Grisby  14 stk på lys
1-5/11 Sandvig 13 stk på lys
Af andet spændende kan nævnes 1 stk furcifera, 4 stk erythrocephala d. 4/11 på Dueodde, en unionalis i havefælden i Ølene d. 4/11 og en flyvende citronsommerfugl i Sandvig i dag d. 6/11
Stadigvæk en del templi i alle fælder - der flyver stadigvæk både oxyacanthae og albipuncta - underligt år !!

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-11-06) 
	


2004-11-05 -  
Sukkerlokkede i går ved en lille lund, tæt ved Vestamager Centeret, gav 5 stk. C. rubiginosa. Det ser ud til at arten har fundet sig godt tilrette her på Amager, da den også har en stabil forekomst i Kongelunden.

Observatör: Ebbe Vesterhede (rapporterad: 2004-11-05) 
	


2004-11-05 -  
Sukkerlokkede i går ved en lille lund, tæt ved Vestamager Centeret, gav 5 stk. C. rubiginosa. Det ser ud til at arten har fundet sig godt tilrette her på Amager, da den også har en stabil forekomst i Kongelunden.

Observatör: Ebbe Vesterhede (rapporterad: 2004-11-05) 
	


2004-11-05 - NEZ 
Allerød: transversa +50, meticulosa 7, vaccini 4, circellaris 3, aprilina 1, reveyana 1, fjermøl (lille hvidt) 1.
Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-11-05) 
	


2004-11-04 - NEZ 
Ca. 10 snore i min have her øst for Geelsskov, gav i det meget milde vejr 40-50 dyr, men kun trans og vacs og en enkelt circellaris. Intet andet, heller ikke meticulosa!

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2004-11-04) 
	


2004-11-04 - Husum 
De sidste dages milde vejr har givet 3 stk vau-punctatum h.h.v. den 30/10 1 stk. og d 2/11 2 stk. Jeg havde først forsøgt med rødvinssnore. Det gav ingenting. Men her i haven har jeg en vedbend i blomst og her var der gevinst. Udover ovennævnte art har der på vedbendblomsterne været meticulosa, vacinii, macilenta og som kuriosum 1 gammaugle ( 31/10 )

Observatör: Kurt Vangskjær (rapporterad: 2004-11-04) 
	


2004-11-04 - NEZ 
Veksø, Sjælland - uge 45 indtil 4.11. - stadig ingen rubiginosa (vaupunctatum) her i haven - faktisk meget lidt flyvning - og det kun i form af meticulosa  også lidt hen på aftenen.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2004-11-04) 
	


2004-11-03 - F 
Et stk. c-album hvilede sig på Amtsgårdens mur i Odense her så sent som den 3. november - den havde lige energi til at slå vingerne ud!

Observatör: Michael Kavin (rapporterad: 2004-11-06) 
	


2004-11-03 - NEZ 
Smørmosen, Herlev kun almindeligheder på ca 30 snore: transversa (8), vacinii (5), circelaris (2), meticulosa (1) samt et lille  fjermøl, ingen vau-punctatum.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-11-04) 
	


2004-11-03 - SZ 
Magleby skov - 10 gr. og let vind fra Nord
Sukkerlokning med ca. 150 snore i tidsrummet kl. 17-19 gav store mængder af P. metuculosa, E. transversa og C. vaccinii, N. revayana(5), X. exoleta(4), A. macilenta(4), A. circellaris(5), A. gamma(1) samt C. rubiginosa"vau"(4)

Havde 3 stk batterifælder kørende samtidig som gav: P. populi(>20), C. pennaria(1) og P. plumigera(>8). Havde sikkert givet en del mere, hvis de havde fået lov til at lyse lidt længere end til kl 19 !
Havefælden i Karlstrup giver stadig enkelte X. c-nigrum, N. revayana, C. rubiginosa, A. macilenta, A. ipsilon, R. lutosa og her til aften også en enkelt P. populi

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2004-11-04) 
	


2004-11-03 - NEZ 
Melby Overdrev
Overskyet og svag sydlig vind samt 9-10 grader. Mange dyr på lokningen med P. meticulosa og E. transversa som typedyr. Derudover også en del C. vacinii, A. circellaris og A. macilenta. Desuden S. libatrix 3 stk., X. exsoleta 2 stk., A. lota 4 stk., A. ipsilon 2 stk., T. obeliscata 1 stk., O. fagata 4 stk., Epirrita sp. 6 stk., N. revayana 9 stk. og L. semibrunnea 1 stk. Desuden 3 arter Acleris: abietana, hastiana og notana.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2004-11-03) 
	


2004-11-03 - WJ,Holmsland 
Selvom de havde meldt tåget/diset vejr ville jeg nu alligevel prøve vestkysten igen.Ca. 200 snore masser af meticulosa enkelte saucia og et par meget slidte circellaris,og så på en af de sidste snore:ornithopus
den har jeg ledt efter længe,endelig lykkedes det.En god aften.
For en god ordens skyld:ingen vau-punctatum (endnu!)

Observatör: John Søby (rapporterad: 2004-11-03) 
	


2004-11-03 - NEZ 
Allerød: transversa +25, meticulosa 1, reveyana 4, aprilina 2, circellaris 3, vaccinii 7, macilenta 1 og et par viklere samt +50 mejere og et par skimmelflagermus men ingen vau til det officielle vau-rally.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-11-03) 
	


2004-11-03 - NEZ 
Valby/Kbhvn.: Min altan-lystofrørsfælde har de sidste 3 dage givet yderligere 4 stk. C. rubiginosa ("vau"). Også mine forældre(boende andetsteds i Valby)havde igår (2.XI), 1 stk. "vau" flyvende rundt i køkkenet, tiltrukket af almindeligt lys.
Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2004-11-03) 
	


2004-11-03 - NEZ 
Vanløse , d. 3-11-2004, gav 5 snore i haven 2 dyr: 1 stk. C. vaccinii og 1 stk. C. rubiginosa (= vau-punctatum). Den må være blevet et have/parkdyr i hele Københavnsområdet.
Prøv det selv!! - men et skovdyr er det nok ikke her!

Observatör: Flemming Vilhelmsen (rapporterad: 2004-11-03) 
	


2004-11-03 -  
Så blev det så meget efterår, at vi tog fælder på Syd- og Vestlolland ind søndag. I perioden 18.10 til 30.10 var der ikke de store ting på Lolland. Enkelte P. saucia og et par ferrugalis samt en enkelt N. noctuella på trækfronten. Glædeligvis stadig friske aprilina og sågar en X. aurago.
MEN så er der lige C. rubiginosa (alias vau-punctatum): Kramnitze gav ca. 10 stk. og Hoby (lige nord for Rødbyfjord-inddæmningen) gav 6 stk.
I betragtning af, at arten normalt ikke ses på lys - er vi ovenud begejstrede. Dyrene var levende i fælderne - altså lige ankommet.
Se også vores melding fra Vindeholme - d. 30.10.

Observatör:  (rapporterad: 2004-11-03) 
	


2004-11-03 - NEZ 
Har 10 snore ude i haven her til aften. Der kom 3 vau, 1 meticulosa, 4 vaccinii, 1 revayana og 1 libatrix. Det er da en hurtig rapport inden spisetid.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-11-03) 
	


2004-11-02 - NEZ 
Tibirke Bakker: 1 rhamni, 1 urticae, 1 c-album samt 4 phlaeas i fremragende vejr. Der er ikke noget som at være på picnic i november og så se en æglæggende phlaeas flyve rundt.

Observatör: Allan & Martin (rapporterad: 2004-11-02) 
	


2004-11-02 - NEZ 
Allerød: 25 snore; 40 almindeligheder og ingen vau.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-11-02) 
	

2004-11-01 -  
Sukkerlokning langs stranden ved Mellemskoven. vaccinii, transversa og meticulosa i pæne mængder. Circellaris, machilenta og revayana ca 25 af hver. Få c-nigrum, gamma, lota og ipsillon.
Ingen rubiginosa. Dyret kan vist ikke lide Mellemskoven.

Observatör: Alex Madsen (rapporterad: 2004-11-01) 
	


2004-11-01 - LFM 
Vindeholme skov, 31. x 2004: To mand og 200 snore en aften, der så ud til at blive et kapløb med skyernes forsvinden OG blev det. 8 grader og stort set ingen vind blev til 4 grader i skoven og først 6, derpå ca. 5 på diget.
Der var måske 5 dyr pr. snor, når der var bevoksning bag diget, ellers (de åbne steder) færre eller ingen. MEN der var 3 C. rubigosa (vau) - og det var, hvad vi ville eftervise. Derudover 1 stk. siterata, en snes ipsilon, en snes gamma (friske), flest meticulosa, transversa og vaccinii, få lota, macilenta, circellaris og exoleta.

Observatör: Bjarne Skule & Flemming Vilhelmsen (rapporterad: 2004-11-01) 
	


2004-11-01 - NEZ 
Frederiksdal NEZ 31. oktober 2004.
Som led i rubiginosa (vau) projektet var jeg ude at svinge nogle snore udenfor gadedøren.
Vejret var koldt 6 grader, vindstille og stjerneklart.
50 snore i Spurveskjulskoven på hjørnet af Hummeltoftevej og Frederiksdalsvej, 300 meter fra buttneri lokaliteten, gav ca. 200 dyr med transversa og vaccini på toppen OG en rubiginosa (vau).
30 snore i markskellet langs Virum Vandvej 600 meter fra buttneri lokaliteten gav 16 dyr af de almindelige.
Men jeg kan konstatere at rubiginosa (vau) er i Frederiksdal.
Carsten Hviid

Observatör: Carsten Hviid (rapporterad: 2004-11-01) 
	


2004-11-01 -  
Vigtig: Vedr. naturpleje med afgræsning, se under meddelelser.
Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2004-10-11) 
	


2004-10-31 -  
Sukkerlokning på Bøtø diget gav:
1 stk. S. costaestrigalis
2 stk. H. rostralis
mange N. revayana
1 stk. L. furcifera
1 stk. L. semibrunnea
1 stk. C. rubiginosa (altså stadig på lokaliteten)
7 stk. C. rubiginea
2 stk. C. erythrocephala (en nominat- og en glabra form)
Det var rimeligt godt vejr ca. 10 gr. og overskyet med en meget let brise fra nord.

Observatör: Ebbe Vesterhede (rapporterad: 2004-11-01) 
	


2004-10-31 - EJ 
Ingen "vau" ved Moesgaard!
Fredag d. 29.10 sukkerlokkede Michael K. Lund, Victor og jeg ved Moesgaard Strand. Der var mange dyr på snorene: transversa (satellitia) i mængde, vaccinii, circellaris, macilenta og meticulosa enkeltvis, 4 exoleta. Men altså ingen overraskelser.

Observatör: Steen Bork Christensen (rapporterad: 2004-10-31) 
	


2004-10-30 - Højerup Lund - SZ 
Små hundrede snore på ovennævnte lokaliet på Stevns Klint gav ingen andre Conistraer end vaccinii. Pænt med dyr (5-10) pers nor. Dominerende var transversa og meticulosa. Eneste sjove en enkelt siterata. Da jeg pillede ned sad der pludselig 7 ipsilon (som ikke havde været der tidligere) på de de sidste 5 snore. Måske man skulle have pakket lidt senere?

Observatör: Jan F. Rasmussen (rapporterad: 2004-10-31) 
	


2004-10-30 - LFM 
Møns Klint (30.X): Lunt vejr (9 grader), svag/let østlig vind, skyet med lidt småregn tilsidst. Mange dyr på snorene, med E. transversa som den klart dominerende art, samt bl.a. N. revayana (4 stk.), C. siterata (1 stk.) og C. erythrocephala (16 stk.), 
Observatör: Klaus Hermansen & Per Tejlmann (rapporterad: 2004-10-30) 
	


2004-10-30 - Bornholm 
Efterkommende Bjarnes opfordring ophængtes i aftes sølle 10 sukkerlokningssnore i min have i Gudhjem klokken 18.00. Klokken 19.45 var der tre dyr, der havde sat sig til rette og kun tre, det var alle C. rubiginosa. Der kom ikke mere den aften, kønsfordelingen var 2 hunner og en han. Jeg havde i øvrigt en halv snes af arten på lys i foråret, så lyssky er den ikke heller.

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2004-10-30) 
	


2004-10-28 - SZ 
Magleby Skov (28.X): Sukkerlokningen gav i lunt vejr med støvregn og svag/let sydøstlig vind, som det bedste: P. saucia (3 stk.), U. ferrugalis (3 stk.), C. rubiginosa (7 stk.), N. revayana (ca. 10 stk.). Mange dyr på snorene, bl.a. mængder af P. meticulosa. Kviksølvlyset gav foreløbig ingen P. plumigera, men få P. populi.

Observatör: Klaus Hermansen & Per Tejlmann (rapporterad: 2004-10-28) 
	


2004-10-28 - NEJ 
NEJ – Høstemark – 28.x.2004
Med en temperatur på 9 grader og frisk vind hængte jeg 100 snore op langs hegnet i den vestlige del af Høstemark.
Der kom ca. 600 dyr, heraf var de ca. 550 transversa, resten almindeligheder som meticulosa, vaccinii, circellaris, lota, macilenta, aurago.

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2004-10-28) 
	


2004-10-28 - NEZ 
Hej alle samlerkolleger.
Måske skulle vi, med udgangspunkt i de fine meldinger om (masse)forekomster af Conistra rubiginosa (vau-punctata) lave en "vau"-uge.
Prøv i videst muligt omfang at lokke efter arten (og andet!!!!!!!) i uge 45. Vi har brug for både de positive som de negative resultater!
Bare der, hvor du bor eller nærved! Det behøver bare at tage en time henad solnedgang - lad os se resultatet på hjemmesiden(meldesiden) eller send mig en mail med dine resultater. Husk at fortælle hvor du har lokket - også selv om du ikke har fanget arten!
På forhånd tak
mvh
bjarne Skule

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2004-10-26) 
	


2004-10-27 - NEZ 
Trylleskoven - 6 gr. svag vind fra SØ
På trods af en noget kølig aften sås C. rubiginosa"vau"(31), P. meticulosa(>75), C. vaccinii(>50), A. transversa(>100), E. dilutata(3), A. circelaris(5), A. macilenta(6), A. lota(3) og A. gamma(1).
De senere nætter en del C. pennaria og A. gamma samt enkelte E. defolaria i havefælden i Karlstrup.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2004-10-28) 
	


2004-10-27 - WJ 
Skallingen, Ho Klitplantage her til aften (27.10). En næsten vindstille aften med kun et tyndt skydække, men dog alligevel 8 grader gav ca. 3 dyr pr. snor.
Der var C. rubiginea (1), C. erythrocephala (1), siterata (3), X. vestusta (1), P. saucia (3), H. rostralis (1), N. revayana (ca15) - og så var det ikke overraskende P. meticulosa og A. ipsilon, der var typedyrene.

Observatör: Carsten Hviid (rapporterad: 2004-10-27) 
	


2004-10-26 - LFM 
Rødbyhavn. Sukkerlokning. Stille, forsvindende skyer og optræk til tåge.
Ca. 25 C. rubiginosa; ellers yderst sparsomt med dyr: meticulosa, transvarsa, circellaris og machilenta med mere end 50 af hver. Langt sparsommere: gamma, c-nigrum, ipsilon, revayana, lota og exsoleta.
Observatör: Alex Madsen (rapporterad: 2004-10-26) 
	


2004-10-26 - NEZ 
Vigerslevparken (Valby/Kbhvn.): 
Har de sidste 2 dage (25.+26.X) talt hhv. 19 og 14 stk. C. rubiginosa (”vau”) på snorene, og er nu oppe på at have talt ialt 138 stk. de sidste 4 dage (naturligvis med mulighed for nogle gengangere). Ellers er det som forventeligt meget begrænset hvad der ellers har været af dyr, udover den Schæferhund der idag forsøgte at løbe efter mig med snoreposen imens dens hjemløse ejer lurede det hele af fra et buskads i nærheden. Det kan der også komme ud af at sukkerlokke i parker!

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2004-10-26) 
	


2004-10-26 - NEZ 
En hurtig indsats hertil aften i villahaven på Amager, Tårnby, nær Lufthavnsgrillen, gav 5 dyr:
3 meticulosa og 2 rubiginosa - altså vau - så indtoget i Københavnsområdet kan altså udbygges.
vh
Per Olsen

Observatör: Per Olsen (rapporterad: 2004-10-26) 
	


2004-10-26 - NEZ 
Lynge: 1 io, 1 urticae og en phlaeas.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-10-26) 
	


2004-10-26 - LFM 
En tur til Gedesby d. 25.10 gav. Følgende nævneværdige arter.
1. Saucia,4 erythrocephala, 1 meget underlig Clavipalpis(Helt hvide bagvinger) 1 ferrugalis, flere rubiginosa, flere rubiginea, ravayana og siterata og til sidst 1 unipuncta.

Observatör: Brian J. K. Nielsen , Flemming juhl Nielsen & Niels Jacob Andersen (rapporterad: 2004-10-26) 
	


2004-10-26 - NEZ 
Ang. citronsommerfugleobsen så var det den 25-10-04.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2004-10-26) 
	


2004-10-26 - NEZ 
Allerød
1 stk. citronsommerfugl (han) sås flyve kl. 14 i solskin og 16 graders varme.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2004-10-26) 
	


2004-10-25 - NEZ 
Opildnet af meldingerne om wau m.m. i København sukkerlokkede jeg mandag aften i sydvendt skovbryn i Geelsskov, gammel fyrreskov med kraftig undervegetation af diverse løvtræer og buske. God temperatur og en frisk vind, men - som sædvanlig - intet af interesse. 2-3 dyr pr. snor i snit men kun vacs, trans og circellaris, ingen meticulosa og slet ingen wau! Så den er ikke nået til Geelsskov nord for København. Mærkeligt også, at der ikke var en eneste meticulosa.

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 2004-10-26) 
	


2004-10-25 - Bornholm 
Et stk obstipata i havefælden i nat.....

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-10-25) 
	


2004-10-25 - NEZ 
her d. 25 oktober kl: 14.08 så jeg en Nældens takvinge sidde på en fuglekasse og sole sig! Jeg gætter på at den bare kan kravle ind i fuglekassen igen, når det bliver for koldt. Jeg synes selv det er ret fedt stadig at kunne finde dagsommerfugle der er fremme så sent på året! Denne observation var på Sølyst,Christiania, ved dyssebroen. Tog lidt fotos af denne Nældens takvinge, men desværre på afstand! Når bare temperaturen er over 14 grader, og solen står lige på, vil takvingerne flyve! Hvornår slutter mon denne sæson?
Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-10-25) 
	


2004-10-24 - SZ 
En tur til Feddet gav udover almindelighederne 1 stk. C. chalcites (ny for SZ)

Observatör: Erik Hauritz (rapporterad: 2004-10-26) 
	


2004-10-24 - NEZ 
Udover de samme arter, som i går observerede havearter, kom i aftes tre rostralis samt et styks aprilina blandt flere hundrede dyr til snorene i 14 graders varme.

Observatör: Martin B jerg (rapporterad: 2004-10-25) 
	


2004-10-24 - Bornholm 
Var ude og lufte mine snore her til aften på Dueodde. 14 grader vind fra SV og ca. 100 snore gav over 1000 dyr. De bedste var:
19 rubiginosa, 22 revayana, 2 semibrunnea, 1 saucia, 1 rostralis, 1 erythrocephala, 1 exoleta, 1 ferrugalis og 1 cristana

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-10-24) 
	


2004-10-24 - LFM 
22. og 23./10: Sukkerlokning på Bøtødiget. Store mængder af dyr, og det bedste var et stk M. vitellina og 1 stk. A. puta. En del smukke N. revayana og 1 stk. X. vetusta bør måske nævnes.
- og den 24. måtte jeg opgive at komme ud p.g.a. andre gøremål. Jeg nåede dog i sidste øjeblik at drøne til Ulslev strand, hvor der var forbavsende få dyr. 3 revayana og 2 rostralis var den absolutte top.

Observatör: Alex Madsen (rapporterad: 2004-10-24) 
	


2004-10-24 - NEJ 
NEJ - 24.x.2004 - Tofte Skov
Jeg troede faktisk at sæsonen var forbi, men jeg måtte lige ud denne lune aften, 12 grader og svag vind.
Der var utrolig mange dyr på de 100 snore - mere end 1000 stk.
Det meste var meticulosa, mere end 700, men også bedre dyr: siterata 1 stk., revayana 2 stk. samt asiatica 1 stk. + forskellige smukke viklere.
Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2004-10-24) 
	


2004-10-24 - NEZ 
Trylleskoven 12,5 gr. let vind fra syd
Bland store mængder især C. vaccinii, A. transverasa og P. meticulosa, sås C. rubiginosa(37) og N. revayana(15). Nu kun enkelte X. c-nigrum, A. lota, A. macilenta, A. circelaris og A. ipsilon.
Desværre ingen gode trækdyr endnu...

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2004-10-24) 
	


2004-10-24 - NEZ 
Gentofte
Havde nogle ganske få snore i haven her til aften der var blandt 4 arter, 2 rubiginosa (vau). Sidste år havde jeg den jo ind ad badeværelse-vinduet.
Så det er altså en have- og parkart i Kbh. og omegn nu.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-10-24) 
	


2004-10-24 - NEZ 
Vigerslevparken (Valby/Kbhvn.) (24.X): På endnu en sukkerlokningstur i det lune lidt fugtige vejr med 63 snore, taltes 55 stk. C. rubiginosa ("vau") + nogle få andre almindelige arter.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2004-10-24) 
	


2004-10-24 - WJ 
23.x.2004:Ho Klitplantage - en rigtig fin aften med ca. 13 grader, aftagende vind og stort set intet nedbør før efter snorenedtagningstid. Der var vel egt. for en gangs skyld flere gode dyr end samlere, selv om vi var 6 i området. Det blev en fin tur for Carsten og undertegnede:
1 stk. H. armigera (mørk, grøn form), 1 stk. M. loreyi (6.danske?), 1 stk. P. vitrealis (unionalis), ca. 5. U. ferrugalis, ca. 10 P. saucia og mindst 20 stk. C. siterata . Derudover var der utroligt mangte N. revayana i alskens former og farver, og endelig så vi en håndfuld X. vetusta, men ingen exoleta.
Af andre arter så vi A. gamma, A. circellaris, A. lota, S. libatrix, C. vacinii, E. transversa, T. meticulosa, A. segetum.

Observatör: Bjarne SKule & Carsten Hviid (rapporterad: 2004-10-24) 
	


2004-10-23 - NEZ 
Tja noget skulle man jo tage sig til på en aften, hvor fjernsynet var dødt, kæresten i byen og børnene lagt i seng, så øhm ...... 50 snore i haven gav 4 store grimme grå slimede snegle, lidt guldøjer, edderkopper, fluer osv, samt +100 transversa, 10 meticulosa, 1 pyramidea, 2 exoleta, 1 lota, 4 circelaris, 10 macilenta, 2 vaccinii, 1 reveyana, 1 vau, 1 ukendt måler og 2 frostmålere, lidt viklere og vildest 1 saucia. Måske skulle man begynde på metamorfosen fra sommerfuglesamler til natmand ...... eller måske ikke! 

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-10-23) 
	


2004-10-23 - NEZ 
Vigerslevparken (Valby/København) (23.X):
At C. rubiginosa (”vau”) er en art under udbredelse kunne så sandelig konstateres her i aften. Efter mine ”altan-lysfund” i sidste uge blev jeg fristet til at prøve at sukkerlokke i ovenstående ellers meget menneske-overrendte park. På bare 39 snore talte jeg i alt 50 ”vau” (alle helt friske!) og dermed en ny lokalitet for arten. Ellers sås: N. revayana (2 stk.), A. circellaris (2 stk.), C. vaccinii (20 stk.). E. transversa (6 stk.), A. macilenta (5 stk.) og P. meticulosa (2 stk.).
Set i bakspejlet er det utroligt at ”vau” var en art, man bare for små 10 år siden skulle helt til Bornholm for at opleve.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2004-10-23) 
	


2004-10-22 - nez,Slangerup ås 
Det var pænt lunt i formiddags, men overskyet. På ladevæggen ser jeg på afstand pludselig en takvinge; der er en hoben nælde ved siden af. Kommer lidt tættere på og ser at det er en fin c-album! Mens den bliver læmpet over på en finger slipper den en karakteristisk rød klat. Nyklækket!!     

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2004-10-22) 
	


2004-10-21 - Kærgård WJ 
Var et smut i Kærgård Plantage sammen med Bo Flindt fra Århus
Udover få almindeligheder på ca.350 snore var der et stort antal Revayana
ca.50stk.Arten har det tilsyneladende rigtig godt i år.

Observatör: John Søby (rapporterad: 2004-10-22) 
	


2004-10-20 - LFM 
Lilleskoven/Pomlerende (20.X): Den sydøstlige vind tiltog i løbet af aftenen til kuling. Sukkerlokningen gav under disse forhold, foruden de almindelige arter i pænt antal, 1 stk. L. semibrunnea.

Observatör: Klaus Hermansen & Per Tejlmann (rapporterad: 2004-10-20) 
	


2004-10-20 - LFM 
Møns Klint den 18.10.04.
Ud over de mere almindelige efterårsarter sås C. erythrocephala 1 stk. og T. dubitata 1 stk.

Observatör: Jens Lyngsøe og Knud Bech (rapporterad: 2004-10-20) 
	


2004-10-20 - B 
I forlængelse af Bjarne Skule`s Bornholms rapport kan nedenstående oplyses.
9-10-04 Randkløve   C. erythrocephala  1 stk.
10-10-04 Dueodde    C. erythrocephala  1 stk.
11-10-04 Dueodde    C. siterata 3 stk., C. miata 1 stk., L. semibrunnea 2 stk., L. ornitopus 1 stk.
13-10-04 Dueodde C. siterata 3 stk., C. erythrocephala 1 stk., L. semibrunnea 1 stk., N. revayana 7 stk.
14-10-04 Dueodde Jens Lyngsøe og Knud Bech.  C. siterata 9 stk., N. revayana 13 stk., C. erythrocephala 1 stk., L. furcifera 4 stk., L. ornitopus 1 stk.
15-10-04 Dueodde Jens Lyngsøe og Knud bech. C. siterata 4 stk., N. revayana 9 stk., C. rubiginosa 1 stk., C. erythrocephala 1 stk., L. furcifera 1 stk.  
Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2004-10-20) 
	


2004-10-20 - Bornholm 
Var tirsdag aften på Dueodde. 9 grader 120 snore over 1000 dyr. De bedste var:
7 erythrocephala, 7 siterata, 3 semibrunnea, 1 rubiginea, 8 rubiginosa, 25 revayana, 2 ferrugalis og 1 maccana.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-10-20) 
	


2004-10-19 - NEZ 
Trylleskoven
Koldt 7 gr. og næsten vindstille med tåge, med dog 7 stk C. rubiginosa(vau) iblandt store mængder af især vaccinii og meticulosa.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2004-10-19) 
	


2004-10-19 - LFM 
Sukkerlokkede i går (18.10) langs stranden ved Mellemskoven. Det havde tidligere regnet kraftigt, men der var pænt mange dyr, der dog fordelte sig på 9 almindelige arter.

Observatör: Alex Madsen (rapporterad: 2004-10-19) 
	


2004-10-18 - B 
Bornholm i skolernes efterårsferie var sommerfuglemæssigt ikke helt spildt og vi kan rapportere nedenstående fra lokningen (med mindre andet er nævnt). vejret var i begyndelsen højtryksvejr, køligt og klart med stiv vind fra SØ. Dog kom der jævnligt byger (endda kraftige) over Sydbornholm. Midt i ugen skiftede vejret langsomt til skyet vejr og sidst på ugen aftog vinden noget og der blev natteregn. Temperaturen langs kysten var hele tiden styret af havtemperaturen og var på ca. 8 grader. Fredag og lørdag kom regnen netop som lokningen var overstået - ca. 19.30, for da var stort set alle dyr atter væk fra snorene.
CH: 9.10: Snogebæk: 1 stk. C. erythrocephala
CH & BS: 10.10: Sommerodde 1 stk. L. furcifera, 1 stk. siterata, 1 stk. X. vetusta (som vi i modsætning til exoleta ikke ser meget til på fx LFM)
BS: 11.10: Sommerodde: 1 stk. L. furcifera, 2 stk. N. revayana, 1 stk. siterata
CH: 11.10: Dueodde: 1 stk. L. semibrunnea, 2 stk. N. revayana
CH: 10.-11.10: Slusegård på lys: 1 stk. D. templi (eneste dyr på lys på 2 nætter).
CH: 12.10: Hammeren: 1 stk. siterata
BS og Peder Skou: 12.10: Sommerodde: 1 stk. siterata, 1 stk. N. revayana
CH, BS, Peder Skou: 13.10: Snogebæk: 1 stk. C. rubiginosa (vau).
CH: 14.10: Slusegård på lys: 1 stk. L. furcifera.
CH, BS, Peder Skou, Jens Meulengracht-Madsen: 14.10: Sommerodde: 1 stk. L. furcifera, 1 stk. L. semibrunnea, ca. 6 N. revayana, ca.5 siterata.
CH: 15.10: Snogebæk på lys: 1 stk. L. furcifera.
CH: 15.10: Snogebæk: 1 stk. L. socia, 1 stk. L semibrunnea, 1 stk. C erythrocephala, 3 stk. C. rubiginosa, mere end 10 revayana, ca. 6 siterata.
BS: 15.10: Sommerodde: 1 stk. L. ornitopus, 1 stk. L. socia, 1 stk. C. rubiginea, 1 stk. X. vetusta, ca. 15 siterata, ca. 20 N.revayana.
BS: 16.10: Sommerodde: Blandt vildt mange dyr fandt jeg: 1 stk. L. consocia, 5 stk. L. socia, 4 stk. L. furcifera, 1 stk. C. rubiginea, ca. 10 siterata, langt over hundrede N. revayana, 4 stk. H. rostralis, 1 stk. M. l-album, 2 stk. X. vetusta, ca. 10 X. exoleta - desuden stadig 1 stk. M. oxyacanthae og C. pennaria (1 stk.) - og så fløj der frostmålere (Oporinia sp.) og E. defoliaria.
Så mangler vi blot at høre, hvad alle de øvrige Bornholmsbesøgende i ugen fik, for vi var mange til stede, og næsten lige så mange, der fik krydset lokkeruter på øens sydlige dele.
Observatör: Bjarne Skule og Carsten Hviid (rapporterad: 2004-10-18) 
	


2004-10-17 - NEZ 
Valby/Kbhvn.(17.X): Endnu 2 stk. C. rubiginosa ("vau") kom til min altan-lysstofrørfælde (endda på trods af den heftige heldagsregn). Arten har sandsynligvis bredt sig til Vigerslevparken (i nærområdet).

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2004-10-18) 
	


2004-10-17 - NWZ 
Røsnæs Fyr, 15-10-2004.  Sukkerlokning: 1 saucia (1).  Kviksølvlys: caeruleocephla (1).
Keld Gregersen
Observatör: Keld Gregersen (rapporterad: 2004-10-17) 
	


2004-10-17 - LFM 
Sukkerlokkede i går på Ulvshale. Aldrig har jeg da set så mange vaccinii. Øvrige arter: transversa, circellaris, machilenta, lota, exsoleta, samt tre citrago og en siterata. 

Observatör: Alex Madsen (rapporterad: 2004-10-17) 
	


2004-10-17 -  
Min fælde ved Gedesby gav i perioden 02-15/X 1 stk. M. vitellina, der var ellers ikke nogen trækdyr!!!

Observatör: Ebbe Vesterhede (rapporterad: 2004-10-17) 
	


2004-10-16 - NEZ 
For at prøve noget "nyt" her i efteråret tog jeg nordpå og sukkerlokkede både på Melby Overdrev og ved Smidstrup Strand.
Melby Overdrev: 2 exoleta, 2 rubiginea, mange flotte former af vaccinii, mange transversa, enkelte meticulosa, en del slidte circellaris og macilenta samt en lota.
Smidstrup Strand: 1 rubiginea, en del vaccinii, transversa og en del meticulosa.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-10-17) 
	


2004-10-16 - NEZ 
Valby/København: Her til morgen (16.X) sad der som de eneste dyr, 2 stk. C. rubiginosa ("vau") i min 11W blå lystofrørs-fælde på min altan. Det er første gang at jeg har fået arten her i storbyen.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2004-10-16) 
	


2004-10-15 - NEZ 
Trylleskoven - 10 gr.
Trods støvregn og en del blæst fra øst en del dyr på snorene. Jeg så dog ingen "vau" som de senere år har været der på denne tid, men en enkelt L. semibrunnea og 2 stk revayana.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2004-10-16) 
	

2004-10-15 - LFM 
Rødbyhavn (15.X): I silende regn med svag/let østenvind gav sukkerlokningen mange dyr, heriblandt: U. ferrugalis (1 stk.), X. vetusta (1 stk.), C. nupta (1 stk.), C. rubiginosa (”vau”) (12 stk.), C. erythrocephala (2 stk.; 1 normalform + 1 glabra), L. socia (1 stk.) og M. l-album (1 stk.).

Observatör: Brian J. K. Nielsen & Per Tejlmann (rapporterad: 2004-10-15) 
	


2004-10-15 - Bornholm 
Var på sukkerlokningstur i går aftes. Det var meget svært at få plads på hele Sydøstbornholm. Der må virkelig være mange samlere herovre - og de må virkelig hænge mange snore op hver !!
I næste uge har man vel det hele for sig selv igen....
Nå, men jeg fandt plads ved Bethesda, fordi vinden her bankede ind på kysten. Søgte læ i fyrreskoven og fik på mine 130 snore følgende:
1 semibrunnea, 2 furcifera, 1 dubitata, 2 erythrocephala (alm. form), 3 siterata, 2 rostralis og 7 revayana

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-10-15) 
	


2004-10-14 - LFM 
Møns Klint (14.X): Endnu en sukkerlokningstur gav i mindre hård sydøstlig vind og lunere vejr, foruden almindelighederne, 3 stk. L. socia, 4 stk. C. erythrocephala (normalformen) og 1 stk. P. saucia.

Observatör: Klaus Hermansen & Per Tejlmann (rapporterad: 2004-10-15) 
	


2004-10-12 - LFM 
Møns Klint (12.X): Ca. 460 rødvinssnore gav i stiv kuling og godt med knagen og knirken i trækronerne, mange dyr af de sædvanlige almindelige efterårsarter samt 1 stk. C. erythrocephala (allerede slidt trods det her tidlige tidspunkt!)

Observatör: Klaus Hermansen & Per Tejlmann (rapporterad: 2004-10-13) 
	


2004-10-11 - LFM 
En lille ferie på Femø 10.-12.Okt gav 5 Dagarter:
Urticae (Nældens Takvinge)7, Atalanta (Admiral)11, Brassicae (St. Kåls.)3,
Lathonia (Storplettet Kålsommerfugl)1, Phlaeas (Lille Ildfugl)5 og 54 Fuglearter !!
 

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2004-10-12) 
	


2004-10-10 - NEZ 
Idag søndag en tur i Kongelunden på Amager, så en enkelt P. c-album (Det hvide C) flyve og sætte sig på et ahornsblad i solen midt på dagen hvor den lave sol er højst på himlen, fik et enkelt foto af denne sommerfugl, der fløj også enkelte guldsmede, fluer, stor gedehams og humlebier omkring.
Igår lørdag d. 9 Oktober så en kålsommerfugl flyve i H/F Prøvestenen's kolonihaver på Amager, om det var den Lille kålsommerfugl? eller den Grønåret? kunne jeg ikke lige se i farten. 
Hvis man skal se dagsommerfugle i de næste par dage, skal man nok ud nu imens vejret er godt. For nu er det tid til at sige farvel til dagsommerfuglene for i år, for på onsdag kommer der regn!

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-10-10) 
	


2004-10-09 - NEZ 
Polygonia c-album (det hvide C), 1 solende på terrasse i Farum Midtpunkt - ny dagsommerfugleart for midtpunktet, nr. 19.

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-10-19) 
	


2004-10-08 - F 
1 han, Skovblåfugl Celastrina argiolus observeret i skovkant ved Sundet Faaborg.
Er det ikke meget sent for arten?
Se billede af iagttagelsen her  http://www.turdussound.dk/billeder%202004%2003/Skovblaafugl-PA089412r.jpg

Observatör: Gunnar Knudsen (rapporterad: 2004-10-10) 
	


2004-10-08 - B 
Sukkerlokning med 234 snore ved Gudhjem, Arnager, Sose og Dueodde gav den 6.10. og 7.10. 8 l-album (heraf 7 ved Sose, nogle meget slidte), 1 semibrunnea ved Sose, 1 albipuncta ved Sose og 3 siterata.
Ved Boderne fandt jeg 4 sikre leineri-pupper (eneste nye art for mig på denne tur).
Lysfælde gav kun 1 siterata og 1 revayana ved Sose.
Det mest overraskende var lithophanernes totale udeblivelse ved Dueodde!!!

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-10-08) 
	


2004-10-08 - bornholm 
I min havefælde sad der i går:
1 stk buettneri, 4 stk siterata, 1 caeruleocephala (igen).

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-10-08) 
	


2004-10-07 - LFM 
Ved mødet torsdag aften (om digitalfotografering) i lepidopterologisk forening medbringer jeg overskud af ambigualarver ex hun fra Gedser i september.
Er du interesseret i at prøve at klække arten kan du medbringe en lille æske med lidt mælkebøtteblade til en håndfuld af de søde kræ.
Hunnerne er fra Gedser 16.8.04 (leg Hviid, Vesterhede og Vilhelmsen) og netop i går klækkede de første voksne eksemplarer - men der er enorm spredning på larverne, så der er nok noget tid til de sidste forpupper sig.

Observatör: Bjarne SKule (rapporterad: 2004-10-05) 
	



2004-10-06 - 
En fælde ved Ulvshale og en fælde ved Mellemskoven gav i perioden 20/9 - 01/10 få dyr, de mest interessante var: 1 stk. L. semibrunnea, 1 stk. M. confusa og 3 stk. C. siterata.
Sukkerlokning ved Møns Klint 02/10 gav: 1 stk. L. Semibrunnea og 1 stk. X. vetusta.

Observatör: Ebbe Vesterhede (rapporterad: 2004-10-06) 
	


2004-10-06 - NEZ 
Melby Overdrev 5-10-04.
Lunt, svag vestlig vind, temp. 12 grader og let diset efter regn om formiddagen. Mange dyr på de 225 snore - 22 macrosarter bl. a. H. rostralis 2 stk., N. revayana 2 stk., C. rubiginea 5 stk. og L. semibrunnea 1 stk. ( første fund fra Sjællands nordkyst ).

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2004-10-06) 
	


2004-10-06 - NEJ 
NEJ   Bælum   24.-30.ix.2004
Fælden i Bælum gav kun få dyr, heriblant dog 1 stk. buettneri. Arten er ny for NEJ!

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2004-10-06) 
	


2004-10-06 - Bornholm 
Havde en god sukkerlokningsaften ved Snogebæk i går. 14 grader 120 snore 800 dyr:
1 semibrunnea, 1 socia, 2 furcifera, 1 dubitata, 15 revayana, 1 l-album, 2 albipuncta og meget overraskende: 1 stk rubiginosa og 1 stk erythrocephala (glabra)....jeg har ALDRIG mødt disse to arter så tidligt - at fange dem samtidig med pyramidea, glareosa og togata er underligt.
Alt i alt en god tur med mange gode lokale arter - ingen trækdyr - ikke bare en lille, forkølet noctuella så jeg.
I min havefælde lå der i morges en caeruleocephala - den har jeg aldrig før fanget i Øleneområdet.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-10-06) 
	


2004-10-05 - WJ 
Husby
Efter flere gange at have været ude med snorene var det en fornøjelse at se de mange dyr der kom denne gang.På ca.200 snore sås masser af almindeligheder,men også 16 Saucia samt 11 Revayana,det er vist ikke helt normalt.
Observatör: John Søby (rapporterad: 2004-10-05) 
	


2004-10-05 - NEZ 
Veksø, Sjælland, gav i natten fra 4. til 5. oktober 7 dyr! Men dog var der eet stk. dugfrisk confusa og ligeledes eet stk. frisk buettneri.

Observatör: Bjarne SKule (rapporterad: 2004-10-05) 
	


2004-10-05 - LFM 
Lolland, sydlige og vestlige dele, i perioden fra 19.9 til 2.10 gav ikke meget ud over c-nigrum. Det nævneværdige var på det jævne: 1 stk. confusa, 3 stk. convolvuli, 1 stk. costaestrigalis og 1 stk. saucia - stadig fraxini og mange nupta - og glædeligvis rigtigt mange aprilina på Nordlolland.

Observatör: Bjarne Skule & Flemming Vilhelmsen (rapporterad: 2004-10-05) 
	


2004-10-05 - LFM 
Sukkerlokning  på Møns klint 4.10 sammen med Danny. Vi syntes, det var godt vejr, men dyrene var ikke enige. Én affløjet l-album og én revayana. Selv de almindelig dyr var sparsomme.

Observatör: Alex Madsen (rapporterad: 2004-10-05) 
	


2004-10-05 - LFM 
Saksfjed Inddæmning (Lolland) 2.X.: 
Sukkerlokning gav i lunt vejr med svag skiftende vind fra sydlige retninger, foruden de almindeligste efterårsarter: 4  semibrunnea, 1 rostralis, 10 revayana og 4 siterata.

Observatör: Brian J. K. Nielsen & Per Tejlmann (rapporterad: 2004-10-03) 
	


2004-10-04 - Fyn 
En tur til sydspidsen af Langeland ved Gulstav med pænt vejr, svag 
vind fra sydlige retninger og 12- 13 grader, gav mange dyr på 
snorene, dog allermest circillaris, transversa og meticulosa, men 
også 1 semibrunnea, 3 revayana, 1 rubiginea (den gule) og 5 
aprilina.

Observatör: Carsten Hviid  (rapporterad: 2004-10-05) 
	


2004-10-03 - LFM 
Nåh ja, sådan kan Møns Klint altså også være. Masser af snore, og det absolut bedste var en saucia. Tja.

Observatör: Alex Madsen (rapporterad: 2004-10-03) 
	


2004-10-03 - NWZ 
Stenstrup Lyng - Sydvest for Lumsås ved Storebæltskysten.
På en lille weekendtur benyttede jeg lejligheden til at sukkerlokke i ovennævnte område. Først på aftenen var vejret fint med lidt smådryp og en ret lun vind fra syd. På ca. 140 snore sås 21 macrosarter. Af mere nævneværdige bl.a. C. siterata 2 stk., H. rostralis 2 stk., C. rubiginea 5 stk. og L. semibrunnea 1 stk. ( det hidtil nordligste fund på Sjælland ? ).

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2004-10-03) 
	


2004-10-03 - NEZ 
Til Kurt og andre angående "i-album" i Kongelunden:
Det er bare c-album-aberationer, hvor c-et er blevet til i - kig på undersiderne, der findes alt fra o til ingenting!!!
Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-10-03) 
	


2004-10-03 - NEZ 
GANLØSE BY. Det solrige efterårsvejr lokkede i formiddags timerne,4 atalanta og 3 c-album til havens nedfaldne blommer.
Efter middag gik turen til MELBY OVERDREV, der lå badet i sol, det er altid en fornøjelse at være der. Gik fra SF-banen ned mod stranden . Midtvejs blev jeg noget overrasket, idet det en L. DUMI han kom flyvende 1 meter fra mig , kl. var 13.30 . Det er første gang jeg har set arten på overdrevet. Så ingen dagdyr.

Observatör: steffen johansen (rapporterad: 2004-10-03) 
	


2004-10-03 - NEZ 
Hej Kurt, du stiller et spårgsmål til Klaus ang. i-album, nu har jeg også fotograferet denne sommerfugl i Kongelunden idag! her er links til foto:
http://www.fugleognatur.dk/forum/show-message.asp?MessageID=5790&ForumID=11
Så kan du se denne sjove variant. Hilsen Lars Andersen
P.S. en af de nærmeste dage kommer den også i en bedre opløsning på:
www.pedersen-bike.dk/indextre.html
Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-10-03) 
	


2004-10-03 - LFM 
I går - 2.10. sukkerlokkede jeg på diget ved Bøtø. Der var tusindvis af meticulosa og rigeligt med de andre almindelige efterårsdyr, 2 semibrunnea, 2 ocellaris og 3 revayana. Desuden pyraliden A. verbascalis, som var meget velkommen trods det mærkelige tidspunkt.
Hjemme i haven på Rodemark sad en confusa og årets første buettneri.

Observatör: Alex Madsen (rapporterad: 2004-10-03) 
	


2004-10-02 - NEZ 
Hej Klaus
Under Dine observationer nævner Du "heraf så 1 henhv. 2 "i-album" ?
Er dette en variant af C-album eller et slangudtryk for eksemplarer der er så lasede at C´et ligner et i ?
Venlig Hilsen Kurt 

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2004-10-02) 
	


2004-10-02 - LFM 
Sukkerlokning ved Bøtø 1.10
Nævneværdige dyr 4 L.semibrunnea, 2 saucia, ellers tusindvis af meticulosa.

Observatör: Brian J. K. Nielsen & Per tejlmann (rapporterad: 2004-10-02) 
	


2004-10-01 - NEZ 
Kongelunden:
Sukkerlokning om aftenen gav 4 aprilina, 3 siterata og flere revayana.
Om dagen havde jeg 8 c-album og 4 atalanta på en gang siddende på en klump blommer, heraf en "i-album". Dagen før havde jeg 2 "i-album" samme sted.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-10-02) 
	


2004-10-01 - NEZ 
En lille tur til Sonnerup Skov v. Kregme gav lidt eftersommerarter i det fine solskin: io 2, atalanta 2, aegeria 1, urticae 2, c-album 2, napi 2, rapae 2, brassicae 4 og friskklækkede megera 4 samt 100-vis af guldsmede som jagtede alt fra kålfugle over fluer og andet godt. Et par håndfulde patruljerende, afskrækkende bombeflys-larmende Vespa crabo turde guldsmedene dog alligevel ikke binde an med, men de havde vel set hvilken skæbne, der venter, hvis man kommer for tæt på. I den halve time, jeg var der, så jeg crabo fange og æde både en napi, en phlaeas og en megera. De fanger dem, mens de soler sig; pelser vingerne af dem og gnasker kroppen i sig på et halvt minuts tid. Hyggelig måde at ende livet på!
Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-10-01) 
	


2004-09-31 -  
Vedr. Rødbyhavn, se venligst under meddelelser!

Observatör:  (rapporterad: 2004-09-21) 
	


2004-09-30 - nez,Slangerup ås 
Er der fuld sol på, og masser af blomster med nektar og diverse frugttræer især blommer med gærende frugt, ja så er der til trods at "sommeren" går på held, stadig mange dagsommerfugle. Det kunne jeg,- også i dag, glæde mig over under dagens arbejde i marken. 9 arter : Urtica 20, napi 10, rapae 6, atalanta 4, c-album 1, cardui 1, phlaeas 1, io 1, lathonia 1. Derimod lader 3 gen. af maegera vente på sig, men de kan sikkert nå det endnu! 

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2004-09-30) 
	


2004-09-30 - NEZ 
Efterlysning
er der nogen der vil med en smut til vest jylland. For at gøre turen billigere.
der er plads i bilen til 2 pers mere. 4 ialt. Tager afsted lørdag morgen og kører hjem søndag.
Vi kører kun hvis vinden er i det rigtige hjørne Syd-sydvest. 
Københavns området.
Kontakt Brian 22 18 17 92

Observatör: Brian J. K. Nielsen (rapporterad: 2004-09-30) 
	


2004-09-29 - NEZ 
Dagsommerfuglene har ikke taget helt slut endnu !
Stadig kan man påtræffe Urticae (Nældens Takvinge) og Atalanta (Admiral), selv om denne har været fåtallig dette efterår ? Og så var der lige en C-album (Det Hvide C) som hyggede sig i et Mirabelletræ.
Lad os håbe på et par godtvejrsdage med lidt "Indian Summer" så vi kan nyde de sidste spraglede dyr før efterårsstormene !!

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2004-09-29) 
	


2004-09-29 -  
Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2004-09-29) 
	


2004-09-29 - WJ 
Ved fældetømning for perioden 11 - 25/9 fandt vi følgende arter:
O. lunosa: 1 stk. Ho, 1 stk. Oksby og 1 stk. Bordrup.
H. livornica: 1 stk. Oksby.
C. siterata: 1 stk. Oksby.
A. convolvuli: en del stk. Oksby, Ho, Bordrup og Vejers.
P. saucia: en del stk. Oksby, Ho, Bordrup og Vejers.
Sukkerlokning ved Skallingen 26/9 gav følgende arter:
O. lunosa 1 stk..
C. siterata 5 stk..P. saucia 6 stk..
Flemming Vilhelmsen og Ebbe Vesterhede

Observatör: Ebbe Vesterhede (rapporterad: 2004-09-29) 
	


2004-09-29 -  
Kære Per Stadel  Bjarne skule og  Poul  Szyska

Man skal jo ikke have meget forstand på sommerfugle for
At vide at Hyperici ikke lever i mellem birke træerne eller ud i det høje græs
Men mellem jernbanesporene hvor granitstenene er som nu er blevet fjernet
Den kræver maget varme vi fandt den kun der som larve og ikke andre steder
Det kan man også læse i Lepidoptera  bind 7 nr 10 side 326
Men jeg kan da kun opfordre til mere information så alle ved hvad man har i tankerne 
Om Rødbyhaven så det ikke kun er foreningens top der ved hvad der forgår der nede så kan det jo være at man ikke har farer så vildt frem 
 
Og så ville jeg da godt tilbyde foto af Rødbyhaven før og efter
Som der kan lægges ud på Lep-Hjemmesiden Så kan folk jo selv se hvad der forgår der nede 
Knud Bech kan bage kontakte mig
Og hvem er lige det der for en over nakken når sommerfugle arter, forsvinder her hjemme det er 
Os og ikke andra. Hvor mange Hyperici er der lige blevet fanget i år ja det kan man jo nok tælle på en hånd eller to så jeg har ikke noget at skamme mig over Per Stadel

Og så ville jeg da godt vide om jeg er til meget mas for foreningen 
Så må de jo bage melle ud Bjarne skule
 
Også kan jeg jo kun klappe i mine hænder 
Der er jo noget at det smartede man kan melle ud at man har fanget en ny ugle men man ville ikke sige vår det er ok med mig men at man så kommer ud af busken senere fordi at man mener at dens loklatit er blevet ødelagt det kan jeg ikke bruge til noget som helt jeg kunne forstå hvis det var med henblik på beskyldelse af arten men det var det hvist ikke 
Poul  Szyska

Bjørn Baungaard 

Observatör: Bjørn Baungaard (rapporterad: 2004-09-29) 
	


2004-09-29 - LFM 
Sukkerlokning ved Møns Klint den 28.9. i snusket vejr gav foruden mængder af c-nigrum, meticulosa, circellaris og andre almindeligheder 7 stk. M. l-album, 2 stk. P. saucia, 1 stk. L. socia, 2 stk. L. semibrunnea og 1 stk. O. plecta, der åbenbart havde taget fejl af årstiden.
- og før weekenden fik jeg samme sted 1 stk. L. ornithopus og 2 stk. M. l-album.

Observatör: Alex Madsen (rapporterad: 2004-09-29) 
	


2004-09-27 - bornholm 
Fældetømning i week-enden med Brian Nielsen gav:
38 l-album, 1 ornithopus, 12 albipuncta, 2 ambigua, 1 costaestrigalis, 1 caeruleocephala, 1 noctuella og 1 vitellina.
Sukkerlokning ved Snogebæk d. 24-9 gav:
1 furcifera, 1 ambigua, 1 siterata, 2 l-album, 4 albipuncta, 1 noctuella og 1 unionalis.

Observatör: morten top-jensen (rapporterad: 2004-09-27) 
	


2004-09-26 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup (NWZ) 24.-25.IX:
I weekendens brogede vejr var de mest nævneværdige blandt 33 macrosarter på enten lys eller sukkerlokning (foruden utallige c-nigrum): 1 convolvuli (dugfrisk), 2 flavago, 1 aprilina, 1 pygarga (2. gen.), 1 rostralis og 1 revayana. Blandt viklerne 1 logiana. Om dagen: 1 c-album.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2004-09-26) 
	


2004-09-26 -  
ups tyrkfejl: rubigea = rubiginea

Observatör: Jan F. Rasmussen (rapporterad: 2004-09-26) 
	


2004-09-26 - LFM - Gedesby 24 + 25/9 
150 snore gav fredag H. armigera (1), L. furcifera (1), H ambigua (5), H. rostralis (7-10) og lørdag C. rubigea (1).

Observatör: Jan F. Rasmussen + Rasmus Bisschop-Larsen + Thomas J. Simonsen (rapporterad: 2004-09-26) 
	


2004-09-26 - F Odense 
I min frugtplantage har jeg i dag og to gange tidligere i år observeret Det Hvide C. Desuden så jeg over 50 admiraler i blommerne i dag.
Hvor sjælden er Det hvide C på Fyn egentlig?

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-09-26) 
	


2004-09-25 - F   Gulstav 
En sukkerlokningstur med 150 snore gav følgende nævneværdige dyr:
6 N.revayana  2 P.saucia  1 H.ambigua

Observatör: Freddy Hvarregaard (rapporterad: 2004-09-26) 
	


2004-09-25 - NWZ 
I solskinnet i sommerhushaven i Stenstrup var der i dag 6 admiraler(atalanta), 2 det hvide C(c-album) og 1 nældens takvinge(urticae), dels på sommerfuglebusken og dels på rød hjortetrøst.

Observatör: Lars stenstrup andersen (rapporterad: 2004-09-25) 
	


2004-09-24 - WJ 
Ekstra tilføjelse!
Valther Hansen er blevet færdig med at sortere det materiale, han havde med hjem fra vor fældetømning på Vestkysten for perioden 11/9 - 18/9, og han fandt yderligere 1 vitellina (Fjand) og 1 chalcites (Tingodden).
Det må siges at have været en god tømning, og det var dejligt ovenpå de mange almindeligheder (c-nigrum og meticulosa), vi ellers har haft med hjem.
Valther Hansen, Svend Larsen og Flemming Naabye
Observatör: F. Naabye (rapporterad: 2004-09-24) 
	

2004-09-23 - Bornholm 
Den sidste uge har givet:
Enkelte marginpunctata, en del l-album, 2 stk caeruleocephala, 4 stk siterata, 1 sponsa, 4 furcifera, 2 occellaris og en ornithopus.
Hvor bliver østenvinden af ????

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-09-23) 
	


2004-09-23 -  
Torsdag den 23-09-04 holder Lepidopterologisk Forening møde hos biolog Erling Krabbe.
Kl. 19.00 vil Erling  tage os med rundt og fortælle om sit nyskabte overdrev på 4 ha. ved Gurre. Det er muligt at komme allerede fra kl. 17.00  Der er også mulighed for både at lys- og sukkerlokke i området.
Erlings far samlede i 1950´erne især i Nordjylland og der vil være lejlighed til at se hans samling som bl.a. rummer mange dagsommerfugle og fx flere dødningehoveder ( atropos ).
Medbring selv mad og drikke til aftenen. Foreningen vil give en øl/vand.
Erling adresse er Fairy Hill , Gurreholmvej 6 , Nyrup , 3490 Kvistgård. Se Kraks Kort over København og Omegn  kort 47 E 1 (side 20 i 2003 udgaven).
Sæt allerede nu X i kalenderen, og sig det videre til andre.
Torsdag den 23-09-04 holder Lepidopterologisk Forening møde hos biolog Erling Krabbe.
Kl. 19.00 vil Erling  tage os med rundt og fortælle om sit nyskabte overdrev på 4 ha. ved Gurre. Det er muligt at komme allerede fra kl. 17.00  Der er også mulighed for både at lys- og sukkerlokke i området.
Erlings far samlede i 1950´erne især i Nordjylland og der vil være lejlighed til at se hans samling som bl.a. rummer mange dagsommerfugle og fx flere dødningehoveder ( atropos ).
Medbring selv mad og drikke til aftenen. Foreningen vil give en øl/vand.
Erling adresse er Fairy Hill , Gurreholmvej 6 , Nyrup , 3490 Kvistgård. Se Kraks Kort over København og Omegn  kort 47 E 1 (side 20 i 2003 udgaven).
Sæt allerede nu X i kalenderen, og sig det videre til andre.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2004-09-02) 
	


2004-09-22 - LFM - Høvænge Skov 18/10-2004 
Det var jo fremragende vejr til sukkerlokning både fredag og lørdag, der må være flere obs, der fortjener at offentliggøres fra disse dage?
150+ snore på ovennævnte lokalitet lokkede ingen store sjældenheder, men dog C. siterata (2), L. semibrunnea (5), X. ocellaris (5), N. reavayan (4) og H. rostralis (10+). Der var ret mange dyr, men hovedparten var meticulos, circellaris og gilvago.

Observatör: Jan F. Rasmussen +  Rasmus Bisschop-Larsen (rapporterad: 2004-09-22) 
	


2004-09-21 -  
Møns Klint: Sukkerlokningen gav i tørt vejr med jævn til hård syd-sydvestlig vind, foruden tusinder af circellaris, bl.a.: 3 siterata, 1 rostralis, 1 socia, 2 semibrunnea, 1 saucia, 1 M. confusa og 1 l-album (!).

Observatör: Klaus Hermansen & Per Tejlmann (rapporterad: 2004-09-22) 
	


2004-09-21 - LFM 
3.stk. friske c-album observeret under besøg på Møllemarkskolens legeplads i Nakskov by.
Observatör: Anders Rousing (rapporterad: 2004-09-21) 
	


2004-09-21 - WJ 
Tilføjelse:
Ved gennemgang af vort fældemateriale for perioden 11/9 - 18/9 fandt Svend Larsen yderligere 1 stk. chalcites (fra Haurvig) og 1 stk. lichenea (fra Nymindegab)
Valther Hansen, Svend Larsen og Flemming Naabye

Observatör: F. Naabye (rapporterad: 2004-09-21) 
	


2004-09-20 - WJ 
Ved fældetømning for perioden 11/9-18/9 fandt vi:
4 stk. lunosa (2 ved Husby og 2 ved Blåvand)
1 stk. vitellina (Blåvand)
2 stk. armigera (Tingodden og Oksby)
1 stk. ambigua (Blåvand)
Mange convulvuli
Valther Hansen, Svend Larsen og Flemming Naabye

Observatör: Flemming Naabye (rapporterad: 2004-09-20) 
	


2004-09-19 - NWZ 
Sommerhusområdet ved Ordrupnæs mange c-album.Rigtig mange. 

Observatör: Fritz Raae (rapporterad: 2004-09-20) 
	


2004-09-19 - NEZ 
Polygonia c-album (Det hvide C); 1 stk. solende på sommerhusterrasse, Tibirke Sand

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-09-20) 
	


2004-09-19 - NEZ 
Marielyst/Gedesby/Gedser: Så en enklet Storplettet Perlemorsomerfugl (lathonia), et par Nældens takvinge (urticae), en Lille Ildsommerfugl (phlaeas), nogle kålsommerfugle og gammaugler.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-09-20) 
	


2004-09-19 - NEZ 
En dejlig sensommerdag i min sommerfuglehave i Frederiksværk. 
3 stk. Admiral (atalanta)
1 Det hvide C (c-album)
1 Nældens takvinge (urticae)
1 Ll. kålsommerfugl (rapae)
Admiralerne og Det hvide C nyder saften fra de nedfaldne æbler. Herudover er der sommerfuglebesøg på Scabiose, baldrian og vandmynte.
Venlig hilsen
Kaj Dahl
http://sommerfuglehave.homepage.dk

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2004-09-19) 
	


2004-09-18 - NEZ 
Issoria lathonia (storplettet perlemorsommerfugl) 1 stk. i klit, Lille Kulgab ved Melby Overdrev

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-09-20) 
	


2004-09-18 - LFM 
En herlig aften med fint vejr og medfølgende god flyvning gav på Møn ved Klinten utallige A. circelaris, få A. lota, 1 stk. A. macilenta, årets (for mit vedkommende) første 2 E. transversa og 1 stk. C. vaccinii. Ellers 1 stk. af M. oxyacanthae, 1 st. M. brassicae, 2 stk. H. proboscidalis, 1 st. M. satura, mange gamma og ca. 20 meticulosa.
Nå, ja, og så 2 stk. rostralis, 1 stk. L. socia og 1 stk. M. l-album - fuldstændig frisk og ny for min danske samling.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2004-09-18) 
	


2004-09-18 - B 
Bornholm 11.-18.IX: 
Deltagere: Søren Dyrsted & Per Tejlmann + Carsten Hviid (indtil 14.IX).
I perioden var vejret de 4 af dagene præget af delvist voldsomme regnskyl, stormende vestlig-sydvestlig kuling og en mere stille og meget kold aften (ned til 5 grader). Dog blev 3 af dagene rimelige med lunt vejr og svag syd-sydvestenvind. Det var sukkerlokningssnorene som overvejende gav de fleste dyr, som bl.a.:
L. socia (23 stk.: Dueodde). L. furcifera (14 stk.: Dueodde, Svenskehavn). L. semibrunnea (3 stk.: Dueodde, Svenskehavn). L. ornithopus (2 stk.: Svenskehavn d. 14.ix). T. dubitata (1 stk.: Dueodde). S. celsia (1 stk.: Sose). D. eremita (3 stk.: Sose, Arnager). M. l-album (>100 stk.: Sose, Arnager, Dueodde). D. dahlii (ca. 25 stk.: Dueodde). M. confusa (2 stk.: Dueodde). E. occulta (1 stk.). E. lurideola (2. gen.) (1 stk.). Desuden en del H. ambigua, M. albipuncta, C. siterata, H. rostralis, N. revayana og A. triplasia.
Lyslokning med enten manuelle kviksølvlamper, kviksølvfælder eller batteri-lystofrørsfælder forsøgtes anvendt respektivt i hhv. Arnager, Sose, Boderne, Vester Sømarken, Dueodde, Slusegård, Snogebæk, Svenskehavn og Grisby, alle steder med yderst lidt flyvning til lamperne. Mest nævneværdige arter til lys var: S. celsia (1 stk.: Slusegård), H. ambigua (enkelte). D. caeruleocephala (2 stk.: Arnager). M. albipuncta (flere stk.). A. lutulenta (flere stk.). X. ocellaris (1 stk). 
Desuden fandtes 15 stk. C. leineri-pupper i sandet i Boderne. 
3 stk. Hvepse-edderkop blev fundet (og fotograferet) ved hhv. Vester Sømarken, Dueodde og Slusegård.

Observatör: Søren Dyrsted, Per Tejlmann & Carsten Hviid (rapporterad: 2004-09-18) 
	


2004-09-17 - wj 
Fra den 11-17 ix var jeg på Fanø, og øen overraskede positivt:
19 saucia, 4 semibrunnea, 1 socia, 1 vitellina, 3 solidaginis, mange revayana, 11 lyneburgensis, 3 costaestrigalis 

Observatör: Erik Hauritz (rapporterad: 2004-09-20) 
	


2004-09-17 - NEZ 
Lidt gang i takvingerne igen:
Kongelunden: 2 c-album, 3 atalanta, 1 phlaeas, 1 urticae og div. kål i flot sensommersol. Så cardui forleden.
Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-09-17) 
	


2004-09-16 - EJ 
I besvarelse af spørgsmål om Guldhale.
For ca.3 uger siden så jeg et eksemplar i min have i Vejle.Den sad stille på en solbærbusk, og uanset at det var det første eksemplar jeg har set, var jeg ikke i tvivl.

Observatör: E.Christensen (rapporterad: 2004-09-16) 
	


2004-09-13 -  
Rart at en samler kan tage bladet fra munden og sige sandheden, og sørgeligt at se en ellers dejlig lokalitet blive forvandlet til en græsplæne, en lokalitet hvor skov-og naturstyrelsen har forbudt indsamling
med lysfælde på foranledning af zoologisk museum og foreningerne i Danmark.
Man kan spørge om forbuddet også gælder til næste år??
Måske havde det været bedre at foranledige at den ene statslige organisation: Skov- og Naturstyrelsen havde stoppet den anden statslige organisation : DSB i at forvandle en naturperle til en græsplæne.
Poul Svendsen

Observatör: Poul Svendsen (rapporterad: 2004-09-13) 
	


2004-09-13 -  
Observatör: Poul Svendsen (rapporterad: 2004-09-13) 
	


2004-09-13 -  
   Hej alle sammen
Rødbyhavn
Da jeg havde hørt at de ville lave Rødbyhavn om til en græsplæne
så ville jeg en tur forbi dernede jeg ville jo lige se det med mine ejne øje
Større sjok kan man ikke få hvad fårgår der her det kan ikke være Rigtig
Hvor er skov og naturstyrelsen henne frednings udvalget eller vores forening henne jeg troede at
De  havde styr på denne sag men åbenbart ikke. så kan man jo ikke forstå at der er så mange problemer med at samle på den ene eller den anden måde der nede når det hele ender i en græs plæne så kan vi jo nok så maget beskytte vår sarte arter. jeg vi bare sige mange tak for et fremargende arbejde til   skov og naturstyrelsen og fredningsudvalget og tak for besøget til 
Actinotia Hyperici  Adela Violella og mange andra gode arter der er blevet opsaveret dernede

Bjørn Baungaard  

Observatör: Bjørn Baungaard (rapporterad: 2004-09-13) 
	


2004-09-12 - NEZ 
Havefælden i Veksø gav endnu en ny art for matriklen: et stk. S. costaestrigalis natten fra 11.9.04

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2004-09-12) 
	


2004-09-11 - NEZ 
Det Blå Ordensbånd - kredsede omkring en lygte ved en sti i Ballerup, størrelsen imponerende, den blå farve på bagvingerne tydelig. Mange popler nær ved.
Observatör: Bo Jensen (rapporterad: 2004-09-12) 
	


2004-09-11 - NEZ 
Hove: Ingen Gul høsommerfugl på lucernemarkerne i området. Til gengæld store mængder larver af H dysoda på tornet salat i vejkanten. Var forbi Frederikssund og fandt en enket larve i rundkørslen udenfor byen, så nu har dysodea indtaget et godt stykke af Sjælland.
I Bagsværd tog jeg i min lysfælde en elpenor d 8/9 og en C nupta den 9/9 men ellers kun de almindelige arter

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-09-12) 
	


2004-09-11 - SZ 
Fældetømningen af fælden på Stevns i week-enden gav for de seneste 2 uger: 
1 armigera, 1 peltigera, 2 ambigua, 1 albipuncta, mange gamma, og en del meticulosa. 

Observatör: Erik Hauritz (rapporterad: 2004-09-07) 
	


2004-09-09 - NEZ 
I går d. 8 september, ringede Ole Karsholt fra Zoologisk Museum på Østerbro, og fortalte mig at den første Sadelbackmoths fra Ikea, var klækket! Så fik jeg travlt med at komme afsted med digitalkameraet, fotos kommer senere på:
www.pedersen-bike.dk/indextre.html
se under nyheder.
P.S. jeg vil tage fotos af Sadelbackmoths med på mødet i aften i Lepidopteologisk forening! Hilsen Lars Andersen

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-09-09) 
	


2004-09-08 -  
Til "Rødbyhavn-only"-folket!!
Den store oprydning er nu påbegyndt i Rødbyhavn. Man kan frygte at alle skærver bliver fjernet. I følge lokalavisen bliver der til slut sået græs ,så det hele bliver naturligt!!
Personligt samler jeg helst andre steder, men tanken om at området bliver ødelagt bare fordi det strider mod nogles opfattelse af hvad der er pænt er forstemmende.
Poul Szyska

Observatör: Poul Szyska (rapporterad: 2004-09-08) 
	


2004-09-07 - NEZ 
Hove: Gennemgik en større lucernemark på vejen mod Herrringløse uden at finde andet end kålsommerfugle, gammaugler, en enkelt Tidselsommerfugl og hundredevis af Nældens Takvinge. Jeg tror ikke jeg har set så mange individer af den art på en lokalitet før.
Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-09-08) 
	


2004-09-07 - LFM 
Møns Klint
Søndag den 5. sept. lys- og sukkerlokkede vi med Skovdistriktets tilladelse på Klinten.
Der var en del 2./3. generationsdyr fx. D. cultraria 3 stk., E. galiata 1 stk., X. designata 2 stk., P. berberata 3-4 stk.(også på sukkerlokning), C. pusaria 1 stk., P. cucullina 1 stk. og P. fuliginosa 1 stk.
Desuden sås af nævneværdige arter H. rostralis 2 stk., H. ambigua 1 stk., M. albipuncta 1 stk., L. socia 1 stk. og T. dubitata 2 - den ene sås side på gyldenris hvorefter den forsvandt.
Næsten skyfrit med svag/jævn vind fra S/SV hvilket gjorde at der kom mange dyr til sukkerlokningen i den ret lune nat - ca. 16 grader kl. 24.

Observatör: Knud Bech, Michael Fibiger, Alex Madsen og Poul fra Chicago (USA) (rapporterad: 2004-09-07) 
	


2004-09-07 - Chitwan nat. park. Nepal 
til Thomas Andersson fra Århus. Ang. din obs. af en Monark i Århus Kunstbygning, er Kim Aaaen's gæt på Chrysippus nok ikke helt rigtig. Der er en Monark i Asien som ligner Monarken fra Amerika ret meget. Det er "Common tiger" Danaus genutia, som er fotograferet i Chitwan nationalpark, Nepal i lavlandet på grænsen til Indien. december 1995. Den er alm. fra Parkistan til Indonesien.
se fotos af Danaus genutia på:
http://www.pedersen-bike.dk/images2/nepc148a.jpg
på min hjemmeside: www.pedersen-bike.dk/indextre.html
se menu: Sommerfugle i Nepal
Der er næsten ikke nogen synlige forskelle, den nemmeste er at D. plexippus er mere spidsvinget!
mvh. Lars Andersen

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-09-07) 
	


2004-09-07 - LFM 
En tur rundt om Maribo-Søndersø, gav ikke noget særligt i observationer. Det skal dog nævnes, at to stk. C-album var på vingerne ( det havde jo været en super observation for 15 år siden ), og at der var mange fine citronsommerfugle (Rhamni), ellers kun slidte Kejserkåber (Paphia), og hvad der nu ellers kan forventes for årstiden af arter.
Spørgsmål? Er der ingen sommerfugle-folk tilbage i Jylland? Hvis der er, hvordan ser det egentlig ud med bestanden af Guldhalen (Betula)i det Jydske, er den stadig på Djursland og ved Vejlefjord ?
Observatör: Anders Rousing (rapporterad: 2004-09-07) 
	


2004-09-06 - NEZ 
I havefælden i Veksø, Sjælland sad der efter natten 6. sept. 1 stk. A. alni - en fin og frisk hun, ny for matriklen og bestemt ikke en art jeg har set mange af i min samlertid. Herligt. Hun er nu sat til æglægning.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2004-09-07) 
	


2004-09-05 - EJ 
I Ulstrup i dag kom der en C-album forbi i haven. Første gang jeg ser den her. Ellers fløj der 2 atalanta, 3 io, 2 urticae, 2 rhamni og ca 5 napi.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2004-09-05) 
	


2004-09-05 - Møn 
Også fra Ulvshale, Møn er der meldt om et fund af en voksen concolvuli-larve ca. 25/8.
P. Stadel

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2004-09-05) 
	


2004-09-05 - Møn 
Rettelse
Den 27/8 meldte jeg om et fund at dødningehovedet A. atropos fra Møn. Fundet er ikke fra august, men er gjort allerede d. 6/7 af Torben Larsen, Møn. Dyret er med sikkerhed gået i bistadet højst 2-3 dage før. Se billeder på vores forside.
P. Stadel

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2004-09-05) 
	


2004-09-05 - Århus 
For at denne lille sjove historie bliver læst laver jeg lige en  "repost" af Thomas andersons historie som blev postet så den kom til at ligge et godt stykke tilbage. Det er jo trods alt ikke så ofte at der bliver set monark i danmark :)  : 
Monarch
Jeg stødte på den inde i Århus Kunstbygning, hvor de lige havde sat en udstilling fra Bali op. Desværre havde jeg ikke lige mit kamera ved hånden, men selvom jeg ikke har set den før var jeg ikke i tvivl. Den virkede temmelig udmattet, og jeg formoder den har været med som blind passager enten som puppe eller voksen? Jeg spurgte på fugleognatur om der overhovedet findes Monarcher på Bali og fik følgende svar af Kim Aaen :
Der lever en art der hedder Danaus chrysippus. Den er stort set identisk med den amerikanske monark(D. plexippus). D. chrysippus findes fra Grækenland, tropisk afrika og lille asien gennem sydøstasien og helt til Australien, så jeg formoder at den også er på Bali.
mvh
Kim

Observatör: thomas bendt (rapporterad: 2004-09-05) 
	


2004-09-04 - LFm 
Så fik vi også tømt fælde for den seneste uge. Som Kristian Knudsen skriver er der ikke meget at berette, men dog, at der også i denne uge var ambigua - dvs arten viser sige godt uden for Rødbyhavn - herligt. Ellers var der alene et stk. H. viriplaca fra Nordlolland, i alt ca. 10 stk. S. costaestrigalis og et par håndfulde M. albipuncta. Af pudsigheder er manglen på meticulosa ( ialt 5 stk.), ret få gamma (flere fælder med ca. 10 stk.) og i alt 1 stk. ipsilon. Vi plejer at vælte os i fraxini og nupta, men der var ialt 5 nupta i ugen.
Ellers vil jeg da udtrykke min medfølelse for de vestlige samlere, der ikke engang, når de besøger østlige lokaliteter fanger noget som helst - eller er det "read-only" syndromet, der slår igennem?

Observatör: Bjarne SKule, Flemming Vilhelmsen, Per Olsen (rapporterad: 2004-09-04) 
	


2004-09-04 - EJ 
EJ Helberskov 29.viii.-3.ix. 2004
1 firmata, 20 gamma, 1 sparganii og 1 occulta. 
Det var hvad der skulle på indberetningsskemaet!
Ja jeg savner også lidt flere meldinger på denne side, men da jeg ikke rigtig fanger noget i fælderne, så er det svært at melde med mindre at det bliver "light" meldinger som ovenstående. Det skal jeg fremover spare jer for.
Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2004-09-04) 
	


2004-09-03 - LFM 
Rødbyhavn (3.IX):
Lun aften med svag sydøsten-vind. Pænt med dyr på både lys og sukkerlokning, som udover de almindeligste arter gav: H. ambigua (ca. 13 stk.- heraf 1 på lys), N. asiatica (1 stk. på sukker), T. atriplicis (1 stk.), S. costaestrigalis (1 stk.) samt en del M. albipuncta. Blandt ret få micros: N. noctuella (1 stk.) og depressarien S. ocellana (1 stk.).
NB! C. hyperici og M. procellata sås ikke.

Observatör: Klaus Hermansen & Per Tejlmann (rapporterad: 2004-09-05) 
	


2004-09-03 - NEZ 
Besøgte flere lucernemarker ved Herringløse (nogle gamle - flere end sidste år!) men så intet interesssant!

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-09-03) 
	


2004-09-03 - NEZ 
Lucernemark set ved Ledøje på vejen til Risby. Den var ikke i blomst da jeg så den d. 13/8 men mon ikke den er i blomst nu?
mvh,
Henrik

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-09-03) 
	


2004-09-02 -  
Tur til Søndersø.
Der kom 22 stk. Atethmia centrago til 3 stk. 250W kviksølvlamper, der stod langs vejen.
En jysk samler fik 1 stk. af do. på sukkerlokning og 3 stk. do. på lys!
Flemming Vilhelmsen / Ebbe Vesterhede

Observatör: Ebbe Vesterhede (rapporterad: 2004-09-05) 
	


2004-09-02 - Århus 
Monarch
Jeg stødte på den inde i Århus Kunstbygning, hvor de lige havde sat en udstilling fra Bali op. Desværre havde jeg ikke lige mit kamera ved hånden, men selvom jeg ikke har set den før var jeg ikke i tvivl. Den virkede temmelig udmattet, og jeg formoder den har været med som blind passager enten som puppe eller voksen? Jeg spurgte på fugleognatur om der overhovedet findes Monarcher på Bali og  fik følgende svar af Kim Aaen :
 
Der lever en art der hedder Danaus chrysippus. Den er stort set identisk med den amerikanske monark(D. plexippus). D. chrysippus findes fra Grækenland, tropisk afrika og lille asien gennem sydøstasien og helt til Australien, så jeg formoder at den også er på Bali.
mvh
Kim

Observatör: Thomas Andersson (rapporterad: 2004-09-04) 
	


2004-09-02 - NEZ 
Melby Overdrev: Da jeg alligvel var på de kanter brugte jeg en time i strålende sol for at se hvad der var på vingerne. Specielt arealerne med Djævelsbid tiltrak Nældens takvinge (urtica) og Dagpåfugleøje (io) som dominerede med >30 stk af hver. Desuden Citronsommerfugl (rhamni) (5), Stor kålsommerfugl (brassicae) (2), Græsrandøje (jurtina) (3), Sandrandøje (semele)(7), Lille ildfugl (phlaeas)(5), Okkergul randøje (pamphilus) (1),  Storplettet perlemorsommerfugl (lathonia) (1), Det hvide C (c-album)(1) og Tidselsommerfugl (cardui)(1)

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-09-03) 
	


2004-09-02 - NEZ 
Hvilke lucernemarker!!!!

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-09-02) 
	


2004-09-02 - NEZ 
1 hyale set på Tæbyvej i Rødovre, måske skulle man kigge nærmere på lucernemarkerne i Nordsjælland.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-09-02) 
	


2004-09-01 - Fyn 
Centrago
12 centrago blev udbyttet af vores tur til Søndersø.
Fra kl. 21.30 til kl. 23 kom de til vores 4 lamper, både inde i skoven og ude ved landevejen.
Ingen kom til sukkeret.
Michael Andersen/Erik Hauritz 

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2004-09-02) 
	


2004-09-01 -  
Søndersø
Vi lys- og sukkerlokkede på ovennævnte lokalitet den 30-08-04 hvor vejret var forholdsvis lunt vel ca. 15 grader og jævn senere svag vind fra Syd og en enkelt byge lige da det var blevet mørkt.
Typedyr var A. litura, X. xanthographa og X c-nigrum. Af mere nævneværdige arter noterede vi A. efformata 1, A. algae 1, X. gilvago, M. procellata 1 (Ny for øen Fyn ? )samt A. centrago 13 - heraf 2 af den gule form. A. centrago blev alle set på lyset, mange på lagnet udenfor æggebakkerne.

Observatör: Knud Bech & Jens Lyngsøe (rapporterad: 2004-09-01) 

           

2004-08-31 - F 
Så nåede vi også til Søndersø at se efter A.centrago - vi hørte jo om fangst af 13 stk. aftenen før - så vi var spændte - dels fordi det havde øset ned i store dele af Dk i løbet af dagen, dels fordi det IKKE havde gjort det samme på Fyn. Desværre kom første byge ved 17-tiden, og ved mørkets frembrud kom også regnen i stadigt større mængder frem mod kl. ca. 23, hvor vi syntes, det kunne være nok. I selskab med 3 jyske kolleger blev der i alt noteret 8 stk. af blandet affløjethed. Arten fløj i går i regnen ikke hen til lamperne, men satte sig på jorden uden for eller på asfalten ved lampen på vejen, hvor 3 stk. blev noteret. elv havde vi fældespande med, og 1 af vores 5 stk. gik i en 250 W fældespand, de øvrige sad uden for 125 W fælderne. Ingen blev set på sukkerlokning, hvor der i øvrigt ikke var mange dyr. I øvrigt fordelte de fem saig med 2 af den brune form, og  tre stk var af den gul form med mørkere brunligt midtfelt.Mest hyppig var A. litura med flotte friske eksemplarer i vel et antal omkring 100.

	Observatör: Carsten Hviid & Bjarne Skule (rapporterad: 2004-09-01)



2004-08-31 - NEZ 
Stubben, Kbh N-havn: På en rundtur i nogenlunde solrigt vejr så jeg 5 Vejrandøje (L Megera), 4 Græsrandøje (M jurtuna), 1 Nældens takvinge (A urtica), 1 Tidselsommerfugl (C cardui), 2 Stor kålsommerfugl (P brassicae) og mange Alm blåfugl (P icarus) og gammaugler. Desuden en larve af Måneplet samt >10 M pisi larver på lucerne, Stenkløver og den sjældne Giftig Kronvikke. Trods ihærdig søgen ingen daplidice larver på Reseda.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-09-01) 
	


2004-08-30 - LFM 
Åstrup, Falster. En forpupningsmoden larve af A. convolvuli krøb rundt på landevejen.
Hvis nogen kunne tænke sig at klække arten, hvilket er nemt, kan larven findes i kraftige bevoksninger af agersnerle. Hvis man kigger på jorden under planterne, gerne i overgangen mellem mark og vejkant, findes de store ekskrementer nemt, hvis larven er der. Derefter kan larven findes, hvis den ikke allerede er gået i jorden.

Observatör: Alex Madsen (rapporterad: 2004-08-30) 
	


2004-08-30 - Fyn 
Til Martin Bjerg og andre betulae interesserede,
- I forlængelse af Mikael Kavins bidrag kan jeg fortælle, at jeg har eftersøgt betulae på mange fynske lokaliteter siden Atlasprojektet, Selvom der findes mange gode kystlokaliteter med masser af slåen, feks. ved Agernæs på nordfyn og ved Sønderby klint på sydfyn, har jeg kun fundet arten på de gammelkendte steder. Det er, som Mikael Kavin nævner, i Snarup mose og i det sydvestlige hjørne nær Svanninge bakker på Gåsebjergsand. I selve Svanninge bakker, hvor arten tidligere var meget hyppig, er den vist ikke blevet observeret i mange år.
Jeg har aldrig kunnet finde én enkel forklaring på betulaes manglende tilstedeværelse på flere, tilsyneladende, velegnede lokaliteter men min egen teori er, at det omgivende miljø spiller en stor rolle og at den således foretrækker slåen og mirabelhegn som ligger langt fra opdyrkede arealer. 
mvh Kent Bovin
Observatör: Kent Bovin (rapporterad: 2004-08-30) 
	


2004-08-30 - NEZ 
Var d. 29 august i Frederiksværk-Lille Kregme- Kregme- Ølsted og Græse Bakkeby og fotografere Guldhale. I kan se dem på:
www.pedersen-bike.dk/indextre.html 
se under "Danske Dagsommerfugle"
Der var flest Guldhaler i Græse Bakkeby, men mit indtryk er at den er lokalt alm. fra Frederiksund til Frederiksværk og Asserbo plantage.

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-08-30) 
	


2004-08-29 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup (29.VIII): 1. stk. C. hyale (han) set i hurtig flugt gennem haven.
Observatör: E. & J. Tejlmann via Per Tejlmann (rapporterad: 2004-08-31) 
	


2004-08-29 - NEZ 
Årets første C. cardui (tidselsommerfugl) fouragerende i sommerhushaven på Tibirke Sand.

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-08-31) 
	


2004-08-29 - NEZ 
Tur til kongelunden gav trods fint vejr - svag vind og 17-18 
grader ganske få dyr, både på lys og lokning. 2 nupta og 2 fraxini.
Carsten Hviid & Per Tejlmann.

Observatör: Carsten Hviid (rapporterad: 2004-08-30) 
	


2004-08-29 - NWZ 
Hov, Den ville ikke æde navnet i første omgang, men jeg står gern ved mine observationer.
mvh
Lars "Stenstrup" Andersen

Observatör: Lars stenstrup andersen (rapporterad: 2004-08-29) 
	


2004-08-29 - NWZ 
Fra min kystnære sommerhushave (ca. 900 m) kan jeg melde om at jeg i dag har set 4 guldhaler og en hel masse takvinger. Se eventuelt billederne af både han og hun guldhaler både overside og underside fotos på:
http://www.dagsommerfugle.dk/tidslinier/20040829.asp

Observatör: *NAVN SAKNAS* (rapporterad: 2004-08-29) 
	


2004-08-29 -  
Kære Martin Bjerg, jeg ved ikke om gamle opysninger er interessante, men jeg har indtil ret nyligt set arten (og klækket den fra) Snarup Mose her på Fyn (der er den sikkert endnu, men jeg har ikke set efter den på det seneste). Det er gevaldigt længere inde i landet end 3 km. Jeg må indrømme at jeg nok tror at det der med det kystnære alt for ofte overvurderes!
Venlig hilsen
Michael Kavin

Observatör: Michael kavin (rapporterad: 2004-08-29) 
	


2004-08-29 - NEJ 
Læsø,Gl.Østerby: I tidsrummet 16-21/8 har jeg haft 3 lysfælder opstillet i 
Gl.Østerby på lokaliteter hvor C.cuprea tidligere er fanget i betydeligt 
antal.Trods meget kraftig flyving af almindelige noctuide arter blev der
ikke fanget eksemplarer af C.cuprea som må befrygtes uddød.

Observatör: Jens Lyngsøe (rapporterad: 2004-08-29) 
	


2004-08-29 - NEZ 
I Ølsted (1 km fra kysten - Roskilde Fjord) var 3 guldhaler (T betulae) mere interesserede i sent-blomstrende tidsler end i de mange gyldenris.

Observatör: Niels J Willumsen (rapporterad: 2004-08-29) 
	


2004-08-28 - NEZ 
Årets første V. atalanta (admiral) og A. caja (brun bjørnespinder) i sommerhushaven på Tibirke Sand. Siddende på samme husmur.

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-08-31) 
	


2004-08-28 - NEZ 
Tulstrup v. Hillerød: enkelte megera, lidt almindelige takvinger, en enkelt agestis samt sjovest af alt en frisk betulae. Betulae er et typisk kystdyr i Nordøstsjælland (og vist de fleste andre steder i Danmark?). Tulstrup ligger 3 km. fra den nærmeste kyst, i dette tilfælde kysten af Arresø, som betulae anser for en rigtig kyst, selvom Arresø ikke har haft kontakt til havet siden stenalderen (se også udbredelsen af betulae på Djursland, hvor den tidligere (og nu?) følger kysterne langs det for længst udtørrede Kolindsund (1873)). De tre kilometer, er det fund i Nordøstsjælland, som jeg har gjort, der ligger længst fra kysten. I hele ADD-perioden findes der kun et enkelt fund af et enkelt dyr i Nordøstsjælland, som er gjort længere fra kysten, nemlig et gammelt fund fra Gribskov (ca. 7 km). Længere sydpå i Danmark er der gamle fund (+40 år) blandt andet fra Bromme og Allindelille, som jo ligger et pænt stykke fra kysten. En lille sensommerkonkurrence: hvem kan finde betulae længere fra kysten end de 3 km?
Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-08-28) 
	


2004-08-28 - NEZ 
God aktivitet i min sommerfuglehave http://sommerfuglehave.homepage.dk/
i betragtning af årstiden:
Årets første guldhale (betulae). En hun - der kort sad på mit pæretræ med udslåede vinger. 
et par dagpåfugleøje (io)
en håndfuld Nældens takvinge (urticae)
en enkelt Citronsommerfugl (rahmni)
en enkelt Vejrandøje (megera)
en enkelt Tidselsommerfugl (cardui)
samt nogle kålsommerfugle

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2004-08-28) 
	


2004-08-27 - F 
Søndersø:
Det lykkedes også for Per Tejlmann og Klaus Hermansen at få centrago - vi fik 5 stk. på lys. Snorene gav ikke noget særligt. Det regnede i stride strømme indtil vi kom til lokaliteten, hvor det var opholdsvejr.

Observatör: Per Tejlmann og Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-08-28) 
	


2004-08-27 - Møn 
Jeg her idag fra Elo Mortensen, Borre, modtaget et par gode billeder af et dødningehoved A. atropos, der blev fundet næsten uskadt i et bistade på Østmøn i den uge.
P. Stadel

Observatör: Elo Mortensen via PSN (rapporterad: 2004-08-27) 
	


2004-08-27 - Fyn 
26/8-2004
Vejret var vådt efter adskillige byger i løbet af dagen, men det 
lykkedes Ebbe Vesterhede, Flemming Vilhelmsen og undertegnede at 
få 3 centrago ved Søndersø på Fyn.
Der var 5 andre samlere på lokaliteten.
Carsten Hviid

Observatör: Carsten Hviid (rapporterad: 2004-08-27) 
	


2004-08-26 - NEZ 
Så har H. dysodea også bredt sig længere mod nord: Fandt idag ca. 25 larver i forskellig størrelse på tornet salat i Nærum ca. 20 km nord for København og ca. 6 km i lige linje fra Lyngby som var det hidtil nordligste. Som vanligt var der flest larver på lave planter med bar jord omkring eller som stod op ad en mur eller lign.
I den varme periode har jeg i min have i Holte haft masser af dyr på lyset, men som vanligt intet opsigtsvækkende. Af mere usædvanlige dyr kan nævnes 1 interrogationis, 1 revayana, 2 bicolorana (den store grønne = store olsen) og en gallii. Mere påfaldende har været en næsten total mangel på gamma og c-nigrum, af begge højst 1-2 stk pr. nat. Derimod har der været flere E. obelisca, som jeg ellers næsten ikke har set i en del år. Interjecta er kommet i 1-3 stk. pr. nat, mest enkeltvis og langt færre end sidste år. Dominerende art har klart været N. pronuba og selvfølgelig 1000-vis af hægspindemøllet.
Om dagen har en enkelt tidselsommerfugl V. cardui være på pit-stop på buddleyaen, ellers er disse gabende tomme for sommerfugle, bedste dage et par stor kålsommerfugl P. brassicae, 2-3 nældens takvinge A. urticae og enkelte dagpåfugleøjer I. io. En enkelt skovblåfugl C. ariolus har også været forbi.

Observatör: Per Stadel (rapporterad: 2004-08-26) 
	


2004-08-24 - NEZ 
Var en tur på Øresundsvej,Amager for at handle, kørte en genvej bagom og fandt Tornet salat med en masse larver af Noctuiden Hecatera dysodea, tjekkede også andre planter i nabolaget og den var ret alm. har taget lidt foto af disse larver! 
se foto på: www.pedersen-bike.dk/indextre.html
P.S er der nogen der kender en Noctuide larve som ligner H. dysodea, men som er mere grøn og lever på Svaleurt?

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-08-24) 
	


2004-08-24 - NEZ 
Var som så mange andre ude at kigge efter betulae. Foruden et besøg på "højborgen" som gav en lille håndfuld eksemplarer, så jeg den også en tre-fire steder nord for. Desuden enkelte agestis, icarus, cardui, atalanta og en del megera.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-08-24) 
	


2004-08-24 - Bornholm 
Sidste uge gav ikke mange dyr, men de bedste var 2 stk C. amplana og 1 stk craccae (det er vist ca. 20 siden den sidst er fanget på øen). Der var også en forsinket ultima.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-08-24) 
	


2004-08-24 - LFM 
Vi har netop tømt vores to fælder på Falster og af interessante dyr kan nævnes: 3 stk. T. Processionea, 4 stk. M. Procellata, 1 stk. S. Albovenosa, en del M. Confusa og sidst men ikke mindst 1 stk. C. Amplana. 
Så der sker da lidt....  

Observatör: B.J.K. Nielsen & N.J. Andersen (rapporterad: 2004-08-24) 
	


2004-08-24 - NEZ 
Var d. 22 august på Melby Overdrev og fotograferer Sandrandøjer, de optrådte i stort antal! Så også Skovblåfugl, Vejrandøje, Citronsommerfugl, Lille ildfugl og Storplettet perlemorsommerfugl, fik fotograferet en melanistisk eksemplar, ret nydelig. På hjemvejen cyklede jeg til Kregme station og fandt en enkelt han af Guldhale på gyldenrisen kl: 17.48! Der skal siges at jeg hele dagen havde jeg ledt i Frederiksværk, Asserbo, samt Arnakke bakke efter Guldhalen.
I kan se fotos på: 
www.pedersen-bike.dk/indextre.html
P.S. der er også fotos fra turen til Marienlyst med Henrik Mathiassen    d. 23 august.

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-08-24) 
	


2004-08-23 - LFM 
Marielyst: Vores anden tur til Marielyst var i sandheden "dia-positiv".
Vi så ialt 12 Violet perlemorsommerfugl (B dia) på diget som flittigt besøgte de mange Skt Hansurt mm og velvilligt lod sig fotografere. Desuden store mængder (>30) Storplettet perlemorsommerfugl (lathonia), en enkelt Markperlemorsommerfugl (aglaja), en enkelt Brun perlemorsommerfugl (selene), to Tidselsommerfugl (cardui), 4 Lille ildfugl (phlaeas), 2 Okkergul randøje (pamphilus), to Nældens takvinge (urticae) og enkelte kålsommerfugle. Og så fløj der en gudsvelsignelse af gamma-ugler (P gamma). 

Observatör: Lars Andersen og Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-08-24) 
	


2004-08-23 - NEZ, Frederikssund 
Frederikssund er åbenbart blevet det store tilløbsstykke her på sensommeren, men det et der også god grund til!. Besøgte to lokaliteter, en nord for Frederissund ( omkring Græse bakkeby) hvor 2o stk. T. betula, flest friske hunner, sås i gyldenrisene. Midt for byen mod øst i den grønne kile ved Tvebjerg sås et lignende antal. Sidste år sås arten også i antal syd for byen. Så Frederikssund er i sandhed et dejligt "stronghold" for arten.        

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2004-08-23) 
	


2004-08-23 - NEZ, Frederikssund 
Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2004-08-23) 
	


2004-08-23 - nez 
Konditoriet, Frederikssund torv.
Ærede mellemmer af selskabet.
Ligesom jeg skulle sætte gaflen i et gåsebryst, kom der en Thekla betutae og satte sig på min hånd.
Venligste hilsener,
Lars Hegelykke

Observatör: Lars Hegelykke (rapporterad: 2004-08-23) 
	


2004-08-23 - NEZ 
Nåede en lille guldhale-tur inden middag.
Frederikssund: 1 betulae-hun
Græse-Bakkeby: 7 betulae-hunner
En "Arresølokalitet" (min gamle): 2 betulae-hunner og 1 frisk atalanta
Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-08-23) 
	


2004-08-22 - NEZ 
Fortunen: Nåede lige at se Det hvide C (c-album) flyve op i en eg og sole sig mellem to byger.
Det er ellers ikke meget man har set til den art i år!

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-08-22) 
	


2004-08-22 -  
Nu er der flere cardui i haven end io - ca. 10 stk., sammen med lige så mange urticae og en enkelt lathonia som ellers er sjælden her i nord-Odense.

Observatör:  (rapporterad: 2004-08-22) 
	


2004-08-21 -  
Læsø,Gl.Østerby. I tidsrummet 16-21/8 har jeg haft 3 fælder opstillet på
lokaliteter i Gl.Østerby hvor der tidligere er fundet C.cuprea.Trods 
meget kraftig flyvning af et antal almindelige nuctuide arter blev der ikke
fundet eksemplarer af C.cuprea, som må befrygtes uddød.

Observatör: Jens Lyngsøe (rapporterad: 2004-08-29) 
	


2004-08-21 - NEZ 
Guldhalen (betulae)er nu observeret 50 m fra min sommerfuglehave i Frederiksværk. En stor flot hun på gyldenris.
I øjeblikket flyver der 11 nældens takvinge (urticae) i min have sammen med en enkelt Dagpåfugleøje (Io) og en Vejrandøje (megera) og selvfølgelig diverse kålsommerfugle.
Det er otte år siden at nældens takvinge har været så talrig i min have.

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2004-08-22) 
	


2004-08-21 - NEZ 
H. dysodea larver set i stort tal på tornet salat i Bagsværd, Herlev og på Vestvolden ved Brøndby. Har ledt forgæves efter dem i Roskilde/Trekroner.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-08-22) 
	


2004-08-21 -  
En tur på diget ved Marielyst gav ud over et par selene (Brunlig Perlemorsommerfugl) og mindst 25 lathonia (Storplettet Perlemorsommerfugl) 6 dia (Violet Perlemorsommerfugl).
Ledte forgæves efter tityrus (Sort Ildfugl) ved Bøtø, men fandt en gallii-larve i stedet.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2004-08-22) 
	


2004-08-21 - LFM 
Fældetømning i Gedesby i perioden 14 til 20 aug. gav 3 stk. processionaea.

Observatör: Daniel Stilhoff (rapporterad: 2004-08-21) 
	


2004-08-21 - LFM 
Af hensyn til de mange, der åbenbart alene har "read-only" adgang til denne meldeside skal vi hermed fortælle:
For perioden 15.-19.august gav fældetømning fra Vestlolland få dyr men heller ikke de sneste perioders myriader af små vårfluer og myg. Brevilinea flyver stadig talrigt mod nordvest, deruder 1 stk. confusa, 1 stk. convolvuli og 1 stk meget slidt scutosa.

Observatör: Bjarne Skule, Flemming Vilhelmsen og Per Olsen (rapporterad: 2004-08-21) 
	


2004-08-20 - LFM 
Af hensyn til de mange, der åbenbart alene har "read-only" adgang til denne meldeside skal vi hermed fortælle:
20. august efter passagen af voldsomme bygestriber valgte vi at mødes i Rødbyhavn for en samleaften, der dag ikke medførte de store ophidselser:
1 stk. Catocala sponsa, ca. 15 ambigua, men slet ingen hyperici. På sidste runde lige før midnat var der oplæg til mange E. obeliscaer til næste år: vi observerede 5-6 par i parring på snorene, der åbenbart som en bedre bodega virker tiltrækkende på begge køn!

Observatör: Bjarne Skule, Carsten Hviid og Ebbe Vesterhede (rapporterad: 2004-08-21) 
	


2004-08-20 - NWZ & LFM 
Lumsås/Sonnerup (NWZ): Ferie med lyslokning hver nat i perioden 3.-19.VIII, har bl.a. givet følgende:
E. millefoliata (1 stk.), C. clathrata (3 stk.), E. vespertaria (1 stk. = ”Ny for grunden”), P. bifaciata (1 stk.), A. praecox (6 stk.), A. rumicis (3 stk.), A. triplasia (4 stk.), C. asteris (1 stk.), S. interrogationis (19 stk.), M. confusa (3 stk.), A. mandarina (1 stk.), H. humidalis (1 stk. = ”Ny for grunden”), C. sponsa (1 stk.= 2. fund i NWZ siden 1948!), H. viriplaca (1 stk.), H. petasitis (2 stk.) og A. chi (5 stk.). 
Desuden har jeg en stærk formodning om at have taget 1 stk. H. ultima (d. 11.VIII) (alle kendetegn synes umiddelbart at passe), som i såfald må være 1. fund i NWZ.
Perioden har yderligere været præget af mange E. occulta og A. prasina. De sidste dage også stærkt tiltagende mængder af X. c-nigrum og A. gamma. Den for mig første gule efterårsugle i år, X. icteritia, blev set 12. VIII.
Blandt pyraliderne kan nævnes: N. noctuella (2 stk.), M. circumvoluta (1 stk.), E. limbata (4 stk.), S. palealis (13 stk.), O. nubilalis (22 stk.), L. sticticalis (5 stk.) og E. pinguis (7 stk.).
Dagmæssigt kan nævnes: camilla (4 stk.), c-album (4 stk.), antiopa (1 stk.), atalanta (1). Desuden mange levana, megera, lathonia og enkelte semele.
-------------
Inden jeg tog på ferie, gav sukkerlokning i Bøtø (LFM) d. 31.VII, sammen med Jan F. Rasmussen, Brian J. K. Nielsen & Klaus Hermansen, bl.a. 1 stk. C. affinis.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2004-08-20) 
	


2004-08-20 -  
Hej alle
Jeg vil lige korigere mig selv vedr. dødninge hoved larverne. Jeg ved nu bedre efter hjælp fra nogle stk. som har kunnet give mig adresser på billeder af disse larver.
Det var ikke dødninge hoved larver.Højst sandsynligt er det dueurt larver.
Mvh 
Palle Jakobsen

Observatör: Palle Jakobsen (rapporterad: 2004-08-20) 
	


2004-08-19 - Bredebro 
Hejsa Alle interessrede.
Jeg har de sidste 2 dage ude i min have, fulgt 4 stk larver fra nat sværmeren NATTENS DØDNINGEHOVED, Jeg er rimelig sikker på at der er denne larve da jeg er gammel ex. samler.
Er der evt. nogle som kunne have lyst til at konsultere disse larver inden de er væk. Da kan jeg kontaktes på TLF: 40496154.
Mvh. Palle Jakobsen

Observatör: Palle (rapporterad: 2004-08-19) 
	


2004-08-18 - NEZ 
Græse Bakkeby: Så tre Guldhale (T. betulae) hunner på gyldenris. 

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-08-18) 
	


2004-08-18 - Fyn 
Beklager de 3 meddelelser... Der var kun én cardui.

Observatör: Kent Bovin (rapporterad: 2004-08-18) 
	


2004-08-18 - Fyn 
Så dukkede cardui også op i den nord-odenseanske have. Dugfrisk og smuk sugede den på sommerfuglebusken indtil kl. 20.00

Observatör: Kent Bovin (rapporterad: 2004-08-18) 
	


2004-08-18 - Fyn 
Så dukkede cardui også op i den nord-odenseanske have. Dugfrisk og smuk sugede den på sommerfuglebusken indtil kl. 20.00

Observatör: Kent Bovin (rapporterad: 2004-08-18) 
	

2004-08-18 -  
Så dukkede cardui også op i den nord-odenseanske have. Dugfrisk og smuk på sommerfuglebusken.

Observatör:  (rapporterad: 2004-08-18) 
	


2004-08-17 -  
OBS: Ved brug af Bilkas Driving Force generator var jeg ved at brænde dens kredsløb af da jeg prøvede min 400W pære. Den kan derfor ikke anbefales hvis man har tænkt sig at køre med mange lamper samtidig. Og så støjer den nærmest som en knallert i høje omdrejninger. Men den er billig!!

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-08-17) 
	


2004-08-17 - NEZ 
Hvis I tænker købe en billig generator, så har Bilka en på 650 W, mærket "Driving Force" til KUN 699 KR, skulle efter sigende køre godt. Har selv købt en i dag i Fields - her var der fra gulv til loft af generator-kasser.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-08-17) 
	


2004-08-16 - Fyn 
atalanta fløj meget frisk her i haven i Odense igår 15/8. I selskab med mange friske io og en enkelt brassicae. Har nogen observeret colias i år?

Observatör: Kent Bovin (rapporterad: 2004-08-16) 
	


2004-08-16 - LFM 
Tur til Gedser 14/8-2004 med Flemming Vilhelmsen og Ebbe 
Vesterhede i frisk vestenvind gav primært på snorene ca. 15 friske 
ambigua og en procellata.

Observatör: Carsten Hviid (rapporterad: 2004-08-16) 
	


2004-08-16 - NEZ 

2004-08-14  NEZ  
Besøgte om formiddagen Græse Bakkeby for at fotografere guldhale 
( T. betulae) . Det blev kun til en enkelt nyklækket hun, der sad på
gyldenris. Da jeg besøgte stedet for 2 år siden så jeg 7 hunner, men 
ingen hanner. Har endnu ikke set hannen af denne art i Danmark.
Ellers kun almindeligheder som jurtina, hyperantus, lineola, io, kålsommer-
fugle og en enkelt V. atalanta.  Herefter gik turen til nærmeste strand.

Observatör: Lars Bo Andersen   (rapporterad: 2004-08-16) 
	


2004-08-16 - NEZ 
Skidemdam 14.viii
ca. 200 subrosea
Lyngby Åmose 15.viii 
1 interrogationis (slidt) på hjortetrøst 
2-3 nexa
2 geminipuncta
Fandt også noget lucens-lignende begge steder, men det er det nok ikke.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-08-16) 
	


2004-08-16 - B 
Ja her skulle så have stået en fornem beretning om en eftersommertur til Bornholm, hvor vi ville have ledt efter sjældne trækkende dagsommerfugle, men ... for at komme med bornholmerfærgen, skal man booke flere uger i forvejen (meget mærkeligt firma!) I stedet endte vi så på østkysten af Sverige fra Ronneby til Kivik. Læs nærmere på søstersiden. 

Observatör: Christian, Allan & Martin (rapporterad: 2004-08-16) 
	


2004-08-16 - Bornholm 
I. io har begyndt sin flyvning, ligeså rhamni, det er vel også typisk, at netop de to er blevet forsinket af en kølig juli? Har ikke set hverken atalanta, cardui eller levana. I min levendefangende lysfælde her i Gudhjem har der været mængder af smukke - og almindelige - dyr, i lørdags også en interrogationis og i nat, hvor det blæste, igen mange smukke dyr bl. a. en stor og meget frisk nordstroemi. Og så til Michael Andersen: Den blåvingede ørkengræshoppe har det fint ved Raghammer. Det var Michael, der opdagede kræet herovre, til oplysning for de evt. undrende. 

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2004-08-16) 
	


2004-08-15 - SJ 
Ved fældetømning for perioden 6. - 12. august dukkede crassa også op ved Juvre på Rømø.
Valther Hansen, Svend Larsen og Flemming Naabye 

Observatör: Fl. Naabye (rapporterad: 2004-08-15) 
	


2004-08-14 - NEJ 
Monark set på Ålbæk Strand.
På vegne af Ruth Dinesen (Sommeradresse: Edderfuglevej 2, 9982, Ålbæk/ hjemadresse: Spurvevej 108, 4171 Glumsø), indberetter jeg hermed en iagttagelæse af en monark (Danaus plexippus), der optrådte på Ålbæk Strand den 14. august. Jeg har modtaget et langt og præcist brev samt talt med Ruth Dinesen, som kunne give en udmærket beskrivelse af sommerfuglen, dens størrelse og flugt. Den satte sig endda på en våd badedragt, men fløj siden ind over land. Både Ruth og hendes mand Palle så sommerfuglen i lang tid. De er vant til at se på og bestemme sommerfugle og var slet ikke i tvivl om arten. Jeg har sendt en kopi af brevet til Ole Karsholt, Zoologisk Museum.
Jge fortalte hende, at det meget vel kan være et eksemplar, der er undsluppet fra et sommerfuglehus (f.eks. Jesperhus), men at den også kan være kommet helt fra USA. Det sidste er dog usandsynligt, da monarker fra Nordamerika normalt først ankommer til Europa i septemper/oktober. Og dog: Der er iagttaget i hvert fald een monark i England i august i år.
Ellers: 3 stk. hvid C i min have ved Stubberup Huse på Sydsjælland den 22. august. 
  

Observatör: Michael Stoltze (rapporterad: 2004-08-26) 
	


2004-08-14 - NEZ 
Nakkehovedfyr i perioden 10-13.8
mange mange dyr.
1.mandarina, 1. interogationis, mange occulta, mange interjecta og til sidst så lige 1 stk crassa. NY FOR NEZ

Observatör: Brian J.K.Nielsen & Niels jacob Andersen (rapporterad: 2004-08-14) 
	


2004-08-14 - LFM 
Igen i Rødby den 10/8-2004, hvor vinden fortsat var jævn østlig.
1 lychnitis
1 hyperici
5 procellata
2 rubiginata
Carsten Hviid

Observatör: Carsten Hviid (rapporterad: 2004-08-14) 
	


2004-08-14 - Test 
Mailinglistan uppdaterad - ignorera.

Observatör: Jmks (rapporterad: 2004-08-14) 
	


2004-08-13 - LFM 
1 stk Nymphalis antiopa set syd for Bøtø Skov. 
Observatör: Anders Terman Olsen (rapporterad: 2004-08-25) 
	


2004-08-13 - LFM 
Så kom beviset for, at det faktisk kan lykkes at få C. erythrocephala til at lægge æg. Carsten Hviid og jeg var 16.3 på Liselund og hjembragte hunner til æglægning - der skete bare ikke noget. Efter påske (12.4) ville jeg kassere de døde dyr, men sandelig om ikke en hun viste sig at kunne bevæge benene ved berøring. Efter endnu et par uger (2.5) var også hun død - men så var der æg i svampene i buret!
Og nu er dyrene klækket - Per Olsen kækede ca. 5.8 indendørs - og nu sidder der ca. 30 stk. i buret her udendørs - selvfølgelig efter en uge bortrejst på lejrskole - så de er ikke så kønne efter at have stået mørkt!
Men hvordan og hvornår klækker dyrene i naturen?????????????????????????
Hermed en opfordring til at kigge rundt omkring - fx simulans og tidligere ravida lever/levede meget skjult efter klækningen hvorpå fulgte en oversomring/dvale. Jeg fandt fx utroligt mange ravida ved en tagrenovering primo juli - og så gik der stadig næsten en måned før et par styks blev fundet på lys.
Er der behov for nytænkning vedr. C. erythrocephala? Modtager gerne kommentarer!

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2004-08-13) 
	


2004-08-12 - NEZ 
Dette er ikke en observation men af relevans for observationer!
Bidrag til en pan-europæisk "punkt-tælling" af natdyr d 13-15/8-04:
Klippet fra www.fugl&natur.dk hvor Ole Therkildsen skrev:
Ungarns Lepidopterologiske Selskab og Luzerns Entomologiske Selskab, Schweiz, inviterer for første gang nogensinde til ”European Moth Nights” fra d. 13.–15. august 2004.
Idéen til arrangementet stammer fra Storbritannien, hvor man tidligere har afviklet ”National Moth Nights”.
”European Moth Nights” går som den britiske version i al sin enkelhed ud på, at Europas lepidopterologer på samme tid registrerer natsommerfuglene på en lokalitet efter eget valg. Observationerne samles herefter i en central database.
Arrangementet, der planlægges gennemført som en årligt tilbagevendende begivenhed, vil give et øjebliksbillede af, hvilke natsommerfugle, der flyver på det givne tidspunkt.
Der vil især blive sat fokus på de arter, der har behov for beskyttelse samt de arter, der trækker over større afstande.
De indsendte data gøres offentligt tilgængelige og en vurdering af resultatet vil blive præsenteret efter arrangementet.
På http://lepidoptera.fw.hu findes yderligere oplysninger om, hvordan man deltager i, hvad der vil blive den største koordinerede registrering af natsommerfugle i Europa nogensinde.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-08-13) 
	


2004-08-12 - NEZ 
Valby Hegn: På en "efter fyraften" tur så Willy Johansen og undertegnede > 30 Kejserkåber (paphia), bla. en parring. Hannerne var godt nok lidt brugte mens hunnerne var pæne. På en lokalitet fløj der mere end 15 paphia sammen med > 20 Dagpåfugleøje (V. io), et smukt syn. 
Hvis man savner at se takvinger er det en lokalitet som kan anbefales.
Desuden så vi en Vejrandøje (megera) parring som også blev fotograferet grundigt, > 20 Nældesommerfugl (levana), > 40 Stregbredpande (lineola), en enkelt Okkergult randøje (pamphilus) og en enkelt Citronsommerfugl hun (rhamni).
Willy, som mest er fugle-mand synes det var pudsigt at netop parringerne havde min store interesse, en slags fetish mente han. Han har jo nok ret!
Og oppe i trækronerne så vi en enkelt Hvid admiral (camilla) samt en enkelt Hvidt C (c-album). Desuden lidt Græsrandøje (jurtina),  Engrandøje (hyperantus) og kålsommerfuglene brassicae og rapae.

Observatör: Henrik Matiassen (rapporterad: 2004-08-13) 
	


2004-08-12 -  
På tur ved moesgård ved Århus gav 19 arter på en god dag, med masser af sol !
Her sås : 
50 icarus,10 agestis,20 phleas,1 cardui,napi,rapea,brassicae,5 jurtina,1 hyperrantus,5 lathonia,1 pamphilus,2 c-album,
4 io,1 aegeria,1 ramhni,3 sylvanus,30 lineola,2 levana,5 gammaugle. 
Venligst Thomas bendt

Observatör: Thomas Bendt (rapporterad: 2004-08-12) 
	


2004-08-12 - NEZ 
Efter turen til Rødbyhavn d. 10.08.04 kørte jeg hjem og tømte havefælden i Espergærde.
Der lå jo lige en virgo. flere occulta og gamma samt 1. confusa

Observatör: Brian J.K. Nielsen (rapporterad: 2004-08-12) 
	


2004-08-12 - LFM 
Rødbyhavn 6-7 og 10 august.
6.8.04
Svag til jævn vind fra øst. Mange dyr. Nævneværdige dyr:
1. pendularia, 1.C.Algae, flere maritimus, 2 semirubella 1.latistria og bedst af alt 4&5 danske eksemplar af vikleren c.amplana
7.8.04
Samme vind og lige så lunt ca. 20 grader.
Sammen med Gert jeppesen & Carsten Hvid samt Freddy Hvarregaard
1.tumidana, 1.semirubella,1. interposita, 2. brevelinea samt 5 stk C.amplana hvor af de 2 var på Carstens lamper. coll. G. Jeppesen & B.j.k.Nielsen.
Igen i Rødbyhavn. 10.08.04
Mest nævneværdige dyr:
1. tumidana, 1.verbascalis samt  2.latistria
dette er kun dyr jeg kender til.
ikke så dårligt endda!!

Observatör: Brian J. K. Nielsen (rapporterad: 2004-08-12) 
	


2004-08-11 - Bornholm 
Så er det vist på tide med en natsværmermelding fra Bornholm. Den sidste uge har været fantastisk - lad den østlige vind fortsætte i to måneder mere....
Jeg har fået følgende arter:
2 plagiata, 1 convolvuli, 1 berbera, 1 millefoliata, 8 interrogationis, 1 ochrata, 1 pinivora, 2 scutosa, 1 jacobaeae, 1 fraudatrix, 3 haworthi, 4 mandarina, 2 asiatica, 3 ultima, 1 luctuosa, 1 torva og 1 crassa.
Der ligger stort set trækdyr i hver eneste fælde - selvom man tømmer dem dagligt.
.....og til dig, der tømte min Grisbyfælde i løbet af natten mellem d. 8. og 9. august - gid den dårlige samvittighed (hvis du ved, hvad det er) må plage dig resten af livet.....

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-08-11) 
	


2004-08-11 - LFM 
Jesper Rostgaard og undertegnede var ude efter de lyssky arter ved Ulvshale søndag. Der var utroligt og underligt nok få dyr på sukkerlokning og moderat på lys. Lyset gav 1 annulata, 1 brevilinea og 1 binaria - ingen virgo eller pendularia her! Sukkerlokning gav kun 1 ordensbånd - nupta og 1 atriplicis - utroligt skuffende.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-08-11) 
	


2004-08-10 - NEZ 
Trylleskoven: Mange quercus (spinderen), mange slidte argus og 1 argiolus-hun. Argiolus er vel egenetlig sjælden i år, formodentlig p.g.a. dårlig flyvning i første generation og måske p.g.a. den våde sommer.
Angående superdyr, har ikke set hverken scutosa, interposita, hyale og croceus selvom der var rigtig mange kålsommerfugle i en lucernemark mandag.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-08-11) 
	


2004-08-10 - NEZ 
Karlstrup - 19gr. let vind fra SØ
I havefælden som det mest spændende - S. interrogationis(1), A. algae(2), P. muscerda(1), C. pyralina(1), E. occulta(1) og uventet en T. dubitata siddende på sommerfuglebusk i haven.
Vejret de næste par dage ser lovende ud.

Observatör: SØren Dyrsted (rapporterad: 2004-08-11) 
	


2004-08-10 - NEZ 
Brandbjerg ved Jægerspris Nordskov: I den bagende sol fløj >20 Dukatsommerfugle (L. virgaureae), flest hanner som var i en sørgelig tilstand mens de få hunner så pænere ud. Desuden så jeg et par Blåhale (Q quercus)på de små egetræer, en enkelt Admiral (V atalanta), en Brun perlemorsommerfugl (C. selene), en Storplettet perlemorsommerfugl (I.lathonia), >20 Stregbredpande (T. lineola), utallige Græsrandøje (M jurtina) og Engrandøje (A. hyperantus), 2 Lille Ildfugl (L. phlaeas) og >20 Vejrandøje (megera) som jeg endelig fik et ordentlig billed af. 
Mærkeligt nok så jeg slet ingen blåfugle på denne fine lokalitet, men jeg var der også kun en time, så måtte jeg søge mod stranden for at blive kølet ned.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-08-10) 
	


2004-08-10 - Færøerne 
Så mit første levende eksemplar, af dagpåfugleøje idag heroppe i nordatlanten.Den sad lige så fræk og solbadede på min husvæg, i panik og med en puls på 180 satte jakten ind, desværre vandt den.så desværre indet bevis.Men der er træk heroppe af både fugle,svirrefluer og sommerfugle.
Har taget mit første eksemplar af occulta, og formentlig også leucostigma.
Det blir spænnende hvad natten vil byde på.

Observatör: Hans Eli Sivertsen (rapporterad: 2004-08-10) 
	


2004-08-10 - nez,Slangerup ås 
Livet som "lugekone", imellem de lange rækker økogulerødder, byder af og til på pussige oplevelser/adspredelser. Havde idag agestis hun omkring mig ivrigt æglæggende på de talrige storkenæb, iøvrigt kun på oversiden af bladene. Længere fremme var en phlaeas interesseret i rødknæene. Talrige gammaugle larver og pupper sås ligeledes mellem melkål og bynker,  -såå, der blev ikke luget at for godt idag.
Det bør også lige nævnes at de fundne larver, nu halvfede store, af ageruglen røj e bukselommerne og med hjem til hønsene!
Hilsen Allan 

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2004-08-10) 
	


2004-08-10 - LFM 
Xanthomelas er blevet set på Lolland-Falster i week-enden, så hold øjnene åbne....
Observatör: Gert Green (rapporterad: 2004-08-10) 
	


2004-08-09 - NEZ 
Kunstig bakke ved Farum Svømmehal: 4-5 stk. Z. filipendulae (seksplet), heraf 2 i parring, samt 1 T. lineola (stregbredpande).

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-08-31) 
	


2004-08-09 - NWZ 
Røsnæs: Undersøgte den østlige del af klinten ved golfbanen men fandt ikke noget udover massevis af icarus, agestis, megera, jurtina, hyperanthus, phlaeas, pamphilus, brassicae, napi, rapae samt enkelte lathonia, io og urticae. 
På den velkendte lokalitet var der kl ca. 18.00 >20 armoricanus sværmende rundt iblandt alle de ovenfor nævnte arter. Gammaugler, Seksplettet køllesværmer, måleren S. chenopodiata, uglen segetum sugende på en høgeurt og en enkelt søvndrukken Bjørnespinder blandede sig desuden i mylderet af dagdyr. 
Dejligt at se, at der stadig findes lokaliteter med så mange dyr. 

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-08-10) 
	


2004-08-09 - NEZ 
GANLØSE BY. I min lille sommerfuglehave(6x6m) fløj idag. Stor-,lille-og
grønåret kålsommerfugl, citronsommerfugl, skovrandøje, græsrandøje, dagpåfugleøje, nældens takvinge og det hvide C, en stor flot f.hutchinsoni.
For os der samlede i 70erne er det altid noget helt specielt, at se denne art, som dengang var yderst sjælden.

Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2004-08-09) 
	


2004-08-09 -  
Lige nu, klokken 15.40, flyver den første, dugfriske T. betulae, hun, med stor adræthed i min hæk i Gudhjem. AT DEN GIDER!

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2004-08-09) 
	


2004-08-09 - B 
Stampen.
En mand ringede og fortalte at han med stor sikkerhed lige havde set Kanetisa circe, som han eller kun havde set i Sydfrankrig.
Det tog mig lidt tid at overbevise ham om at han formentlig havde mødt en L. camilla
Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2004-08-09) 
	


2004-08-09 - LFM 
Tur til Rødby Havn den 7/8-2004.
En varm nat med svag østlig vind gav mange dyr på både snore og 
lys:
occulta 5-10
1 brevilinea
2 pendularia
1 Chilodes maritimus
1 confusa
2 amplana (vikler)
1 revayana 

Observatör: Carsten Hviid (rapporterad: 2004-08-09) 
	


2004-08-08 - NEJ 
Et stk. Skovrandøje (P. aegeria) spottet ved mit sommerhus i Nordmarken på Læsø. Den kunne godt lide min sukkersnor! Må være det 3. fund fra øen så vidt jeg er orienteret.

Observatör: Michael Kavin (rapporterad: 2004-08-10) 
	


2004-08-08 -  
Observatör:  (rapporterad: 2004-08-10) 
	


2004-08-08 - F 
Så flyver de igen. 1 Macroglossa stellaratum på kaprifolium overfor Rødkløveren 13, Langø/Hindsholm. Man må håbe, at den bliver ligeså 
talrig som sidste år.

Observatör: Bo k. Stephensen (rapporterad: 2004-08-10) 
	


2004-08-08 - fyn 
Så flyver den igen. 1 Macroglossum stellaratum på kaprifolium overfor
Rødkløveren 13,Langø/Hindsholm. Man må håbe, at den bliver lige så
talrig som sidste år.

Observatör: Bo k.Stephensen (rapporterad: 2004-08-10) 
	

2004-08-08 - fyn 
Så flyver den igen. 1 Macroglossum stellaratum på kaprifolium overfor
Rødkløveren 13,Langø/Hindsholm. Man må håbe, at den bliver lige så
talrig som sidste år.

Observatör: Bo k.Stephensen (rapporterad: 2004-08-10) 
	


2004-08-08 - fyn 
Så flyver den igen. 1 Macroglossum stellaratum på kaprifolium overfor
Rødkløveren 13,Langø/Hindsholm. Man må håbe, at den bliver lige så
talrig som sidste år.

Observatör: Bo k.Stephensen (rapporterad: 2004-08-10) 
	


2004-08-08 - fyn 
Så flyver den igen. 1 Macroglossum stellaratum på kaprifolium overfor
Rødkløveren 13,Langø/Hindsholm. Man må håbe, at den bliver lige så
talrig som sidste år.

Observatör: Bo k.Stephensen (rapporterad: 2004-08-10) 
	


2004-08-08 - fyn 
Så flyver den igen. 1 Macroglossum stellaratum på kaprifolium overfor
Rødkløveren 13,Langø/Hindsholm. Man må håbe, at den bliver lige så
talrig som sidste år.

Observatör: Bo k.Stephensen (rapporterad: 2004-08-10) 
	


2004-08-08 - LFM 
Gedesby: I strålende sol fandt Lars Andersen og jeg tre Sort ildfugl (L tityrus), en hun og to hanner som alle var helt friske og velvillige fotomodeller. Desuden så vi lineola >20, lathonia 2, phlaeas 6, pamphilus 3, jurtina >20, hyperantus >20, aegeria >10, io 2, levanna 1 og aglaja 2.
Marielyst: På diget stod en strid østenvind men vi håbede alligevel at få et glimt af attraktionen, dia. Vi så >10 selene hvor især de små gav falske forhåbninger, en del aglaja, phlaeas, pamphilus, levana og en enkelt atalanta, men ingen dia!
Se billederne på www. pedersen-bike.dk/indextre.html

Observatör: Lars Andersen og Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-08-09) 
	


2004-08-08 - LFm 
Fælde fra Vestloland 31.juli til 5. august gav få E.occulta, 1 stk. M. confusa, ialt 6 stk. S. interrogationis, 2 stk. C. fraudatrix, 1 stk. morisii, ca. 15 stk. P. brevilinea - samt 1 stk. C. juventina. Utrolige mængder af småmyg og vårfluer - en del micros, få macros. 

Observatör: Bjarne Skule, Flemming Vilhelmsen og Per Olsen (rapporterad: 2004-08-08) 
	


2004-08-08 -  
Observatör: Bjarne SKule, Flemming Vilhelmsen og Per Olsen (rapporterad: 2004-08-08) 
	


2004-08-08 - Bornholm 
For at øge antallet af dagsommerfuglearter set i går eftermiddag, drog jeg af sted klokken 7.00 til Ølene i håb om en iris. Det blev kun til nogle (lidt affløjne) B. ino, hyperanthus og jurtina samt napi og rapae. Derfor satte jeg kurs mod Raghammer: masser af blomster knapt så mange dagdyr, dog >20 phlaeas, 2 idas, 4-5 pamphilus, kun 1 semele, 3 lathonia, 2 agestis, 2 icarus, par, 2 meget hurtiggående io, mange jurtina (endnu) og hyperanthus. A. niobe er færdig for i år og endnu ingen betulae - underligt, rhamni har jeg heller ikke set endnu. Det blev dog 5 arter mere, så alt i alt 21 arter på en sen eftermiddag og en påfølgende formiddag, ganske lune. Jeg tror i øvrigt nok, at det har været lidt køligere her på Bornholm end "ovre", som vi siger.

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2004-08-08) 
	


2004-08-08 - B 
Min ferie på Bornholm er netop slut med et noget magert resultat, kun et enkelt eksemplar af pyraliden delunella blev det til.
Men på en vandring i Nexø by blev jeg overrasket af en Papilio demodocus som sugede nektar i en have på nogen lave blomster. Den lod sig roligt fange mellem mine hule hænder!
PS. i udkanten af Nexø ligger der en "sommerfuglepark", den stammer uden tvivl derfra.

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2004-08-08) 
	


2004-08-07 - fyn 
Så flyver den igen. 1 Macroglossum stellaratum på kaprifolium overfor
Rødkløveren 13,Langø/Hindsholm. Man må håbe, at den bliver lige så
talrig som sidste år.

Observatör: Bo k.Stephensen (rapporterad: 2004-08-10) 
	

2004-08-07 - LFM 
Besøgte diget ved Marielyst for evt. at se dia igen i år. Dette lykkedes ikke trods intensiv eftersøgning. Er den allerede færdig. I 2003 så jeg den helt frem til ultimo august. 
Noterede i stedet >20 selene, >20 aglaja (meget slidte), >20 lathonia, 
6 semele, >25 jurtina, >10 phlaeas, 7 hyperantus, >10 pamphilus, >20 io, 5 urticae, 1 c-album (ved parkeringspladsen) samt 1 C.galii. 
En fin sommefugledag, men meget varm.
Observatör: Flemming Johansen (rapporterad: 2004-08-08) 
	


2004-08-07 - Bornholm 
Foranlediget af sommerfuglekiggerkollega Dr. Montanus' lidt mistrøstige opråb, satte jeg mig for at se hvor mange dagsommerfuglearter jeg på bedste checkliste-vis kunne nå at registrere mellem klokken 15.30 og 18.00 på en temmelig varm augustdag. Jeg medtog ikke kamera, kun net og kikkert og bestemte mig for tre lokaliteter; 1. en skoveng med agertidsler i Rø Plantage, 2.nogle slåenkrat nord for Olsker og 3. skoven lige vest og syd for Ankermyr. Det gav ialt 16 arter nogle kun i éntal: De tre "hvide" ikke talrige. På lok. 1. desuden 5-6 A. urticae, 2 I. io, 5-6 A. paphia, 2 hunner, en usædvanlig skøn A. adippe (fik det til at rykke i netarmen!), 5-6 L. virgaureae, både hanner og hunner,5-6 L. phlaeas, >10 T. lineola, >10 A. hyperanthus, 6-8 M. jurtina, 1 helt frisk P.icarus, han. På lokalitet 2, der er en fin betulae-lokalitet, ingen betulae, endnu i hvert fald, men talrige Q. quercus i ege- og asketræer. På lokalitet 3 (klokken var 17.00) en L. camilla oppe i egekrone. Den har fløjet pænt de sidste tre uger her og et par andre steder på B. Og så, hvad der virkede helt fantastisk, myriader af quercus, overalt så at sige i ege- og askekronerne, som kæder af sølvmønter fløj de ud og ind og satte sig igen på bladene. Den er pt uden tvivl Bornholms mest almindelige dagsommerfugl. Turen blev klokken 17.30 rundet af med en pæn hun af aglaja på en horsetidsel. Alt det på 2 timer. To be continued!

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2004-08-07) 
	


2004-08-07 - EJ 
Binderup Strandskov ved Kolding, et styk c-album - hvilket på de her kanter stadig er et særsynMed venlig hilsen,

Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2004-08-07) 
	


2004-08-07 - NEZ 
Ja her i NEZ flyver der så godt som intet i hvert fald om dagen (så en phlaeas og en icarus idag, endda samtidig!!!!). Men kan det virkelig passe, at der ikke er nogen der ser (melder?!?) noget som helst, bare et par interessante af de mere lyssky arter, med sol, varme og sydøstlig vind. Kunne i ikke melde, hvis/ når der er træk i gang, så man i det mindste havde en idé om, om det var værd at tage sydpå for at lede efter noget?

Observatör: Martin (rapporterad: 2004-08-07) 
	


2004-08-06 - LFM 
Jeg var i Rødby den 6/8-2004 og der blev taget 1 hyperici og ca 10 procellata (flere samlere).

Observatör: Carsten Hviid (rapporterad: 2004-08-08) 
	


2004-08-05 - nez 
nyruphegn,kongevejen espegære .endlig kom der sommerfugle til min sommerfuglebusk i haven og det så i en såtten grad, hele 16 forskellige slags i og omkring busken.
jeg så fra kl 10.30 til 13 følgende stregbredpande 1, stor og lillekålsommerfugl i mængder, grønåretkålsommerfugl 3, citronsommerfugl 2, 
dagpåfugleøje ca. 20, en meget slidt admiral, nældens takvinge 4, 
hvide c 3, nældesommerfugl 6, kejserkåbe 1 har ikke set den her i området før er der andre som har?.græsrandøje 6, engrandøje 3, okkergul randøje 2, skovrandøje 2,samt et stk skovblåfugl.en hel vild dag i haven.     

Observatör: niels .g. jørgensen. (rapporterad: 2004-08-05) 
	


2004-08-05 - NEJ 
NEJ – Bælum 1.-7.viii. 2004
Mange dyr i havefælden. Det bedste var 22 v-ata, 12 asteris, 22 interrogationis (træk?), 1 interjecta, 2 sparganii, 9 simulans og 1 haworthii.

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2004-08-05) 
	


2004-08-04 - NEZ 
Græse Bakkeby: Så forgæves efter betulae, Guldhale. Det er nok for tidligt og dens favorit, gyldenris er heller ikke i blomst endnu.
På Melby Overdrev fløj store mængder idas, Foranderlig blåfugl og nogle få argus-blåfugle. Desuden så vi flere semele, Sandrandøje.
Er der nogen observationer af semiargus i Nordsjælland i år?

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-08-05) 
	


2004-08-04 - NEZ 
Efter at Pia Jeppesen sendte et foto af en sjov larve fra en plante købt i IKEA. Har jeg har kikket lidt på diverse hjemmesider om Limacodidae slægten. Og denne fremmed art er en Saddlebackmoths, Sibine stimulea fra Amerika, i kan se den på:
http://www.barbosalab.umd.edu/limacodidae.html
og min egen side: 
www.pedersen-bike.dk/indextre.html under Nyheder!
Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-08-04) 
	


2004-08-04 - Bornholm 
Har i dag tømt tre fælder (to fra sydkysten og en fra østkysten). De har alle stået i 4 dage. For et par dage siden kom vinden fra nord, og det kan ses på materialet.
7 occulta, 4 haworthi, 5 interrogationis, 5 confusa, 4 fraudatrix, 2 ochrata, 1 albula, 2 millefoliata, 1 l-album, 1 dentina og 1 herigiellus.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-08-04) 
	


2004-08-04 - NEZ 
En fremmed i Danmark? Det er ikke en der kan bosætte sig?
har i dag Onsdag d. 4 august fra Pia Jeppesen modtaget et foto af en larve som nok er importeret fra udlandet. Enten slægten Limacodidae eller Megalopygidae. Der sad ialt 20 larver på en plante købt i IKEA! København. Er der en erfaren Lepidopteolog der kender dette kræ! Det er ihvertfald en fremmed! I kan se kræet på min hjemmeside:
www.pedersen-bike.dk/indextre.html
find denne larve under menu: Nyheder!
Skriv til mig med et bud! Hæ Hæ fra Lars Andersen
Observatör: Lars Andersen og Pia Jeppesen (rapporterad: 2004-08-04) 
	


2004-08-03 - LFM 
Besøgte 5 forskellige steder på det sydlige Falster i håb om, at se 
sort ildfugl  L. tityrus, men det lykkedes kun på 1 af lokaliteterne. Til
gengæld var der her hele 12 stk. ( 9 hanner og 3 hunner ) . De var nemme at fotografere når de satte sig på rejnfan og der blev "skudt"
ivrigt fra alle vinkler. Ingen B. dia. Er den færdig i denne omgang ?
 
Til min store overraskelse kun en enkelt levana og 2 C-album set på
turen. Ret mange slidte aglaja langs diget og helt friske agestis ved Gedser. Mødte en anden samler som påstod at han havde set en stellatarum d. 2/8 sidstnævnte sted.

Observatör: Lars Bo Andersen (rapporterad: 2004-08-04) 
	


2004-08-02 - NEZ 
Farum Midtpunkt kl. godt 7 morgen: 1 stk. Crocallis elinguaria, mørkt rødlig form, siddende på dør til husblok.

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-08-31) 
	


2004-08-02 - NEZ 
Hedeland ved Hedehusene, en lille tur rundt i den nordlige del. De mange tørre skrænter er efterhånden fint tilvoksede med rundbælg, vikke div skærmplanter og mange forskellige tidselarter (og desværre også strandtorn som breder sig uhæmmet). Jeg forventede derfor arter som c-album, agestis, minimus, lathonia, megera, selene og måske semele men fandt kun icarus, phlaeas, napi, brassicae, rapae, jurtina, hyperantus, seksplettet køllesværmer samt en enkelt frisk io. Vejret var dog heller ikke det bedste. På de våde enge vokser store mængder af flere gøgeurt arter som desværre alle var afblomstret.
I Bagsværd er endnu 2 H. dysodea klægget og desuden er en C. galii (fra Lumsås) og 6 L. quercus (fra Melby overdrev) klægget. Og så var der en L.populi i min lysfælde i nat, lidt sent for arten?

Observatör: Henrik Matiassen (rapporterad: 2004-08-03) 
	


2004-08-02 - SJ 
Aricia agestis i Aabenraa, Sønderjylland. I mængder på en tør sydvendt bakke (brakmark) med masser af blomster. Ved nogen om Agestis har bredt sig i Sønderjylland? Den pågældende bakke har for få år siden været dyrket.
Også måleren clathrata (plus 1 stk. set 22. juli). 
Observatör: John Jessen (rapporterad: 2004-08-02) 
	


2004-08-02 - NWZ 
Var en tur til Røsnæs, og lede efter Fransk bredpande,Pyrgus armoricanus, så på lokalitet ca 6 dyr og en parring. P.S. arten er ret begrænset på sin lokalitet, så jeg håber at man værner om denne følsomme art  
Så også Rødplettet blåfugl, Aricia agestis, fik nogle fine fotos som kommer på "Den Danske Natur" af Lars Andersen:
 
www.pedersen-bike.dk/indextre.html 

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-08-02) 
	


2004-08-02 - NEZ 
GANLØSE BY. Så lykkedes det endelig at fange C.galii. Et smukt eksemplar sad under udhænget på terrassen.
Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2004-08-02) 
	


2004-08-02 -  NEZ,Grib skov 
Besøgte flere skovenge men fandt kun 2 friskklækkede kejserkåber, A.paphia,et sted iøvrigt i selskab med ino, 4 exp. som stadig er på vingerne.Iøvrigt sås 3 nye dagpåfugleøjer I.io,  1 stk c-album, 5stk. levana 5,og almindeligheder.
Jeg kan iøvrigt kun bakke Lars Trolles gode erfaring op med at udlægge Blomstereng. Det har jeg selv haft stor fornøjelse af i mange år. Almindelige arter slår sig hurtigt ned og yngler, og strejferne tiltrækkes og får et tiltrængt "måltid mad", på deres vandring gennem det golde kornlandskab!
   

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2004-08-02) 
	


2004-08-01 - B 
At se på alm. dyr.
Vores have ligger som en oase midt i landbrugsørkenen. Alligevel er her forbavsende mange sommerfugle. I den lukkede del af haven flyver mange (40-50) A.hyperanthus og M.jurtina samt en del P. rapae og P. napi. Interessant at se på adfærd mht fødesøgning, jagt på damer etc. Her er også mindre kolonier af N.quercus, S. w-album og T.betulae. Har dog iår kun set quercus, som først lige er begyndt at flintre rundt i toppen af egetræet.
I den åbne del af haven har vi anlagt en mindre blomstereng på ca. 1000 kvm. Her vokser farvegåseurt,margerit, kamille,  røllike, havrerod, kornblomst, hvidkløver, rødkløver, lucerne,klinte, slangehoved, div. tidsler, dagpragtstjerne og mange græsser. Her flyver 30-50 A.urticae, en del T.lineola og P. brassicae samt enkelte P. icarus og L. phlaeas. Her er også tusinder af svirrefluer og dansefluer, træbukke og blødvinger, mindst 4 arter humlebier, Cucullia-larver på farvegåseurten (vel chamomillae ) her er ingen "skidtdyr", som en sommerfuglejæger beskrev her på siden. Sådan en blomstereng er et godt projekt, men ikke nemt at styre.

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2004-08-01) 
	


2004-08-01 - LFM 
Angående B. dia
Godt at se at andre samlere nu også melder sig på banen med en fornuftig holdning omkring indsamling af B. dia. Lokaliteten er så sårbar og tilgængelig, at ideen med 1 stk. pr. mand, så længe lager haves, efter vores mening vil medføre, at sommerfuglen hurtigt vil være væk fra DK.
Iøvrigt foreslog vi allerede i juli 2003 fredning af arten.

Observatör: Bjarne og Thore Svensson (rapporterad: 2004-08-01) 
	


2004-08-01 - LFM 
Off topic...
Som Christian og Martin gør opmærksom på d. 28/7 synes jeg også at et frivilligt indsamlingsstop ville være på sin plads mht. B.dia. At der videnskabligt indfanges nogle eksemplarer til Zoologisk Museum ell. lign. er nødvendigt, men hvis bare en brøkdel af DK's sommerfugleinteresserede tog til Falster og fangede sig et eksemplar ville eventyret jo hurtigt være slut.
Man kunne jo frygte at myndighederne tog over og lovgav hårdt på området (som i mange andre lande) hvis vi ikke selv kan beherske os.
Det ville jo være spændende om B.dia ikke blot blev en "døgnflue" i den danske fauna. Jeg håber at andre tænker ligeså.

Observatör: Erik Steen Larsen (rapporterad: 2004-08-01) 
	


2004-07-31 - NEZ 
Melby Overdrev:
Skovblåfugl (argiolus) - 1
Blåhale (quercus) - 1
Markperlemorsommerfugl (aglaja)- ca. 5
Citronsommerfugl (rhamni) - et par stykker
Sandrandøje (semele)- almindelig
Engrandøje (hyperantus)- almindelig
Skovrandøje (aegeria) - ca. 5
Græsrandøje (jurtina) - et par stykker
Ll. ildfugl (phlaeas)- 2
Foranderlig blåfugl (idas)- almindelig
Argus blåfugl (argus)- almindeligog selvfølgelig diverse kålsommerfugle
Og måske en Iris der fløj hen over skoven.
Men ingen dagpåfugleøje og nældens takvinge!!!
I min sommerfuglehave har der kun være 2 sommerfugle på sommerfuglebuskene. En kålsommerfugl og det hvide C. 
Hvem har bortført takvingerne ;-(

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2004-07-31) 
	


2004-07-31 - NEZ 

En fin dag på Melby overdrev, så 5-10 Aglaja, mange idas og kun ganske få argus. Ialt 14 arter på denne dejlige sommerdag.
Jacob Niss

Observatör: Jacob Niss (rapporterad: 2004-07-31) 
	


2004-07-31 - NEZ 
VÆRLØSE. Er lige kommet hjem fra området ved den gamle golfbane, her er man begyndt naturpleje, efter min mening på værst tænkelige måde.
I juni måned blev der på nogle steder slået hø, disse områder lå i dag som pæne græsarealer.
 Men nu er Amanda - hippothoe området også kommet under kniven.
Musevikke, der endnu ikke har smidt sine frø, og andet lå i lange tørre rækker, klar til at blive bundet til høballer.
Hvordan vil det gå diverse små larver ??? Hvis de ikke har gemt sig godt i bunden ender de som dyrefoder - vil der iøvrigt være foder nok til eventuelt overlevende larver ??? 

Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2004-07-31) 
	


2004-07-30 - NEZ 
I min have i Bagsværd så jeg en Skovblåfugl (argiolus) og en Hvidt C (c-album) blandt alle kålsommerfuglene. Og en af mine dysodea pubber blev klægget efter to overvintringer!

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-08-01) 
	


2004-07-30 - NEZ, Tibirke bakker 
Blandt nyudsprungen lyng og et iøvrigt for året særpræget stort blomsterflor sås talrige virgaurea,dukatsommerfugl>15, lathonia 2,6 randøjearte,herunder en nyklækket semele og maegera men kun en enkelt idas ?, samt almindeligheder. 

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2004-07-30) 
	


2004-07-29 - LMF 
Ulvshale skov på møn, Fløj en A.iris han og minst 20 L.camilla der var i fuld gang med at sikre næste års generation desuden 2 G.rhamni en del P.aegeria.
Observatör: lars krogh (rapporterad: 2004-07-30) 
	


2004-07-29 - NEZ 
I Pinseskoven med Willy Johansen, som opdagede en hvilende iris hun som blev fotograferet flittigt. Desuden så vi utallige Græsrandøje, Engrandøje, Skovrandøje, Stor bredpande, Stregbredpande, de tre kålsommerfugle og mange Seksplettet køllesværmer.
I Kongelunden så vi seks-syv Hvid admiral hvoraf mange var nede og suge på den fugtige jord men stadig forbandet svære at fotografere. Vi så også en hun lægge æg på dunet gedeblad og et kurtiserende par oppe i trækronerne, et betagende syn for denne smukke flyver. 
Yderligere så vi to Hvide W, en enkelt Blåhale, en Nældesommerfugl, en Nældens Takvinge, et Hvidt C samt alle de almindelige arter.
Som det sidste så jeg en iris hun flyve i trætoppene.
På vejen hjem så jeg i Pinseskoven yderligere en iris hun og en han, en god sommerfugledag må man sige.

Observatör: henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-07-30) 
	


2004-07-29 - B 
En uge på Bornholm (uge 30) med lys gav følgende for mig gode resultat, trods meget svingende vejr:
18/7-2004, Øster Sømarken 2 stk. chrysorrhoea
21/7-2004, Svenskehavn sammen med Søren Dyrsted, lys og sukkerlokning: 6 turca, 3 chrysorrhoea, 1 virgo, 1 raptricula
22/7-2004, Snogebæk 1 stk. torva
23/7-2004, Sose Odde 1 stk. l-album
23/7-2004, Øster Sømarken 1 stk. turca
24/7-2004, Øster Sømarken 1 stk. bicolorata
Carsten Hviid 

Observatör: Carsten Hviid (rapporterad: 2004-07-29) 
	


2004-07-28 - Nordsjælland, NS 
Ullerup v. Hundested, 11 stk. Limenitis Camilla, alle temmelig slidte.

Observatör: Kim Leck Fischer (rapporterad: 2004-08-13) 
	


2004-07-28 - Nordsjælland, NS 
Ullerup v. Hundested, 11 stk. Limenitis Camilla, alle temmelig slidte.

Observatör: Kim Leck Fischer (rapporterad: 2004-08-13) 
	


2004-07-28 - NEZ 
Smørmosen ved Herlev: På en rundtur så jeg Lille ildfugl (L.phlaeas)(2), mange Græsrandøje (M jurtina) og Engrandøje (A hyperantus), de tre kålsommerfugle, Nældens takvinge (L urtica), Stregbredpande (T lineola), Stor bredpande (O sylvanus), Citronsommerfugl (G rhamni) og muligvis en Hvidt W (S w-album) som desværre fløj så højt, at jeg ikke kunne bestemme den sikkert. 
Jeg kiggede efter dysodea larver på tornet salat men fandt ingen. Er der andre som har set den i området?

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-07-29) 
	


2004-07-28 - NEZ 
På 1½ time i Grib Skov ved Maarum sås idag ca. 15 A.paphia (1 parring), 1 L.camilla, 1 P.c-album, 1 L.virgaureae samt utallige A.hyperantus, M.jurtina, P.aegeria, P.brassicae, P.rapae, P.napi og en del A.levana og O.venata.
Pragtfuldt vejr - endelig!!! 

Observatör: Erik Steen Larsen (rapporterad: 2004-07-28) 
	


2004-07-28 - nez 
Brandbjerg. Jægerspris Nordskov.
Dukatsommerfugle - hun som han i antal.( Lycaena virgaureae ).
Nældesommerfugle. ( Araschia levana ).
Markperlemorsommerfugle. - ret kedelige. ( Mesoacidalia aglaja ).
Blåhale. 1.stk. han. (Quercusia quercus ).
Ellers mange forskellige nat-sværmer dimser som jeg ikke kender endnu.
Venligst,
Lars Hegelykke

Observatör: LarsHegelykke (rapporterad: 2004-07-28) 
	


2004-07-28 - NEZ 
1 stk. P. c-album set i eftermiddag kun 200m fra Rådhuspladsen/Kbhvn. i hurtig flugt mellem bygningerne af H.C. Andersens Boulevard.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2004-07-28) 
	


2004-07-28 - LFM 
Falster: Blandt almindeligheder, sås enkelte paphia og camilla samt en enkelt argus, ca. 10 hanner af tityrus og 3 dia. Selv om det nu er tilladt at fange en enkelt dia pr. mand, burde man(d) nok holde sig tilbage, hvis antallet af dyr, vi så i dag, er noget udtryk for bestandens størrelse og livskraft.

Observatör: Christian & Martin (rapporterad: 2004-07-28) 
	


2004-07-27 - NEZ 
Pinseskoven to iris-hunner (perfekte).
Kongelunden en camilla, KUN to levana (er den bukket under for det dårlige vejr eller kommer de i august???), en lineola (min første i år = 54 dagarter). 

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-07-29) 
	


2004-07-27 - LFM 
En frisk cykeltur rundt om Maribo-søndersø gav følgende observationer i Søholt-storskov. 3.stk Hvid admiral (camilla), meget friske efter årstiden, 2.stk Hvide c. (c-album), og masser af Kejserkåber (paphia), ja "masser" er lidt af en underdrivelse, der var i 100-vis af fine Kejserkåber på vingerne. Til min forundring så jeg ingen Nældesommerfugle (prorsa), måske skyldes det halvskyet vejr, eller hvad ?? 

Observatör: Anders Rousing (rapporterad: 2004-07-28) 
	


2004-07-27 - F 
Fyn, Svendborg: eftersøgte forgæves Cryphia domestica på egnede mure af granit og beton med den grå lavbevoksning ved bl.a. Handelsskolen, Søfartsskolen og div kirkegårde helt til Ørbæk. Arten er tilsyneladende i år ikke begyndt at flyve endnu. Lad os høre, hvis andre finder arten.
Observatör: Bjarne Skule&Carsten Hviid (rapporterad: 2004-07-28) 
	


2004-07-27 - NEZ 
På en tur i højmosen i Ryegaard skov/Dyrehave v. Kirke Sonnerup fik jeg fine billeder af Moseperlemorsommerfugl (B aquilonaris). Jeg så tre, og to af dem var forbavsende friske. Ellers almindeligheder som Nældesommerfugl, Skovrandøje, Græsrandøje, Engrandøje, de tre Kålsommerfugle, Alm blåfugl og Skovblåfugl. Bølleblåfugl er vist færdig med at flyve for i år.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-07-27) 
	


2004-07-27 - N 
Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-07-27) 
	


2004-07-27 - F 
har idag nettet en hun af M.stellatarum, der naturligvis blev hjembragt levende mhp æglægning - dette er i skrivende stund allerede igang - efter samme opskrift som "Langli" eksemplaretm Nu er det blot at vente totalt 5½ uge, hvorefter næste generation er forventelig!
hilsen Kalle

Observatör: kalle (rapporterad: 2004-07-27) 
	


2004-07-27 - ej 
Binderup Strandskov ved Kolding, et styk iris, han, satte sig flere gange på sydsiden af stråtaget her i eftermiddag.
Med venlig hilsen,

Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2004-07-27) 
	


2004-07-26 - NEZ 
Arrenæs, mellem Traphøj og Sonnerup Skov: 1 stk. Z. filipendulae (seksplet) på blåhat

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-08-31) 
	


2004-07-26 - NEZ 
rettelse i min hjemmesideadresse:
www.pedersen-bike.dk/indextre.html
det kan kikse! Hilsen Lars Andersen
P.S. fik d, 24 juli i Krageskoven fotograferet en Kejserkåbe,A.paphia hun F. valezina, men desværre på afstand!

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-07-26) 
	


2004-07-26 - NEZ 
Var d. 24 juli i Krageskoven ved Køge, hvor jeg mødte Peter Møllmann og se på Kejserkåber og en Iris han som fløj i pæn højde omkring nogle Bøgetræer i 10 m. højde, kom kort ned på fransk visit, var umulig at fotografere, var også i Åsen hvor Peter har fotograferet Iris, der var der Det hvide C og Nældesommerfugl samt Kejserkåbe, fotograferet på Dueurt æg af Dueurtsværmer!
d. 26 juli i Kongelunden med Henrik Mathiassen, hvor vi fandt Hvid admiral, senere på dagen i Pinseskoven, fløj der en enkelt Iris hun rundt, og satte sig til hvile i 4 m.højde på et birkeblad, lidt foto på afstand blev det til: Det virker som om at hannerne er ved at være slut for i år? 
men lidt Iris er det blevet til den sidste uge! se dem på:
WWW.pedersenbike.dk/indextre.html
P.S. mangler stadig fotos af Iris parring, måske bedre held næste år? Er der nogen der har fotograferet eller set parring! Så skriv til mig!

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-07-26) 
	


2004-07-24 - NEZ 
Nåede udover en strandtur nogle "dagarter" af interesse.
Melby Overdrev: mange idas, enkelte argus, 4 aglaja, 4 striata, en del minos, flere quercus-hanner i vild flugt (spinderen) m.v.
Valby Hegn: 30 paphia, 1 camilla, 2 quercus (dagsommerfugl) m.v.
Ellemose, Tibirke: 1 helt frisk iris (han) samt en gammel atalanta m.v.
Ejlstrup, Gribskov: 30 paphia, 1 camilla, 2 c-album, 1 urticae m.v.
Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-07-24) 
	


2004-07-24 - NEZ 
Også her i min have i Holte nord for København en fin flyveaften med 16-18 gr. hele natten. Store mængder dyr men som sædvanlig intet interessant, som man kan vente det i et kedeligt villakvarter. Påfaldende var dog 6-8 stk. af uglen P. umbra som jeg ellers ser sjældent, et eksemplar af den store grønne ugle Bena bicolorana (store Olsen) og usædvanlig store mængder af birkemåleren B. betularius. Ellers er arter som smutuglen N. pronuba, udråbstegnuglen A. exclamationis og pileurtuglen M. persicariae kilovare.
Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 2004-07-24) 
	


2004-07-24 - NEZ 
Også her i min have i Holte nord for København en fin flyveaften med 16-18 gr. hele natten. Store mængder dyr men som sædvanlig intet interessant, som man kan vente det i et kedeligt villakvarter. Påfaldende var dog 6-8 stk. af uglen P. umbra som jeg ellers ser sjældent, et eksemplar af den store grønne ugle Bena bicolorana (store Olsen) og usædvanlig store mængder af birkemåleren B. betularius. Ellers er arter som smutuglen N. pronuba, udråbstegnuglen A. exclamationis og pileurtuglen M. persicariae kilovare.

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 2004-07-24) 
	


2004-07-23 - NEZ 
Årets første L. virgaureae (dukatsommerfugl) på røllike i sommerhushaven på Tibirke Sand.

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-08-31) 
	


2004-07-23 - NEZ 
Strandsåterne bag Jydestrand, Tisvilde Hegn: 1 stk. Zygaena minos/purpuralis på blåmunke.

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-08-31) 
	


2004-07-23 -  
mJeg er naturligvis beæret over Troells Melgaards indsættelse (obs.dato 17.4.2004) af min beskrivelse af N. xanthomelas i relation til N. polychloros, men desværre var min beskrivelse ikke helt rigtig, og da der nu er chance for, at østlig takvinge dukker op i indfødt generation, skal jeg forsøge at korrigere beskrivelsen, som jeg gentager med ændringer og som gælder for den nominotypiske vestpalarktiske underart:
Pletten i forvingespidsen er hvid (ikke gul), og den kommaagtige sorte plet, der indadtil støder op til den går mere udad-(nedad) end hos kirsebærtakvinge. Marginalbåndet på forvingen er bredt og især på overvintrede eksemplarer lyst, næsten hvidt. Det sorte submarginalbånd er bredt og uskarpt indad. Den sorte baghjørneplet er oftest svag eller manglende, men næsten altid tydelig hos polychloros.
På bagvingen er det sorte submarginalbånd bredt og uskarpt afgrænset og 
fortsætter indad i en mørk skygge ud for takken. Takkerne, især de 2 på 
forvingen er mere markante (smallere, men længere) end hos polychloros.
Endelig er det samlede areal af de mørke tegninger på xanthomelas relativt større i forhold til grundarealet end hos polychloros, så det
samlede indtryk af xanthomelas er, at den er kraftigere tegnet.
Bedste hilsener   TOM
P.s.  Netop hjemvendt fra Madagascar med billeder af madagascarsvalehalen
Pharmacophagus (den der spiser medicin) antenor med den specielle tegning med hvide pletter "tabletter" på vingerne og vel nok verdens smukkeste uranide, den grønglinsende Chrysiridia madagascariensis. Også Europas sjældneste bredpandeart Borbo borbonica lod sig forevige.

Observatör: Tom Nygaard Kristensen (rapporterad: 2004-07-23) 
	


2004-07-23 -  
Hej Bjørn Baungaard
Du ska nok liiiige kikke på dine udregninger igen, inden kunderne kommer...
Med venlig hilsen

Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2004-07-23) 
	


2004-07-23 - NEZ 
NYVANG. Klevads mose. Også her er ino på vingerne, så 2 stk. 1 levana,faunus,napi,jurtina og hyperantus i antal.
Efter min mening er Klevads mose et stykke enestående natur, som er et besøg værd, her har afgræsning med 4-5 unge køer, haft en positiv virkning.

Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2004-07-23) 
	


2004-07-23 -  
Hej allesammen
Da jeg er løbet ind i et parti sommerfugleglas er der mulighed for at købe dem her. Prisen er 375 kr. for 200 stk. Pris pr. stk. 1,50 kr. min. køb er 200 stk. Diameter 1,5 cm, længde 10 cm.
Ring til mig på tlf. nr. 51 89 97 24
Observatör: Bjørn Baungaard (rapporterad: 2004-07-23) 
	


2004-07-22 - NEZ 
Var en tur i Kongelunden, og på stierne i hindbærkrattet sad der mange Enggræsrandøjer, der sad også en enkelt Hvid admiral, men det var for overskyet og begyndte at støvregne. Så det var ikke det store. Ude på lysningerne fløj Okkergul randøje rundt. Randøjer er ligeglade med det er gråvejr og regner! Nu må solen snart godt titte frem!  

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-07-22) 
	


2004-07-21 - NEZ 
1 stk. C. undulata (bølgemåler) om aftenen i sommerhushave på Tibirke Sand

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-08-31) 
	


2004-07-21 - Bornholm 
I går meget fin oplevelse med helt nyklækket iris-han i Ølene, der efter at have ladet mig nærstudere den sugende salt på jorden et kvarters tid tog imod min med pandesved let fugtede venstre pegefinger og lod sig fotografere her. Efter et par minutter svang "hans kejserlige højhed" sig opad til toppen af en egekrone. Talrige ino i Ølene på Rømersvej, flere æglæggende hunner, her også 3-4 aglaja, mange urticae i agertidselbestand. Endnu kun få camilla set på Nordbornholm 17.07.

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2004-07-21) 
	


2004-07-20 - NEZ 
Hej allesammen
Da jeg er løbet ind i et parti sommerfugleglas er der mulighed for at købe dem her. Prisen er 375 kr. for 200 stk. Pris pr. stk. 1,50 kr. min. køb er 200 stk. Diameter 1,5 cm, længde 10 cm.
Ring til mig på tlf. nr. 51 89 97 24

Observatör: Bjørn Baungaard (rapporterad: 2004-07-20) 
	


2004-07-20 - Bornholm 
Har tømt mine tre fælder.En nordøst-,øst- og en sydfælde. Der var fint "træk" i alle fælder. Det samlede resultat for perioden 16.-20. vii :
47 stk chrysorrhoea (33 fra sydfælden !!), 3 stk turca, 6 stk ochrata, 1 stk splendens, 1 stk bractea, 1 stk marginepunctata, 1 stk venustula, 5 stk l-album, 1 stk saucia, 1 stk fraudatrix, 1 stk millefoliata, 1 stk covolvuli, 1 stk crenata (spinderen), 2 stk raptricula, 1 stk abietis og sidst men ikke mindst 1 stk virgo (igen).

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-07-20) 
	


2004-07-20 - NEZ 
Var en tur i Kongelunden ude på Amager. Og på de små stier med kaprifolie fløj Hvid admiral, Limenitis camilla omkring, var heldig at se 2 Hvide admiraler flyve sammen op i træerne i lej, og tilsidst en parring. Har lagt foto af parring ind på:
www.pedersen-bike.dk/indextre.html
Er der nogen der har Irisfeber? for ikke! Så kik på de fotos som jeg har lagt ind nu på samme hjemmeside! Det kan nok få nogen op af stolen derhjemme! 
Hilsen Lars Andersen
Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-07-20) 
	


2004-07-20 - Kroatien 
Ja, jeg nyder jo andres rapporter fra fremmede steder, så her er en til gengæld!
Lidt syd for Split, 4. - 9. juli, blå himmel, 30 grader stort set døgnet rundt, 3-400 meters højde, stenede skråninger med egekrat, skrottede biler og køleskabe plus andet affald!
Ilicis, spini, icarus, thersites, idas, agestis, escheri, bellargus, orion ( to styks nyklækkede 7. juli, hvilket vel tyder på en 2. generation!)
Derudover circe, megera og svalehaler. Og Coliasser! Og reducta – og sikkert en masse andre (det er mest Lycaenidae, jeg kikker efter!).
Velebitbjergene, 10. – 14. juli, GRÅblå himmel (jeg nåede ikke, hvad jeg havde håbet), 16-18 grader (6-8 om natten, hvilket var svært lige at vænne sig til i en tynd træhytte uden noget efter de 30 længere sydpå)
Omkring1000 meters højde, skove og meget store åbne, blomsterrige enge, spredte klippeområder og bitte små vandløb – nul affald, udover en smule fårelort!
Alciphron, virgaureae, spini, argiolus, amanda, icarus, semiargus, minimus, argus (med meget brede sømme), argyrognomon, alcon/rebeli (massevis af æg på, hvad jeg tror, er G. cruciata - fruen tog lidt nærbilleder, så jeg finder muligvis ud af det! De var ikke i blomst.)
Dertil galathea i rent ud sagt hundredvis, der lettede som på tælling efter en byge, og solen havde skinnet i tredive sekunder, og glycerion (vistnok) eller nogle af de lignende Coenonympha, crataegi plus pletvinger og perlemorfugle – mange paphia – og Hipparchia – og Erebia, selvfølgelig!!! Og øde var der.
Der er i det hele taget meget store helt øde områder i det indre af landet – mere end jeg havde troet. Noget af grunden, men ikke den hele, er selvfølgelig minerne. Man KAN finde løselige kort over, hvor man mener de ligger, og der ligger angiveligt RIGTIG mange endnu, hvor det på ingen måde er nok med et par sikkerhedstræsko. Jeg trådte således noget varsomt i det grønne i begyndelsen, ligesom lidt gysende, indtil jeg vænnede mig til at fortælle mig selv, at JEG selvfølgelig ikke kom galt af sted! Og det gjorde jeg heller ikke, udover at jeg en dag, hvor jeg bare vandrede rundt i gråvejr, var ved at falde i noget af det der meget skarpe, moderne pigtråd, man kender fra krig i fjernsynet...
Med venlig hilsen
Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2004-07-20) 
	


2004-07-19 - Bornholm 
I Nexø på Bornholm fortalte vores datter på otte, at hun havde set en meget stor og smuk sommerfugl. Herefter så vi tre dage i træk (18., 19. og 20. juli) en svalehale. De to dage opholdt den sig i et område med hundekiks og blomstrende tidsler.

Observatör: Christian Wibe (rapporterad: 2004-08-09) 
	


2004-07-19 - NEZ 
På eng i Mølleådalen tæt ved Farum så jeg Engperlemorsommerfugl, B. ino (2), Nældesommerfugl A. levana (1), Dukatsommerfugl, L. virgaureae hanner(5), samt mange Græsrandøje, M jurtina og Engrandøje, A hyperantus. Desuden mange af den grønne køllesværmer P. statices som alle sad på Foder-kulsukker.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-07-20) 
	

2004-07-19 - NEZ 
Valby/Kbhvn.:
Tillæg til rapporten (18.VII): Her til aften (19. VII), siddende på mine bukser som hang til tørre på altanen, fandt jeg endnu 1 stk. H. dysodea, hvilende fra sidste nat. Det kan godt betale sig at kigge godt efter inden man ryster sine bukser!

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2004-07-19) 
	


2004-07-18 - NEZ 
Heatherhill: 1 C. semiargus (engblåfugl) han + 1 P. idas (foranderlig blåfugl) han + 3-4 Zygaena minos/purpuralis

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-08-31) 
	


2004-07-18 - NEZ 
1 stk. P. c-album (Det Hvide C) samt årets første A. levana (nældesommerfugl) i sommerhushaven på Tibirke Sand.

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-08-31) 
	


2004-07-18 - LFM 

På en gåtur sidst på eftermiddagen på diget nord for Marienlyst
observeredes 5 stk. C. dia og masser af aglaja. Hunnerne var ret friske
mens de fleste hanner så lidt trætte ud. Så en dværgform af aglaja han
med et vingefang på ca. 40 mm. Ingen stellatarum - endnu. 

Observatör: Lars Bo Andersen (rapporterad: 2004-07-21) 
	


2004-07-18 - NEZ 

På en gåtur sidst på eftermiddagen på diget nord for Marienlyst
observeredes 5 stk. C. dia og masser af aglaja. Hunnerne var ret
friske mens de fleste hanner så lidt trætte ud. Så en dværgform af
aglaja han med et vingefang på ca. 40 mm.

Observatör: Lars Bo Andersen (rapporterad: 2004-07-21) 
	


2004-07-18 - NEZ 
Ramløse Sand; 18/7-04: Det hvide C (Polyg. c-album). 1 stk. set på sommerhusgrund. 
Observatör: Niels H. Larsen (rapporterad: 2004-07-20) 
	


2004-07-18 - NEZ 
Karlstrup i havefælde
Lun aften med voldsom flyvning - gav bl.a. T. atriplisis, E. bankiana, Z. pyrina og som den store overraskelse 1 stk E. trabealis
Også 2 stk hunner af næsehornsbille.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2004-07-20) 
	


2004-07-18 - NEZ 
Valby/Kbhvn. (18.VII): 1 stk. H. dysodea kom til 11W blåt lysstofrør på min altan. Det er første gang at jeg har fået arten som imago på lys.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2004-07-19) 
	


2004-07-18 - LFM 
En dag på Høvbleget, Møn så 5 stk M. arion hvor hunnerne lage æg på timiantoppe og grimme hanner fløj rundt, en masse Køllesværmere purpuralis og flot vejr. fik nogle fine fotos.
Hilsen Lars Andersen

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-07-19) 
	


2004-07-18 - EJ 
Den 17. juli tog vi om eftermiddagen et stk. duehale ( M. stellatarum )på Djursland flyvende over gul snerre. Vi har nu bedt dyret om at lægge æg!

Observatör: Michael Korsgaard Lund og Steen Bork Christensen (rapporterad: 2004-07-18) 
	


2004-07-18 - WJ 
I tider med bred tilbagegang for de fleste følsomme dagsommerfugle arter er det rart at kunne komme med en lille positiv melding:
En målrettet eftersøgning i fredags (16/7) på egnede lokaliteter omkring mine svigerforældres gård ved Bøvl nord for Sdr. Omme, gav i hvert fald en god, livskraftig population af V. optilete i et område hvor den såvidt jeg ved ellers ikke er kendt fra (mellem Omme Å og Skjern Å). Desværre besværliggjorde vejret i weekenden flere planlagte eftersøgninger også efter C. tullia og B. aquilonaris.
Mvh.
/Thomas J. Simonsen

Observatör: Thomas J. Simonsen (rapporterad: 2004-07-18) 
	


2004-07-17 - NEJ 
 Flere Storplettet perlemorsommerfugl, ved klitrækkerne ved Grønne strand, Fjerritslev

Observatör: Rasmus Høyer Jensen (rapporterad: 2004-07-18) 
	


2004-07-17 - NEZ 
Sol og varme = sommerfugle
I Melby vrimler det fortsat med Dukatsommerfuglehanner (virgaureae) som fortsat forgæves leder efter hunnerne. 
Herudover var der et par dværgblåfugle (minimus), en enkelt Tidselsommerfugl (cardui), samt diverse almindligheder som Engrandøje (hyperantus), Græsrandøje (jurtina) Okkergul randøje (pamphilus) Stregbredpande (lineola og Stor kålsommerfugl (brassicae)
I Auderød skov fløj to stk Hvid admiral (camilla), to stk Det hvide C (c-album) og en del Nældens takvinge (urticae) m.m.

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2004-07-17) 
	


2004-07-17 - LFM 
Høvblege
torsdag den 8.juli ca. 12 stk. M. arion
fredag den 9.juli 5 stk. M. arion
lørdag, den 10.juli, ekskursion for DN,koldt, overskyet, bygevejr og ingen M. arion
Lars J Larsen

Observatör: Lars J Larsen (rapporterad: 2004-07-17) 
	


2004-07-17 - NEZ 
En lille morgentur til Melby Overdrev i det dejlge vejr gav +10 aglaja, +50 argus samt hundredevis idas (jeg tror aldrig jeg har set så mange idas på Overdrevet). Næsten alle dyrene var helt friskklækkede på nær nogle få, som derimod så ud som om, at de havde siddet fremme gennem den sidste måneds regn. Også filipendulae, minos, viciae, lonicereae og statices var der en del eksemplarer af samt enkelte af deres syrede fætter striata. Hele fem arter af orchideer var fremme (den meget regn må have hjulpet på blomstringen); hundredevis af plettet gøgeurt, enkelte afblomstrede maj- og kødfarvede samt enkelte skov-gøgeliljer og sump-hullæbe. Også flere firben, en snog! og to hugorme viste sig frem. Men der er også ved at være tegn på eftersommer; revlingen, mosebøllen og hindbærrene står med modne frugter. Dejligt med lidt sol. Også flere helt friske camilla samt +10 paphia-hanner i Valby Hegn.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-07-17) 
	


2004-07-17 - Bornholm 
I perioden 8.-15. vii gav fælderne i Saltuna og Grisby følgende:
2 stk roboraria, 1 stk abietis, 2 stk turca, 1 stk l-album, 1 stk alni, 2 asclepiadis, 1 stk cilialis, 1 stk trabealis, 1 stk virgo og 2 stk chrysorrhoea.
Og i dag synes vinden at været gået mere i en østlig retning - så hvem ved.....
Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-07-17) 
	


2004-07-16 - SZ 
I sommerhus ved Korsør S-strand hvor det dårlige vejr ikke levnede mange chancer for dagsommerfugle. Så dog to P. c-album i haven på snore. Desuden et dyr som jeg mener var et S. w-album. I Tystrup så jeg A. hyperantus og M. jurtina som ikke tager sig af gråvejr.

Observatör: Henrik Mathiasen (rapporterad: 2004-07-19) 
	


2004-07-16 - EJ 
En lille tur til Salten Langsø sidst på eftermiddagen i det gode vejr gav ca 30 virgaureae, 6 slidte niobe, 1 urtica, 1 phlaeas, 1 napi, og en del jurtina og hyperantus.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2004-07-16) 
	


2004-07-16 - EJ 
En lille tur til Salten Langsø sidst på eftermiddagen i det gode vejr gav ca 30 virgaureae, 6 slidte niobe, 1 urtica, 1 phlaeas, 1 napi, og en del jurtina og hyperantus.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2004-07-16) 
	


2004-07-15 - nez 
Brandbjerg, Nordskoven Jægerspris.
Følgende observeret:
Mesoacidalia aglaja. 2 stk. ( Markperlemorsommerfugl ).
Lycaena virgaureae. 8 stk. (Dukatsommerfugl ). 
Venligste hilsener,
Lars Hegelykke

Observatör: Lars Hegelykke (rapporterad: 2004-07-16) 
	


2004-07-14 - NEZ 
Årets første P. c-album (Det Hvide C) solbadende i sommerhushaven på Tibirke Sand.

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-08-31) 
	

2004-07-14 - LFM 
18/6: Efter en dag med talrige ret sammenhængende regnbyger observeredes 1 stk friskklækket arion (sortplettet blåfugl) kl. ca. 17 på Høvblege
3/7: Efter en kold og klar nat med næsten ingen flyvning og til en afveksling en formiddag med øsregn, klarede det lidt op om eftermiddagen og vi observerede 8-10 superfriske arion, heraf et gigantisk eksemplar på størrelse med en hyperantus (engrandøje). Derudover sås kun 6 stk. Z. purpuralis (timian-køllesværmer) og enkelte M. jurtina (græsrandøje) og hyperanthus inden regnen igen satte ind.
Jeg modtager meget gerne observationer af sortplettet blåfugl på min mailadresse, på forhånd tak.
Per Stadel

Observatör: P. Stadel & K. Jensen (rapporterad: 2004-07-14) 
	


2004-07-13 - NEZ 
Melby Overdrev: 5 stk. Zygaena minos/purpuralis.

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-08-31) 
	


2004-07-13 - NEZ 
Melby Overdrev
en lille tilføjelse/rettelse er at jeg glædede mig over at P. hepatica (tincta) fortsat er på lokaliteten.
Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2004-07-17) 
	


2004-07-13 - NEZ 
Under en relativt varm men riktigt blåsig kväll på Melby overdrev, Nez, påträffade Knud Bech och undertecknad många olika fjärilsarter (3 hg-lampor + gissningsvis 100 snorer). Lite senare arter som ex. N. comes visade sig i ett flertal exemplar. Eftersom jag är van vid svenska förhållanden tyckte jag att vårt fynd av en clavipalpis var roligt (arten är sällsynt i Sverige), medan Knud gladde sig mest åt att det flög rikligt med fräscha bombycina. 
/Micke Johannesson

Observatör: Micke Johannesson og Knud Bech (rapporterad: 2004-07-14) 
	


2004-07-13 -  
Ved moesgård - århus - i kraftig blæst sås - Icarus,urticae,venata,jurtina,hyperantus,aegeria. 
Glæder mig til bedre vejr.... 

Observatör: Thomas Bendt (rapporterad: 2004-07-13) 
	

2004-07-13 - NEZ 
Tømning af fælder ved Nakkehoved samt Egebæksvang:
Mest nævneværdige.
Nakkehoved 5-11. juli :
2 gallii, 1 convolvuli samt 2 circumvoluta.
Egebæksvang 5-11.juli:
1 capitata. 

Observatör: Brian J. K. Nielsen & Niels Jacob Andersen (rapporterad: 2004-07-13) 
	


2004-07-12 - nez 
Solen blev borte - men sommerfuglen gjorde det ikke....
Mine damer og herrer !
Avnstrup: Fangede en Argymnis paphia. ( Kejserkåbe ) 
Nu vil mange kunne se den og få glæde af den.
Med venligste hilsener,
Lars Hegelykke  

Observatör: Lars Hegelykke (rapporterad: 2004-07-12) 
	


2004-07-09 - NEZ 
Liseleje Plantage: Halvårets første P. aegeria (skovrandøjer).

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-08-26) 
	


2004-07-09 - NEZ 
Melby Overdrev: P. argus og P. idas (argusblåfugl og foranderlig blåfugl) var begge uhyre talrige. Desuden 1 C. pamphilus (okkergul randøje), 1 C. minimus (dværgblåfugl), 1 H. semele (sandrandøje), en del Z. filipendulae (seksplet) og enkelte P. amanda (isblåfugl).

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-08-26) 
	


2004-07-09 - NEZ 
På min aftenløbetur så jeg minimum 6 friske Dukatsommerfuglehanner (virgaureae), varme sig i aftensolen med deres flotte orangerøde vinger, ved Melby 4 km fra Frederiksværk.

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2004-07-09) 
	


2004-07-08 - Bornholm 
I går opmuntrende mange markperlemorsommerfugle, A. aglaja, og 4-5 skovperlemorsommerfugle, A. adippe, i Ekkodalen samt stadig pæne klitperlemorsommerfugle, A. niobe, ved Raghammer. I dag 2 helt friske kejserkåbe-hanner, A. paphia, og mange søgende aglaja-hanner på eng syd for Ankermyr, Nordbornholm.

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2004-07-08) 
	


2004-07-07 - NEZ 
Årets første T. lineola (stregbredpander) og A, hyperantus (engrandøjer) på stien langs Arresøs bred ved Tibirke Sand.

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-08-26) 
	


2004-07-07 - NEZ 
Gilbjerg Hoved: Ca. 15 stk. P. captiuncula observeret.

Observatör: Carsten Hviid & Per Tejlmann (rapporterad: 2004-07-07) 
	


2004-07-07 - NEZ 
En tur til Valby Hegn gav følgende resultat.
Engrandøje (hyperantus) fløj alle vegne
Stor bredpande (venata) var talrig
3 stk. Hvid admiral (camilla)
1 enkelt han Kejserkåbe (paphia)
1 enkelt Brunlig perlemorsommerfugl (selene)
1 enkelt Nældens takvinge (urticae)
samt et par Græsrandøjer (jurtina)

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2004-07-07) 
	


2004-07-07 - nez 
Med voldsom adræthed fanges  - to gange, en sund Mesoacidalia agleja ( Markperlemorsommerfugl ) .
Det gamle savværk ved Kirken Jægerspris Nordskov.
Varmeste hilsener,
Lars Hegelykke
Observatör: Lars Hegelykke (rapporterad: 2004-07-07) 
	


2004-07-06 - nez 
Der er æter og åben ild, samt duft af god rødvin i herreværelset....
I et af eftermiddagens korteste solstreif, letter der en Brenthis ino, ( Engperlemorsommerfugl ) samt en Clossiana selene, ( Brunlig perlemorsommerfugl ) .
Alt omkring nyeste udsprungne Hjortetrøst i skovene ved Avnstrup.
Det er ikke så ringe endda.
Varmeste hilsener,
Lars Hegelykke 

Observatör: Lars Hegelykke (rapporterad: 2004-07-06) 
	


2004-07-06 - NEJ 
Ferie på Læsø siden 3.7. har da givet lidt, bl.a. alpium i antal og en enkelt rectilinea samt mange alcon (ca. 30), enkelte tullia (5-10), ca. 50 niobe, en enkelt adippe m.v.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-07-06) 
	


2004-07-06 - Spanien 
Der er ikke megen gang i dagsommerfuglene i Danmark iøjeblikket. Hvis du er interesseret, er her en kort beskrivelse af min tur til Sierra Nevada. 
http://www.natur-galleri.private.dk/sommerfugleobservationer-i%20europa.htm
Der er også billeder af 9 nye dagsommerfuglearter fra Sierra Nevada og området omkring Mijas og Coin. I dette område flygter sommerfuglene ind i skyggen på grund af varmen!! Det sker hvis ikke i Danmark de første par dage ;-) 
http://www.natur-galleri.private.dk/sidste-nyt.htm
Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2004-07-06) 
	


2004-07-06 - Slovaliet 
Turen til Slovakiet gav blandt andet lucina og mange galathea og en del medusa samt enkelte circe, maera, petropolitana og medusa. Bredpanderne omfattede flere palaemon, morpheus og flere endnu ubestemte Pyrgus-arter. Hvidvingerne omfattede blandt andet sinapis (reali) croceus, hyale og erate, samt machaon og larver af polyxena. Blåfuglene var mest de kendte danske arter men enkelte alexis, eumedon, argiades og arion blev det også til samt et par endnu ubestemte. Busksommerfuglene gav udover mange acaciae også enkelte rubi. Af pletvingerne var athalia ret almindelig men også didyma, diamina og sandsynligvis britomartis blev set. Perlemorfuglene gav foruden så godt som de fleste af de danske arter også daphne og hecate. Ildfugle blev det også til; hippothoe var ret udbredt og almindelig men også enkelte dispar, virgaureae og alciphron. Alt i alt ca. 75 arter samt en del flot natur især i det syd-østlige Slovakiet. Tatrabjernene var meget skovbevoksede og det lykkedes os kun at finde enkelte åbne områder med sommerfugle og god flora blandt andet horndrager og andre interessante ting. Slovakiet er billig; tre mand kan spise godt(og drikke) på ok restaurant for et par hundrede kroner. Også hotellerne er billige. Ca. 100 kr. pr. mand pr. nat og der kunne sikkert pruttes om prisen. Hvis nogle har lyst til at gøre turen bør man nok forberede sig lidt bedre hjemmefra, end vi havde gjort, for at ramme de helt gode lokaliteter. Men skynd jer landbrug og kunstgødning trænger hurtigt mod øst!

Observatör: Christian, Allan & Martin (rapporterad: 2004-07-06) 
	


2004-07-05 - NEZ 
Årets første O. sylvanus (stor bredpande) i sommerhushaven på Tibirke Sand

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-08-26) 
	


2004-07-05 - NEJ 
NEJ - Skiveren - 5.vii.2004
En kortere tur til lokaliteten udenfor campingpladsen gav de ønskede serpentata'er 9 stk., herudover var der mange artaxerxes (jeg så over 50 stk. - både helt friske og slidte).

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2004-07-05) 
	


2004-07-05 - NEZ 
Nakkehoved Fyr:
Har lavet 250watt`s fælden om til et 40 watt blåt rør. Rigtig mange dyr, ikke kun micros, men også mange store spindere. De sidste dages vind fra sydvest, tyder da på lidt træk idet der lå en halvlevende saucia hun. Ellers ikke noget nævneværdigt.

Observatör: Brian J. K. Nielsen & Niels Jacob Andersen (rapporterad: 2004-07-05) 
	


2004-07-04 - NEZ 
Årets første M. jurtina (græsrandøje) i sommerhushaven, Tibirke Sand.

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-08-26) 
	


2004-07-04 - NFM 
Efter en ualmindelig våd og sommerfugle-fattig forsommer, var det bare positivt, da jeg igår tog min årlige Maculinea Arion tur til Høv. Det er det største antal Arion jeg har set på vingerne siden mine teenage år i Hammerbakker (NJ). Mindst 20-30 individer på vingerne i det vekslende vejr, så der var nok til at studere variationer i farve og tegning .De var spredt over hele lokaliteten, ikke kun i det gamle "Stronghold", men også på hele overdrevets sydside ned mod vejen. Opmuntende dag, og husk nu indsamling forbudt, det vil også være rovmord mod en så unik art på en så begrænset lokalitet.

Observatör: Anders Rousing (rapporterad: 2004-07-05) 
	


2004-07-04 - EJ 
En tur til Salten Langsø i dag da der var lidt sol gav ca 5 niobe og en del hyperantus og jurtina.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2004-07-04) 
	


2004-07-03 - NEZ 
Hundige/acutellus
For to dage siden fandt jeg pyraliden Schlerocona acutella på lyset i haven (Hundige syd for Kbh.), det er 10 år siden den var her sidst.
Dengang fandt jeg den under omstændigheder som talte for at den var lokal i området nemlig på indersiden af min verandadør i en periode med værre vejr end det vi har nu.

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2004-07-03) 
	


2004-06-30 - NEJ 
NEJ – 30.vi. 2004 - Portlandsmosen/Ll. Vildmose
Efter 10 dage med strid blæst og regnbyger fik vi endelig solskin, dog fortsat med en del vind, men i mosen giver birkene læ, så jeg gik en tur med nettet efter viklere mv.
Der var lunt under birke på de lysåbne og solbeskinnede pletter. Der fløj ikke så mange forskellige dyr, men det er ret almindeligt på denne lokalitetstype. Af viklere var det især lacunana, der forstyrrede i fangsten af bedre dyr. Og så atomaria, der fløj op konstant.
Efterhånden lærer man jo at overse disse dyr og så koncentrere sig om det ”unormale”.
Helt friske crataegi fløj rundt, ikke så mange, jeg så et dusin eksemplarer. En enkelt helt udtjent rubi fløj endnu. Derimod var idas helt frisk, den fløj i massevis. Optilete var også på vingerne, jeg så vel en 6-8 stk. Derimod var det en stor glæde at se aquilonaris i mere end 50 eksemplarer flyve rundt i de gamle tørveskær fra krigens tid. Jeg mindes faktisk ikke at have set så mange på en gang førhen. Her har den det virkelig godt.
Det var også glædeligt at se irrorella om dagen. Den blev skræmt op, når jeg gik undere birkene. Satte sig hurtigt på et strå, så kunne jeg stå og nyde dette nydelige dyr, som jeg ellers mest har set på lamperne oppe nordpå. Jeg så vel en 6-8 stk.
En enkelt muricata fløj forskrækket op.
Og hvad fik jeg så med hjem. Stort set kun nogle enkelte viklere til at supplere med, men det vigtigste af alt. 
JEG blev tanket op af herlige indtryk og gode oplevelser efter en laaanng periode uden vejr til insekter!

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2004-06-30) 
	


2004-06-30 - NEZ 
VÆRLØSE området ved den gamle golfbane. Det gode vejr har lokket sommerfuglene på vingeren.
Så > 30   hippothoe og til min store glæde > 10 amanda samt flere urticae,jurtina, hyperantus, pamphilus og faunus.

Observatör: steffen Johansen (rapporterad: 2004-06-30) 
	


2004-06-28 - SZ 
Var sammen med Henrik Mathiassen i Holmegårds mose og fotografere Engrandøje, C.tullia og Bølleblåfugl, V. optilete. Begge dagsommerfugle så ud til at havde det fint her i mosen. Der imellem regnbygerne og tordenvejret havde de travlt med flyvningen, men Engrandøje er en svær fotomodel, sky og flyver der hvor "sækken" er mest våd!. Hvor man må ofre sig, det kan ikke undgås at man bliver lidt våd. Men i kan se dem på:
www.pedersen-bike.dk/indextre.html
under nyheder. Hilsen fra 2 plaskvåde lepidopteologer

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-06-30) 
	


2004-06-28 -  
Observatör:  (rapporterad: 2004-06-28) 
	


2004-06-28 - EJ:Sydøstdjursland 
Observatör: Svend Kaaber (rapporterad: 2004-06-28) 
	


2004-06-28 - Nez, Slangerup Ås, 
Sådan 14 dages jævnt hen møgvejr kan vende noget op og ned på dyrerne. Her flyver 2 dagpåfugleøjer (I. io)rundt i tidslerne, altså gamle, sammmen med efterhånden temmelig slidte urtica af ny generation. Flere pæne maegera ses også, kan  vel næppe være af ny generetion !    

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2004-06-28) 
	


2004-06-27 - NEZ 
Efter den længere regnperiode var det vederquaegende at komme til skovs igen.
Det udmøntede sig i et par gode iagttagelser, udover Hyperantus og Jurtina, som nu er i kraftig fremgang, gav det også 1 Selene, 2 Ino og som det bedste 30+ Dominola. Herligt at se bjørnene danse over engen ude i Stenholt Indelukke.
Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2004-06-28) 
	


2004-06-24 - Bornholm 
Medens regnen glæder landskabet, kan jeg glæde mig over et smukt foto af en kirsebærtakvinge taget den 9. maj i Ravnedal på Nordbornholm og tilsendt mig af Bodil Stoltze, som har bedt mig melde dyret nu hvor det kan have haft fred til at lægge æg, in case it was a female - iøvrigt "skudt" på billede Nr. 37 på en diasfilm. Famous last pictures!

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2004-06-24) 
	


2004-06-24 - Bornholm 
Saltuna:
En del helt friskklækkede urticae de sidste 5 dage - 

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2004-06-24) 
	


2004-06-23 -  
Som Kommentar til Svend Kaabers indlæg pr. 2004-06-13 om Boloria selenes mulige tilbagegang i det jyske, må jeg sige at det ikke er mit indtryk at det skulle forholde sig sådan. Jeg ved ikke meget om hvor arten fløj for 15-20 år siden, men når jeg eftersøger den (hvad jeg jævnligt gør) på lokaliteter der ser fine ud, finder jeg den som regel. Hvad enten det er i 'mine forældres baggård' i Skanderborg-Ry området eller hos mine svigerforældre på Sdr. Omme-Boris kanten.
I øvrigt mener jeg at selene formentlig er en af de arter der flytter en del rundt, forsvinder fra en eng for at dukke op på en anden. Det bliver først kritisk hvis den forsvinder fra et større område hvorfra der har været kendt flere små-bestande.
Mvh.
Thomas

Observatör: Thomas J. Simonsen (rapporterad: 2004-06-23) 
	


2004-06-23 - Bornholm 
Markperlemorsommerfugl, A.aglaja, også begyndt flyvning på Nordbornholm syd for Ankermyr. Her ses også et par lidt slidte engblåfugl, C. semiargus og en ret stor bestand af okkergul randøje, C.pamphilus, hertil Siona lineata og Diacrisia sannio i pæne antal. Nældens takvinge kun set i det meget tidlige forår!?

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2004-06-23) 
	


2004-06-22 - NEZ 
Ryegård: 30 aquilonaris og 15 optilete.
Albertslund: 30 amandus og 200 atrata.
Nu til fodbold.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-06-22) 
	


2004-06-21 - NEJ 
Rigtig mange Græsrandøje og Engrandøje og enkelte violetrandet ildfugle ved udholmevej på vej mod Ejstrup strand, Tranum.
Observatör: Rasmus Høyer Jensen (rapporterad: 2004-06-21) 
	


2004-06-21 - Bornholm 
Klitperlemorsommerfugl, A.niobe, flyver i antal ved Raghammer vest. Parring fotograferes. Mange friske engrandøje og græsrandøje, A. hyperanthus og M. jurtina, på bombardérbillelokaliteten ved Sose.

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2004-06-21) 
	


2004-06-21 - NEZ 
Efterlysning afblæst - Aurora larver fundet.
Jeg har nu fundet 11 aurora-larver på spredte individer af løgkarse mellem tagrør og brændenælder ved Utterslev Mose (kun på løgkarse der voksede mellem andre planter - tilsyneladende ingen larver på løgkarse-planter i store klynger). Jeg må nok indrømme at den udlovede dusør på en flaske Gammel Dansk var ret ussel, når man tænker på hvor svære de var at finde. De er i øvrigt ikke kræsne at holde, udover løgkarse-skulper har mine individer accepteret bl.a. skulper af Ager-Sennep og blade af Gul Sennep som foder.
mvh Niels Agerbirk 

Observatör: Niels Agerbirk (rapporterad: 2004-06-21) 
	


2004-06-20 - NEZ 
En fast bestand af hippothoe ( violetrandet ildfugl ) har tilsyneladende 
etableret sig i det nordlige Birkerød. Mens jeg studerede 2 kredsende hvepsevåger højt over engen opdagede jeg ved en tilfældighed en mindre flok af nævnte art i græsset hvor jeg stod - både hanner og hunner. De var særdeles dovne i det kølige vejr. Jeg har ikke tidligere set arten i dette område.

Observatör: Lars Bo Andersen (rapporterad: 2004-06-21) 
	


2004-06-20 - NEZ 
Et stk Jomfru (Callimorpha dominula) observeret - Sorø Sønderskov

Observatör: Niels J Willumsen (rapporterad: 2004-06-20) 
	


2004-06-20 - EJ 
I dag var jeg en tur rundt ved Gl. Rye og Salten for at lede efter athalia, da der var lidt solskin men jeg fandt ikke nogle. Så hvis der er nogle der ved hvor jeg kan finde dem helt præcist må de da gerne skrive. Det eneste jeg så var en del hyperantus og jurtina samt en enkelt crataegi.
Mvh Thomas

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2004-06-20) 
	


2004-06-20 - NEZ 
2xfriske hippothoe idag og en flot atalanta d.15/6 i Holte. Forleden ogå 50+ rubi i bøllemosen samt 30+ på ny lokalitet i holte. Hilsen Morten
 

Observatör: Morten Hanzen (rapporterad: 2004-06-20) 
	


2004-06-20 - NEZ 
Allerød: 10 minutters opholdsvejr med sol gav 1 amandus, 1 hippothoe, lidt icarus, minimus, sylvanus, jurtina napi og pamphilus samt årets første hyperantus.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-06-20) 
	


2004-06-17 - Bornholm 
Det må nok desværre konstateres, at der er blevet en dagsommerfugl færre i Danmark, idet jeg på flere ture med fint flyvevejr for enghvidvingen, Leptidea reali, på dens sidste lokalitet i Almindingen kun har set (og fotograferet ét eneste eksemplar) den 03.06. klokken 9.30!
  Den 13.juni var jeg i Ekkodalen for at nyde de mange friske blåvingede pragtvandnymfehanner, C. virgo, der var ude at se efter "damer" langs en ret vandfattig øvre Læså. Da pludselig sad en markperlemorsommerfugl, A. aglaja og sugede nektar på en baldrian for næsen af mig, det er tidligt for Bornholm, så jeg tog et billede af den.  

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2004-06-17) 
	


2004-06-15 - EJ/WJ 
Jeg har også fra noget familie i Vorbasse syd for Billund, fået at vide, at de havde adskillige eksemplarer af jacobaea i haven midt i byen de sidste dage i maj.
Iøvrigt er nedenstående side lukket i april 2004, så der er ikke noget at hente mere.
 > se f.eks. www.agrobiologicals.com/glossary/G2884.htm på nettet

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2004-06-15) 
	


2004-06-15 - EJ 
Også jeg har fanget jacobaeae i min have i Amstrup (syd for Odder ved Horsens Fjord) - 2 gange: den 4/6 og 10/6. Der ud over ved jeg, at den er fanget ved Glatved Strand og i en have i Hinnerup. Den breder sig voldsomt i disse år. Det kan måske skyldes, at skovbruget er begyndt at anvende arten som ukrudtsbekæmpere i juletræsbevoksninger, hvor larvens foderplante, brandbæger, vokser, og da den er resistent overfor Round Up, bruger man i stedet jacobaeae - se f.eks. www.agrobiologicals.com/glossary/
G2884.htm på nettet
Venlig hilsen
Flemming Naabye

Observatör: Flemming Naabye (rapporterad: 2004-06-15) 
	


2004-06-14 - SJ 
Et besøg i Roland Mose gav C. tullia davus i antal. Næsten alle var friske. På trods af gråt, blæsende og kedeligt vejr først på dagen sad de frit fremme i vegetationen og lod sig let skræmme op. Da solen om eftermiddagen begyndte at skinne, gik de straks på vingerne.
En smuk underart med sine mange og kraftige øjepletter - helt anderledes end dyrene fra Midt- og Nordjylland.

Observatör: Morten S. Mølgaard (rapporterad: 2004-06-15) 
	


2004-06-13 - NEZ 
Allerød: En tur til Kattehale mose gav en meget lys hippothoe han, en amandus hun samt talrige icarus og sylvatus og enkelte pamphilus og jurtina. Desuden så vi måleren atrata samt uglerne gamma, mi og glyphica.
Derefter gik turen til Farum Sortmose som skuffede noget, vi så kun pamphilus (5), urticae (4), cardui (1), rubi (1) rhamni (1), phlaes (1) og aurora(1).
Sidste stop var Skovgård og her var vi mere heldige. Her så vi på en ret forblæst eng en helt frisk ino, 3 hippothoe, 3 amandus samt alle de almindelige arter.
Billeder kan ses på www.pedersen-bike.dk/indextre.html

Observatör: Lars Andersen og Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-06-14) 
	


2004-06-13 - NWZ 
Et stk. friskklækket Tyria Jacobaeae på en ligegyldig staude i min have i landsbyen Værslev 10 km. øst for Kalundborg... Hvad mon den lavede der? Var det ikke en man tidligere tog til Klostermølle for at finde ?
Observatör: Fritz Raae (rapporterad: 2004-06-14) 
	


2004-06-13 - NEZ 
Bagsværd: Et hurtigt smut i Smørmosen, så store mængder af den sorte måler atrata, talrige stor bredpande (sylvanus) og alm blåfugl (icarus) samt Nældens takvinge (urticae) og div kålsommerfugle.
Observatör: Henrik Matiassen (rapporterad: 2004-06-14) 
	


2004-06-13 - NEZ 
I forbindelse med en rundtur på Melby overdrev, hvor Jeg bl.a. observerede mere end 40 Cinxia, 5 minimus, 10 Icarus mm. Der så jeg også omkring 50 "Argus" ?? Men Jeg kom meget i tvivl om det var Argus alle i hob, fordi mange af dem havde meget smalle afgrænsede sorte vingeafgrænsninger, der jo er tegn på at det kan være Idas (Foranderlig Blåfugl)?
Er der nogen der har erfaring med bestandene på Melby Overdrev, som kan fortælle om begge arterne er tilstede i rimeligt omfang ? (Det er jo ikke så nemt at bestemme dem i farten )!
På forhånd Tak.

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2004-06-14) 
	


2004-06-13 - F 
B. ino (engperlemorsommerfugl) flyver heldigvis stadig på Fyn, men mange var der ikke.

Observatör: Tom Nygaard Kristensen (rapporterad: 2004-06-13) 
	


2004-06-13 - NEZ 
Melby Overdrev (i andet ærinde) 1 stk cardui drønede forbi, ellers kun de sædvanlige arter, bl.a. flere friske M. jurtina.
Hvis iøvrigt nogen ser den grønne køllesværmer i nogenlunde antal et sted i Nordøstsjælland, vil jeg være glad for et praj.
Hilsen
Per Stadel

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2004-06-13) 
	


2004-06-13 - ej 
En tur i Mols Bjerge i dag gav følgende:
Mindst 15 hippothoe, mindts 20 semiargus, 1 amanda, ca 10 icarus, 2 rubi, 1 phlaeas, 2 aegeria, rigtig mange cinxia, mindst 30 crataegi, mange pamphilus, 1 malvae, 1 megera, 2 brassicae, 1 cardamines og en enkelt cardui.
Helgenæs ved den offentlige strand:
5 semiargus, 5 icarus, 2 brassicae, 1 cardui, 1 urticae og rigtig mange cinxia.
Glatved Strand:
Mange minimus, ca 10 icarus, 2 slidte tages, mange pamphilus, 1 lathonia, 1 megera, 2 brassicae, 1 cardamines 1 cardui og mange cinxia.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2004-06-13) 
	


2004-06-13 - ej 
Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2004-06-13) 
	


2004-06-13 - ek 
Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2004-06-13) 
	


2004-06-13 - NEZ 
Melby Overdrev. Ved højen 2 tages i parringsleg. Rundt i området > 30 argus, 15 minimus, > 20 icarus, > 40 cinxia,2megera og 12 pamphilus.
  

Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2004-06-13) 
	


2004-06-13 - LFM 
Rødbyhavn
Fredag aften den 11.6. var vi på ovennævnte lokalitet. Det blæste ret meget fra V/SV, men temperaturen var der ikke noget i vejen med - 13-14 grader. Vi så 91 macrosarter på lys og lokning. Blandt de bedre arter sås bl.a. E. haworthiata 1, M. procellata 1, H. gallii 1, A. triplasia ( trigemina ) 3, T. atriplicis 2, M. albipuncta 2, S. albicolon 4 og H. ambigua 1. 

Observatör: Knud Bech & Jens Lyngsøe (rapporterad: 2004-06-13) 
	


2004-06-13 - NEZ (PG89) 
Brandbjerg, Jægerspris (15 arter)
Mange sylvanus (Stor bredpande), 6 hippothoe (Violetrandet ildfugl)(alle hunner), 10 minimus (Dværgblåfugl), 2 semiargus (Engblåfugl), 2 amandus (Isblåfugl), mange nyklækkede urticae (Nældens takvinge), 2 cinxia (Okkergul pletvinge), 2 megera (Vejrandøje), 1 jurtina (Græsrandøje) (min første i år) samt div. alm.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2004-06-13) 
	


2004-06-13 - EJ: Trustrup 
Det er mit indtryk, at ikke blot perlemorsommerfuglen Cl.euphrosyne, men også Cl. selene er i meget skraftig tilbagegang i Østjylland.For at se om arten fortsat forekommer på en kernelokalitet, besøgte min kone og jeg idag det fredede område med 5.200 år gamle bondestenaldergravminder ved Hevring å, hvor arten normalt er almindelig på de fugtige enge. I det gode vejr iagttog vi 17 arter dagsommerfugle, ligefra sene forårsarter som Callophrys rubi, til nye sommerkuld af arter som P.napi, Iss.lathonia og Agl. urticae, samt  de første Thymelicus sylvestris. På engene var der mange eksemplarer af arter som Cl.selene, Lyc.hippothoe og Pol.amanda. Desværre var der en del eksemplarer af var. confluens blandt hippothoe, så arten vil nok forsvinde fra stedet i løbet af nogle år på grund af indavl. Men hvis der er naturinteresserede, der vil se en jysk blomstereng, som den så ud mange steder for 20-25 år siden, kan jeg anbefale et besøg og at man tager sit kamera med og lader nettet blive hjemme.
Observatör: Svend Kaaber (rapporterad: 2004-06-13) 
	


2004-06-13 - EJ: Trustrup 
Det er mit indtryk, at ikke blot perlemorsommerfuglen Cl.euphrosyne, men også Cl. selene er i meget skraftig tilbagegang i Østjylland.For at se om arten fortsat forekommer på en kernelokalitet, besøgte min kone og jeg idag det fredede område med 5.200 år gamle bondestenaldergravminder ved Hevring å, hvor arten normalt er almindelig på de fugtige enge. I det gode vejr iagttog vi 17 arter dagsommerfugle, ligefra sene forårsarter som Callophrys rubi, til nye sommerkuld af arter som P.napi, Iss.lathonia og Agl. urticae, samt  de første Thymelicus sylvestris. På engene var der mange eksemplarer af arter som Cl.selene, Lyc.hippothoe og Pol.amanda. Desværre var der en del eksemplarer af var. confluens blandt hippothoe, så arten vil nok forsvinde fra stedet i løbet af nogle år på grund af indavl. Men hvis der er naturinteresserede, der vil se en jysk blomstereng, som den så ud mange steder for 20-25 år siden, kan jeg anbefale et besøg og at man tager sit kamera med og lader nettet blive hjemme.
Observatör: Svend Kaaber (rapporterad: 2004-06-13) 
	


2004-06-12 - NEZ 
Bagsværd. På skovbrynet mellem Hareskov station og Skovbrynet station så jeg flere Stor bredpande (sylvanus) , dværgblåfugl (minimus) og alm blåfugl (icarus).

Observatör: Henrik Matiassen (rapporterad: 2004-06-14) 
	


2004-06-11 - Bramming, WJ 
Vores smukke lindesværmer - Mimas tiliae - har virkelig bidt sig fast, her i det vestjyske. Ikke mindre end 3 stk. viste sig ved lampen, i haven.
 

Observatör: Anders Beltoft (rapporterad: 2004-06-13) 
	


2004-06-11 - SJ 
Roland Mose 11.vi: Ca. 10 tullia (heraf en meget stor og lys), 1 cardui, 2 rubi (friske!), 1 cardamines (sent!), mange strigillaria, 1 viridata.
Als Nørreskov 10.vi: 1 atalanta, 2 c-album og 1 jurtina.
Roland Mose: 9.vi: 2 tullia, 1 viridata og mange strigillaria.
Det kan der komme ud af at være censor i Sønderborg i BLANDET vejr.
Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-06-11) 
	


2004-06-11 - LFm 
Vi er nu oppe på ialt 4 klækkede c. fraudatrix, fra larver ved fuglsang i 2003. 

Observatör: Niels jacob Andersen & Brian j. k. Nielsen (rapporterad: 2004-06-11) 
	


2004-06-10 - NEZ 
3 stk. slidte Tidselsommerfugle (cardui) i min sommerfuglehave her til aften. 
Jeg har lagt nye billeder ind på http://www.natur-galleri.private.dk af Spættet bredpande (Malvae) og Gråbåndet bredpande (tages). Billederne er taget på Melby Overdrev den 16.5.2004. 

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2004-06-10) 
	


2004-06-10 - nez 
burresø to stk stor bredpande, en auroa, en vejrandøj samt dvi.kålsommerfugle.

Observatör: niels.g.jørgensen (rapporterad: 2004-06-10) 
	


2004-06-10 - NEZ 
Allerød: hippothoe 4, amandus 15, icarus +25, minimus +100, en cardui, årets første jurtina samt lidt almindeligheder og masser af små skidtdyr.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-06-10) 
	


2004-06-10 - LFM 
Det lader til, at det varme vejr har sat lidt gang i de migrerende takvinger. Således var der i formiddag 4-5 Tidselsommerfugle og lige så mange Admiraler omkring de blomstrende syrener ved Gedser Fuglestation, og ved middagstid endnu en Admiral i haven i Gedser. Desuden er Gammauglen begyndt at vise sig om dagen ved blomster.

Observatör: Hans Lind (rapporterad: 2004-06-10) 
	


2004-06-09 - LFM 
En Tidselsommerfugl, cardui, solede sig ved de blomstrende syrener ved Gedser Fuglestation.

Observatör: Hans Lind (rapporterad: 2004-06-09) 
	


2004-06-09 - LFM 
En Tidselsommerfugl, cardui, solede sig ved de blomstrende syrener ved Gedser Fuglestation.
Observatör: Hans Lind (rapporterad: 2004-06-09) 
	


2004-06-09 -  
Observatör: Hans Lind (rapporterad: 2004-06-09) 
	


2004-06-09 - NEZ 
Bagsværd: Efter en lang og lidt trist periode med kun almindelige arter dukkede der en Hepiatis humuli hun op for første gang i den tid jeg har lyslokket i haven. 

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-06-09) 
	


2004-06-08 - NEZ 
Allerød: enkelte hippothoe og amandus, +20 minimus, +100 icarus, samt enkelte sylvanus. Derudover massevis af O. atrata, S. lineata, S. clathrata og en masse ubestemt småkravl.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-06-09) 
	


2004-06-08 - Nez, Slangerup Ås, Uggeløse Skov 
Ny gen. af A. urticae. Adskillige friskklækkede expl.set i går og idag. Spinderen sannio 2 stk.

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2004-06-08) 
	


2004-06-08 - Nez, Slangerup Ås, Uggeløse Skov 
Ny gen. af A. urticae. Adskillige friskklækkede expl.set i går og idag. Spinderen sannio 2 stk.

Observatör: a (rapporterad: 2004-06-08) 
	


2004-06-08 - NEZ 
1 enkelt optilete i Lyngby Åmose

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-06-08) 
	

2004-06-08 - NWZ 
En kombineret dag og nattur til Røsnæs gav dog ikke det helt store.
Vi var egentlig oppe efter H.filigrama dog uden succes. Dog var der flere af H.Confusa, samt H.perplexa. Endvidere mange sække af hirsuta( Unicolor)
Flere amoricanus set, og det bedste var vikleren metzneriana, vist nok ny for NWZ?

Observatör: Brian j. k. Nielsen, Niels jacob Andersen & Bjørn Baungaard (rapporterad: 2004-06-08) 
	


2004-06-08 - EJ 
Pallidata
Forsøgte uden held at finde måleren pallidata på jernbaneskråningen i Lysbro/Silkeborg.
Søgte derefter i Løvenholmskoven på Djursland, men også her forgæves.
Er denne art mon forsvunden fra DK. 
Er det CO-udslippet og måske DSB's brug af Roundop som er de skyldige??

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2004-06-08) 
	


2004-06-07 - NEZ 
Asserbo Plantage
På sukkerlokning i går aftes sås bl.a. T. or (1), A. rumicis (1), A. sublustris (1), P. sagittigera (2), M. litoralis (1), M. comma (4), A. ripae (1), N. pronuba (1) og N. orbona (1).

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2004-06-07) 
	


2004-06-07 - NEZ 
Asserbo Plantage
På sukkerlokning i går aftes sås bl.a. T. or (1), A. rumicis (1), A. sublustris (1), P. sagittigera (2), M. litoralis (1), M. comma (4), A. ripae (1), N. pronuba (1) og N. orbona (1).

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2004-06-07) 
	

2004-06-06 - NEZ 
1 alni på sukkerlokning i Lyngby Åmose

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-06-07) 
	


2004-06-06 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup (NWZ) 4-5.VI-2004:
Endelig ser det ud til at natsværmerne er begyndt at vågne lidt op til dåd! 
Fredag (4.VI ) var (i hvert fald for mit vedkommende), første rigtige store flyvenat i år, med 105 macrosarter til lys. Det var tungt skyet med småregn det meste af natten, men regnen syntes at opretholde flyvningen med temperatur på ca. 12 grader og meget svag vind. Der var mange dyr i luften hele tiden. Det hele kulminerede kl. 3.30 med en ”ny art” for ”Grunden” (og sandsynligvis 1. fund i NWZ – i hvert fald ikke meldt i NWZ frem til 2002), da der på kanten af æggebakkerne sad et dugfrisk eksemplar af T. jacobaeae (Blodplet). 
Desuden kom P. chlorosata (1 stk.) og  E. sororcula (2 stk.), som begge var ”nye arter” for ”Grunden” sidste år. Af andre arter foruden de almindeligste kan nævnes: S. clathrata (3 stk.), A. illyria (3 stk.) og A. polyodon (1 stk.). E. exclamationis var talrigeste dyr (>50 stk.). Der var mange sværmere, som bla. S. ligustri.
Lørdag (5.VI), var det noget mere blæsende og køligere med i alt 74 macrosarter på lys. Heriblandt C. cossus (1 stk.) og H. milhauseri (1 han). 

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2004-06-06) 
	


2004-06-05 - NEZ 
L. megera (vejrandøje): 1 i klitter på Liseleje strand

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-06-11) 
	


2004-06-05 - NEZ 
Jægersborg Kaserne.
Antiopa 1, friskt eks.
MVH. Anita Neumann

Observatör: Anita N. Neumann (rapporterad: 2004-06-06) 
	


2004-06-05 - NWZ 
Nekselø
Fin tur til Nekselø i pragtfuldt vejr - 22 gr. og let vind fra NV.
Vi tog den nordlige tur rundt på øen (grønne tur), og efter at min søn Lasse havde spottet den første E. trabealis, sås efterfølgende >25 stk.
Vi så også S. ornata(6) og pyraliden S. verticalis(3). Af dagsommerfugle sås L. megera(10), P. icarus(>25), C. pamphilus(>50) samt div. kålfugle. Der var utroligt mange firben i alle størrelser på skrænterne.
Et besøg på øen kan klart anbefales hvis vejret er til det.

Observatör: Søren & Lasse Dyrsted (rapporterad: 2004-06-06) 
	


2004-06-05 - NEZ 
Allerød: Årets første(?) amandus.
Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-06-05) 
	


2004-06-03 - NEZ 
Hillerød: +20 selene, 2-3 hippothoe-hanner, lidt icarus, minimus samt massevis af pamphilus.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-06-03) 
	


2004-06-03 - NEZ 
Har lige klækket nogle villosella hunner.
Såfremt der skulle være nogle som gerne vil forsøge sig med hunlokning af villosella, så er de velkomne til at låne nogle af mine hunner og så tage turen til Jylland for at finde nogle hanner.
Send mig en mail eller ring til mig hvis du/I har brug for at låne et par hunner. Men det skal være snart da de ikke lever længe.
Tlf 48281034
e-mail flemming-juhl-nielsen@mail.dk

Observatör: Flemming Juhl Nielsen (rapporterad: 2004-06-03) 
	


2004-06-02 - NEZ 
P. icarus (alm. blåfugl) og E. glyphica (skriftugle): Meget stor forekomst (50? af hver) på kunstig bakke ved Farum Svømmehal

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-06-11) 
	


2004-06-02 - NEZ 
Allerød Skydeterræn: +100 icarus samt lidt minimus, 3-4 sylvanus og rigtig mange pamphilus, enkelte levana, io og urticae. Del larver af både io og urticae. +100 S. lineata og masser af andet småkravl og skidtdyr. Med det dejlige vejr kommer de første amandus og hippothoe nok en af de nærmeste dage og så er det ligesom rigtig sommer.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-06-02) 
	


2004-06-02 - NEZ 
Allerød Skydeterræn: +100 icarus samt lidt minimus, 3-4 sylvanus og rigtig mange pamphilus, enkelte levana, io og urticae. Del larver af både io og urticae. +100 S. lineata og masser af andet småkravl og skidtdyr. Med det dejlige vejr kommer de første amandus og hippothoe nok en af de nærmeste dage og så er det ligesom rigtig sommer.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-06-02) 
	

2004-06-02 - NEZ 
Årets (?) første hippothoe set ved Farum.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-06-02) 
	


2004-06-01 - LFM 
Fund af larver af h.h.v c.fraudatrix & c.artemisiae v. fuglsang på Lolland i 2003 gav endelig pote. 3 c.artemisiae, & 1 c. fraudatrix er klækket til dato.
Endvidere en tur til vestJylland d. 20-22 maj. Sammen med 6 andre samlere gav også en del forskellige arter. 
Dyr der bør nævnes
Dejbjerg hede om dagen:
1 tityrus dagsværmer nyklækket, mange malvae set,
Kallesmærsk hede 20.5:
5 fagaria, 5 illicifolia.
desuden en masse sækspindere hentet på forskellige lokaliteter.
pulla, maurella, villosella & graslinella.
Sidst i frøslev mose.
10 quercifolia larver.

Observatör: Brian J. K. Nielsen & Niels Jacob Andersen (rapporterad: 2004-06-01) 
	


2004-06-01 - NEJ:Læsø       
En pinseferie på Læsø d.30.og 31. maj blev brugt til at kortlægge øens bestande af Erynnis tages. Arten er fortsat meget udbredt på øen, hvor kællingetand(Lotus corniculatus) står solbeskinnet på mager ugødet jord. Ialt blev arten set på 8 isolerede lokaliteter, mest i små bestande på under 10 eksemplarer, men enkelte steder, som i klitterne ved Vesterøhavn også i større antal. På sin habitat havde arten to ledsagearter, dels Polyommatus icarus, som den jo deler værtsplante med og dels Hemaris tityus, som i mangel af andre nektarkilder tog til takke med kællingetandens blomster, som den fouragerede på hele dagen indtil kl.18. I alt blev der set 16 arter dagsommerfugle under opholdet, deriblandt årets første Ochlodes faunus-hanner.
   

Observatör: Svend Kaaber (rapporterad: 2004-06-01) 
	


2004-06-01 - NEJ:Læsø 
Observatör: Svend Kaaber (rapporterad: 2004-06-01) 
	


2004-06-01 - B 
Har kørt skovvejene tynde i L.reali's kendte forekomstområde adskillige gange på det seneste. Her flyver en del kålsommerfugle og aurora, men har til dato ikke truffet én eneste reali i år - den burde ellers være på vingerne nu.
Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2004-06-01) 
	


2004-05-31 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup 28.-31.V:
Natflyvningsmæssigt blev det ikke den store pinseferie, hvor iskold luft stadig hang over området både fredag og lørdag, fra de sidste ugers kolde vejr. Ca. 40 macrosarter kom til lys disse dage, mens den meget lunere luft søndag gav en del mere flyvning med 57 arter. Udover 1 stk. (rimelig pæn) C. siterata, har resten tilhørt de mere almindelige forsommerarter. Bl.a. sås nu friske A. ripae, A. anceps, A. cinerea, A. clavis, A. polyodon, O. strigilis, H. bicruris, H. perplexa og M. tiliae. Sukkerlokningssnorene gav enkelte C. trigrammica som næsten den eneste art.
Dagsommerfuglemæssigt optalt 17 arter, som bl.a. malvae (8), minimus (2), cinxia (ca. 10), atalanta (1), lathonia (5), levana (ca. 15). Desuden blev set 1 stk. H. fuciformis. Microsmæssigt sås enkelte B. turionella og 1 stk. S. verticalis også på lys.
Jeg havde for i øvrigt en del (ca. 20) af pyraliden A. sociella flyvende indendørs; både hanner og hunner. Det har jeg aldrig før oplevet på denne måde.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2004-06-02) 
	


2004-05-31 - LFM 
Henrik Mathiassen og Lars Andersen var en tur i Store skov, Lolland, der så vi A.napi, A,levana P. c-album, C. euphrosyne, P. aegeria og C. silvicola, sidstnævte art kun et stk, men fik taget udmærkede fotos af denne, vi så også på vej indtil Nykøbing en Skovblåfugl, C. argiolus.
se fotos på:
www.pedersen-bike.dk/indextre.html
se under nyheder siden

Observatör: Lars Andersen og Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-06-01) 
	


2004-05-31 - EJ 
I dag var jeg en tur på Helgenæs ved lushage og gik en lang tur. Der fløj en del megera, ca 10 icarus, ca 10 minimus, 5 pamphilus, 4 phleas, 2 brassicae, 5 cinxia og en enkelt venata. På vej hjem gik turen over Mols Bjerge og der så jeg en enkelt levana, den første jeg har set der og en enkelt megera og 2 icarus.
Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2004-05-31) 
	


2004-05-30 - NEZ 
I. lathonia (storplettet perlemorsommerfugl): 2 Liseleje by + 1 Liseleje Plantage + 2 Melby Overdrev
L. megera (vejrandøje): 1 Lille Kulgab dvs. klitten ud for Melby Overdrev
C. pamphilus (okkergul randøje): 1 Melby Overdrev
Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-06-11) 
	


2004-05-30 - LFM, Thoreby skov 
Mens familien gik til kaffeboret gik jeg i skoven, nærmere bestemt Thoreby skov ved Nykøbing F., for at konstatere at her fløj C.euphrosyne og C. selene i skøn forvirring på lysninger og langs skovveje hvor kærtidslen iøvrigt nu er ved at gå i blomst. Dejligt syn,- så ca. 6 af vejr på ½ time. Fortsat c-album og levana samt io. 

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2004-06-01) 
	


2004-05-30 - NEZ 
Lynge, var med min søn ude og afprøve put&take søen i Nymølle grusgrav ved Lynge. Fangede nu ingen fisk, men så en masse minimus som nærmest sværmede om benene på os ved søbreden. Desuden mange icarus på de varme skråninger samt io, napi og muligvis en enkelt faunus

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-05-31) 
	


2004-05-30 -  
Lidt fra Århus egnen. Nærmere betegnet Moesgård. Kan ikke hamle op med sjællanske opservationer, men hvad vi så var : Mange kålsommerfugle, cardamines, og io. 4 rhamni, 1 phleas, 3 aegeria, og på et enkelt lille område fløj en virvar af blåfulge. Nåede ikke at artsbestemme, men sikkert mange icarus.

Observatör: Thomas Bendt (rapporterad: 2004-05-30) 
	


2004-05-30 - Nez  Søllerød, Kbh 
Friskklækket agiolus(skovblåfugl)i haven i den blomstrende kristtorn. 

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2004-05-30) 
	


2004-05-30 - NEZ 
Allerød Skydeterræn: +25 icarus, 3 minimus (ny for lokaliteten), megera, 5 phlaeas, +50 pamphilus, 1 malvae, en friskklækket og en gammel io, 1 atalanta, massevis af brassicae, lidt napi, rapae og rhamni, samt en "leopardmåler" P. macularia (først hjemvendt fandt jeg ud af, at den vist ikke er helt almindelig på disse kanter, så den flyver der endnu) og to svaleklirer.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-05-30) 
	

2004-05-30 - NEZ 
MELBY OVBERDREV. Jeg må lige fortælle følgende oplevelse, da den efter min mening er glædelig.Mens familien var parkeret ved stranden, gik jeg på tur efter Tages. Startede ved den gamle lokalitet mellem "krudthuset" og ned til grøften i det sydøstlige hjørne, her så jeg 3 stk. Fulgte grøften mod vest, ved det område der blev afbrændt sidste år 1 stk og 1 stk i området ved højen, hvor det lykkedes at finde 2 små foderplanter.
Dagens glædelige hotspot var SF-banen, området omkring de små grønne skydehuse mod øst, bliver der maskinslået nogle gange om året. Her var en god bestand af blomstrende kællingetand, ved første gennemgang så jeg 7 Tages,Gråbåndet bredpande. Det blev overskyet og turen gik hjem.
På samme sted kom en  Galii ( snerresværmer) lignende spinder flyvende i en  bue omkring mig, var indenfor net rækkevidde men for hurtig. ,

Observatör: steffen Johansen (rapporterad: 2004-05-30) 
	


2004-05-30 - NEZ 
Så skete det igen !!
På udviklinges alter er der nu ofret endnu et dejligt område, nemlig en meget stor del af Overdrevet ved Egedam/Skansebakken som er forvandlet til et stort krater fyldt med grus og beton, som skal ende med at blive til boliger.
Det er da rart for beboerne, men det var også en af skanserne, hvor man hvert år kunne tage ud og nyde de Violetrandede Ildfugle (Hippothoe),Dværgblåfugle (Minimus), Brunlige Pelemorsommerfugle (Selene), Det Hvide C (C-album) og mange flere.
Det var lidt forstemmende og så havde de til overflod også fjernet den flotte grusgrav der førhen var Gul af gyvelblomster. Ak Ja !
Jeg kunne dog glæde mig over at det alligevel lykkedes mig at se 8 Selene, 11 Alm. Blåfugl (Icarus) og lidt almindeligheder.
Så vi må jo så glæde os over de arealer der er tilbage - så længe de er det ??? 

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2004-05-30) 
	

2004-05-29 - LFM 
Bøtø, 1 selene, flere rhamni på vingerne igen og 1 enkelt tityrus-han, der kæmpede om pladsen med en phlaeas.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-05-29) 
	


2004-05-29 - NWZ 
Røsnæs: Dejligt vejr, armoricanus (5-6 ret friske), malvae (1 friskklækket), enkelte ret slidte cinxia, samt mange icarus og minimus og en del almindeligheder.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-05-29) 
	


2004-05-28 - LFM 
Efter 2 ture til Falster har heldet været med mig. Fotos af 2 arter dagsommerfugle, jeg ikke har set før herhjemme.
Den 16 maj Diget ved Marielyst, så ca 15 stk B. dia , violet perlemorsommerfugl, der er ny for mig.
I dag gik turen atter dertil. Kl 13,00 vekslende skydække, så ikke dia men 4 selene, brunlig perlemorsommerfugl. 
Efter 1½ time gik turen til Gedesby. Selv om det var let skyet, lykkedes det efter  kort tid at finde L. tityrus , Sort ildfugl, som jeg aldrig har set herhjemme. 2 hanner og 4 hunner som alle sad i hvile på græsstrå.
En rigtig solstråle historie i halv dårligt vejr.
Hilsen Steffen

Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2004-05-28) 
	


2004-05-28 - SZ/NEZ 
Var her til formiddag I skovene ved Lellinge i halvdårligt vejr, og der fløj ikke rigtigt noget i de få solglimt, men fandt dog en større portion urticaelarver, der har et godt stykke endnu. Nu har vi snakket tages, hvem holder egentligt jævnligt øje med euphrosyne. Jeg ved Thomas Møller arbejdede med arten i sit speciale. Hvordan går det egentligt euphrosyne på Sjælland, på Fyn og i Jylland? Forsvinder den egentligt ikke stille og roligt? På Lolland går det nok bedst. Jeg så mange euphrosyne i Storskoven ved Sundby på Lolland (men her havde violerne det også meget bedre) i starten af maj, men der er vel ikke mange gode lokaliteter tilbage. Jeg glæder mig til, jeg skal til Læsø og Nordjylland igen, der er væsentligt mere natur, selvom populationer opstår og uddør her oppe også, men mange arter har formodentlig metapopulationer, og arterne "flytter" sig løbende mellem de enkelte populationer. Hvis vi skal undersøge arterne grundigt er det ikke nok med transektoptællinger. Man skal vel også udføre mærkning/genfangningsforsøg, selvom det efter min mening er betænkeligt m.h.t. blåfugle og bredpander men på den anden side aner vi ikke rigtigt noget om hvorvidt dyrene spreder sig eller ej. Sjældne og lokale arter er generelt meget dårlige til at sprede sig så meget af gangen. Vi skal også kende til hvilke æglægningsplanter dyrene vælger og hvordan de gror, hvad larverne kræver o.s.v. Men når dyrene bliver meget fåtallige er dette svært.
Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-05-28) 
	


2004-05-28 - NEZ 
Martin skrev
> Tilgroningen nogle steder på Overdrevet er ved at være ret fremskreden. 
> Man føler næsten, at man går i skov mellem den lille høj og fyrreskoven. 
> Måske burde "nogle" sende en lille mail til skovdistriktet. Lad os håbe, 
> at man får styr på området, når militæret forsvinder helt, så vi ikke 
> bare får en fin birkeskov. 
Vær opmærksom på, at nu, hvor kællingetand endnu ikke blomstrer, er den ret svært at opdage mellem al den anden vegetation, der står pænt meget kællingetand stadigvæk. Med hensyn til pleje, så har vi skam masser af kontakt med skovdistriktet om problemet og de er meget positive, ikke blot for insekterne men også planter mv. Der bliver rent faktisk gjort meget derude, to arealer er afbrændt, og der er slået mindre partier. Birkeopvæksten er det største problem, idet det er gamle stubbe, der skyder igen. Der er fjernet en mængde birketræer ved at trække stubben op med maskine, problemet er blot, at det efterlader et bart hul, hvor små nye birketræer spirer frem! 
Skovdistriktets problem er dels at der mangler nogle reelle løsninger på tilgroningen og dels økonomiske resourcer til at udføre plejen. Der er udarbejdet en detaljeret plejeplan for området af S&N og militæret, hvori insekterne har en fremtrædende plads.
Der vil blive afholdt en publikums-plejedag i september, nærmere herom senere. Så må vi se, om alle de, der klager over at "nogen må gøre noget", selv bekvemmer sig til at møde op!
Mht. til tages, så kunne I lave en mere seriøs overvågning ved hjælp af årlig linjetaksering på en fast rute 1-2 gange ugentlig i flyvetiden, så kan vi få nogle ordentlige data. At arten tilsyneladende er fåtallig i øjeblikket, kan vel også skyldes, at det faktisk har været møjkoldt de sidste 2-3 uger, og at arten derfor ikke rigtig er kommet igang, eller at I måske ikke har været der, hvor arten nu flyver.
Hilsen
Per Stadel

Observatör: Per Stadel (rapporterad: 2004-05-28) 
	


2004-05-28 - NEZ 
Allerød: En noget sen let slidt c-album. Ad. tages. Jeg var på Overdrevet for en lille uge siden og så 10 tages (de fleste på det gammelkendte sted ved lejren). Jeg synes aldrig, man kan finde foderplanten om foråret, men senere, når den blomstrer, viser det sig alligevel, at der er ret mange småplanter. Lad os håbe, at arten bare har et mindre godt år grundet vejret, "global opvarmning", "kvælstofnedfald" eller noget andet og kommer sig igen, som den jo har gjort flere gange før. Men lad nu være at fange nogle. Tilgroningen nogle steder på Overdrevet er ved at være ret fremskreden. Man føler næsten, at man går i skov mellem den lille høj og fyrreskoven. Måske burde "nogle" sende en lille mail til skovdistriktet. Lad os håbe, at man får styr på området, når militæret forsvinder helt, så vi ikke bare får en fin birkeskov. 

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-05-28) 
	

2004-05-27 - NEZ 
Melby Overdrev 27.v. i skyfrit vejr med let vind: Jeg søgte også tages m.v., men fandt ingen i det "kendte" område, og som Steffen må man konstatere, at foderplanten er væk (stort set) og tilgroning er undervejs. Jeg så dog 3 tages sidst jeg var her. Til gengæld var der 10-20 cinxia, 1 malvae (slidt), 1 viridata, nogle minimus og 1 icarus på "tages"-stedet. Andre steder på overdrevet fandtes megera i parring, rubi m.v. og endelig en pæn tages på "mit helt gamle" tages-sted, og jeg fik et foto. Jeg tror måske vejret i år har været hårdt for arten, ligesom armoricanus, dia o.s.v. Men når vi ved, at området gennem de sidste 20 år kostant har ændret sig (hård græsning, slåning m.v.) og vi troede tages ville forsvinde, men hver gang har den overrasket os positivt og kommet igen her og der. Det største problem for hele overdrevet, er hvis det gror for meget til og lyngen og lave planter som kællingetand bliver fortrængt. Bl.a. når/hvis militæret forsvinder helt, må man håbe på/kræve en passende pleje af området.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-05-27) 
	

2004-05-27 - Nez 
MELBY OVERDREV i strålende eftermiddags sol. Så io, megera, pamphilus, phlaeas, rubi, minimus der allerede var på vingerne den 9 maj, samt 10 flotte frisk klækkede cinxia. En enkelt tages i området ved lejren. Søgte forgæves arten på den lokalitet, hvor den var talrig sidste år i maj. Til min store overraskelse var foderplanten, kællingetand, væk. Er der nogen der ved hvorfor foderplanten forsvinder ? Uden den har tages ikke mange chancer.
Mange forårs hilsner
Steffen

Observatör: steffen Johansen (rapporterad: 2004-05-27) 
	


2004-05-26 - Bornholm 
Efter at have været i SJ og WJ i Kr. Himmelfartsferien med 7 andre samlere er der "gået sække i den ".
Vi fangede i det jyske maurella, pulla, villosella og graslinella. Vel hjemkommet til Solskinsøen havde jeg således fået tro på, at det kunne lade sig gøre at finde disse sække. Derfor tog jeg til Slotslyngen for at finde hirsuta (unicolor) - og sandelig om det ikke lykkedes - en hunsæk.
Har også fanget albovenosa i fælderne. 1 stk i Saltuna d. 4.-11. maj og endnu en i Saltuna d. 23.-26. maj.
Jeg har aldrig før fanget den i første generation - er den ved at blive mere almindelig ?

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-05-26) 
	


2004-05-24 - NEZ 
Søndag d. 23 maj var jeg på en dagtur på Melby Overdrev, og der blæste en halv pelikan, så der var ikke ret meget der fløj, men istedet brugte jeg tiden til at finde larver, fandt Okkergul pletvinge,M.cinxia larver og Båndspinder, M.castrensis larver, mødte Per Stadel som på Alm. pimpinelle fandt Køllesværmer, M. minos larver. I ly for vinden bag nogle fyrretræer fløj der C. rubi omkring.
Var igen d. 24 maj ude på Melby Overdrev, fik fotograferet Okkergul pletvinge,M.cinxia hvor en variant af denne også blev fotograferet, disse var nyudklækket og der fløj ca 10 dyr omkring. Det er spøjs at man samtidigt kan finde larver af samme art! 
Så også en enkelt Gråbåndet bredpande,E. tages men efter længere tids søgning var der ikke flere af denne art. Nu efter denne oplevelse tænker jeg at man måske skulle indføre et frivilligt indsamlingsstop for denne art. Den kan godt blive presset af ivrige samlere. Og der er langt til næste lokalitet for denne art.
se fotos på: 
www.pedersen-bike.dk/indextre.html
se under Nyheder siden.

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-05-25) 
	


2004-05-23 - Østjylland 
Risskoven:
Min første A. levana for Jylland sås ved en lille lysning ved Birkemosen (den nordøstlige del af skoven).

Observatör: Rasmus Due Nielsen (rapporterad: 2004-05-24) 
	


2004-05-23 - Nez. Selsø, Skrænten 
I læ for vinden fløj 12 dagarter. Mest interessant:  Atalanta 1, agestis 3, maegera 2o, icarus 25, og en puppeklar W-albumlarve blandt blæstens nedrevne elmegrene. 

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2004-05-23) 
	


2004-05-23 - LFM 
Møn: Ulfhale Skov - efter at være blæst mere end godt igennem på Nyord, hvor en gl. havørn åd blishøne til eftermiddag - var der lige tid til et hurtigt stop kl. 17.00 ved de få syrener, der stod næsten i læ for pelikanen inde på vejen gennem skoven - der var en håndfuld H. fuciformis på bare de to-tre minutter vi observerede.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2004-05-23) 
	


2004-05-23 - Bramming, WJ 
Så er Araschnia levana også nået til Bramming! Idag så jeg en hun, flyve omkring buskene i haven.

Observatör: A. Beltoft (rapporterad: 2004-05-23) 
	

2004-05-23 - LFM 
Jeg har været på Femø i Smålandsfarvandet her i weekenden og Guhjælpemig om der ikke var en Hyale (Gul Høsommerfugl) og så var der rigtig gang i de små : ikke færre end 110+ Pamphilus (Okkergul Randøje) 0g 90+ Phlaeas (Lille Ildfugl). Derudover var der 3 C-album (Det Hvide C) og 2 Icarus (Alm. Blåfugl)og 1 Levana (Nældesommerfugl) For ikke at nævne det øvrige. Ialt 12 Dagarter på den lille Ø og det selv om det blæste en hel Pelikan, så den fik Jeg også krydset af ! 

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2004-05-23) 
	


2004-05-22 -  
Ramløse Å i Tibirke Ellemose: L. marginata (sortrandet måler) og A. levana (nældesommerfugl), 1 af hver

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-05-24) 
	


2004-05-21 - NEZ 
Melby Overdrev 21.V-2004:
Vi havde på forhånd opnået skovdistriktets lyslokningstilladelse, men vejret denne aften faldt uheldigt ud og tillod kun opsætning af én kviksølvlampe på et læsted. Det havde nok også været umagen vejr med mere, da der blot kom 2 stk. D. porcellus og 2 fluer alt ialt. Det føltes bidende koldt og vinteragtigt i den konstante og hårde blæst ved kun 7 grader. 
400 rødvinssnore ved mere moderat vind i skovens læ, gav da lidt mere liv med 18 macrosarter. Ikke de store sensationer, men i det mindste rart at se, at nogle af forsommerarterne, begynder at røre på sig. Alt i alt sås: L. suasa (1), L. w-latinum (2), A. sordens (2), A. crenata (2), A. ipsilon (1), A. illyria (1), P. flammea (3), O. gothica (2), X. exsoleta (1), A. gamma (1), X. c-nigrum (2), A. punctulata (1), O. bidentata (1), E. tantillaria (>30), E. indigata (1), M. liturata (4), T. obeliscata (12-15) og E. sororcula (1). Desuden en slidt Acleris som formentlig er en abietana. Lidt bemærkelsesværdigt, at A. auricoma som var talrig den 15.V, ikke sås overhovedet denne gang!

Observatör: Klaus Hermansen & Per Tejlmann (rapporterad: 2004-05-22) 
	


2004-05-20 - NWZ 
Et smut i Rørvig, ikke mange dyr i det smukke men meget blæsende vejr. Så argiolus (1) , napi (2), og rhamni (1). Kiggede efter muscaeformis som jeg tidligere har set talrige på engelskgræs, men de var for længst blæst væk!

Observatör: Henrik Matiassen (rapporterad: 2004-05-24) 
	


2004-05-20 - NEZ 
L. megera (vejrandøje) og L. phlaeas (lille ildfugl), 1 af hver i sommerhushave, Tibirke Sand
Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-05-24) 
	


2004-05-20 - EJ 
En lille tur til Glatved Strand i dag i det meget blæsende vejr gav en del sommerfugle. Der fløj mange tages, mange cardamines og mange rubi. 3 malvae, ca 10 icarus, 2 minimus, ca 6 phlaeas, ca 15 pamphilus, 2 aegeria, 2 levana, rapae og napi og en enkelt slidt c-album.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2004-05-20) 
	


2004-05-20 - NEZ 
Melby Overdrev + Bølleljungen (15.V-2004):
Lidt (bedre) natdyr kan vi i hvertfald berette om, selvom vi bestemt ikke oplevede den store flyveaften. Med skovdistriktets tilladelse lyste vi (med 2 kviksølvlamper og 6 batterifælder) og sukkerlokkede med (400 rødvinssnore) på ovenstående lokalitet/dato. På trods af nogenlunde rimeligt vejr, var det temmelig småt med flyvningen til både lys, lokning og i luften. I alt optaltes 21 macros-arter (alene kun 6 i Bølleljungen). Aftenen blev dog reddet af 1 stk. sen L. furcifera (til sukker) og 5 stk. D. fagaria (til lys) på overdrevet. Typedyr her på sukker var friske A. auricoma (ca. 40 stk.). Desuden enkelte A. cinerea på lys og 1 stk. A. polyodon (på sukker).
C. cinctaria var det egentlige hovedmål i Bølleljungen. Normalt burde den flyve nu, men vi så intet til den. I det hele taget er det ikke let at ramme en god flyvenat i Bølleljungen i maj måned, efterhånden efter års egen erfaring. 

Observatör: Søren Dyrsted & Per Tejlmann (rapporterad: 2004-05-20) 
	


2004-05-19 - --- 
Ja, jeg giver Martin helt ret. Det er dødkedeligt, at natdyr skal man læse om på den svenske side eller kende til de sjove rygter. Fik i øvrigt et perfekt foto af K. Mary (jeg så ikke hendes ben) i Fredensborg forleden. I må godt fortælle sjove historier her - man behøver ikke moralisere!

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-05-19) 
	


2004-05-19 -  
Vi er ude og se på dameben...
Mvh

Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2004-05-19) 
	


2004-05-19 -  
Hallo!! Er der ingen, der har været nogle steder og set bare et eller andet semiinteressant dyr. Der er ikke meldt et natdyr i "ugevis". Sidder I bare og ser bryllup og deslignende? "Tag jer dog sammen"!! En meldeside uden meldinger fungerer ligesom ikke rigtig. PS jeg så både tages (+10) og malvae (4) på Melby Overdrev forleden.

Observatör: Martin (rapporterad: 2004-05-19) 
	


2004-05-18 - NEZ 
OK - Martin..
Altså Jeg var også på Melby Overdrev forleden og så bl.a. 2 Malvae (Spættet Bredpande), 5 Tages (Gråbåndet Bredpande), 1 Phlaeas (Lille Ildfugl), 1 Lathonia (Storplettet Perlemorsommerfugl) + det løse.
Og ved Holløse Bredning var der udover alle de hvide også en enkelt Megera (Vejrandøje).
Ja så der bliver da set på sommerfugle her og der.
Mvh. Kurt
Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2004-05-19) 
	


2004-05-18 - NEZ 
Lidt rundt i NEZ i en halv pelikan-blæst: Smidstrup Strand bl.a. 1 minimus, Melby: Nogle tages og 1 cinxia samt 1 viridata.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-05-18) 
	


2004-05-17 -  
Observatör: Tom Nygaard Kristensensen (rapporterad: 2004-05-17) 
	


2004-05-16 - Bramming, WJ 
Havde idag 1 M. tiliae på lyset i haven.

Observatör: A. Beltoft (rapporterad: 2004-05-23) 
	


2004-05-16 - LMF 
Som tidligere nævnt her flyver violet perlemorsommerfugl (B. dia) glædeligvis igen på Falsterdiget. Søndag var jeg heldig at fotografere en parring, og jeg iagttog æglægning nær vilde stedmoderplanter, hvorfor disse utvivlsomt også anvendes som foderplante, i hvert fald for forsommerkuldets vedkommende. I det område, hvor der sidste år  i den bedste periode dagligt fløj 20-50 individer, var der tilsyneladende kun
en han og en hun ud på eftermiddagen. jeg vil derfor henstille, at man
følger EFU's anbefaling af, at hele Falsterdiget betragtes som een lokalitet, og at den fåtallige 1. generation skånes.
Endvidere vil jeg gerne have indberetninger om fangede eksemplarer og fund andre steder end syd for Marielyst, da jeg af det af foreningerne
i fællesskab nedsatte Entomologisk Fagudvalg (EFU) er udpeget som kontaktperson for dia og ved årets udgang skal udarbejde en status over
arten. Det samme gælder for sort ildfugl (L. tityrus), som jeg ligeledes
er kontaktperson for.
De bedste hisener   Tom    tomnk@stofanet.dk

Observatör: Tom Nygaard Kristensen (rapporterad: 2004-05-17) 
	


2004-05-16 - NEZ 
En humlebisværmer (Hameris fuciformis eller tityus) summede rundt på en eng i Grib Skov.

Observatör: Niels J Willumsen (rapporterad: 2004-05-17) 
	


2004-05-12 - Sverige 
Hvis man vil vide mere om svenske sommerfugle og se dem så prøv:
http://www.nrm.se/en/svenska-fjarilar/svenska-fjarilar.html
Det er en fornem side uden dansk sidestykke!

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-05-12) 
	


2004-05-12 -  
HJÆLP,
Jeg har været en tur i Algarve, Portugal, hvor D. plexippus fløj i pænt antal på egnede steder. Jeg indsamlede en del larver på Asclepias curassavica. Larverne æder som besatte og jeg har næsten ikke mere foderplante tilbage. Er der nogen der ligger inde med ASCLEPIAS CURASSAVICA eller har kendskab til hvor det kan skaffes? 
Larverne er i sidste hudskifte, så det er ikke meget jeg skal bruge!
Jeg har prøvet planteskoler, Zoologisk have og KVL, sidste chance er nu palmehuset i Botanisk have.    

Observatör: Arne Viborg (rapporterad: 2004-05-12) 
	


2004-05-11 - NEZ 
1 stk. aglia tau ( sømplet )  kl. 10.45  mellem bøgetræerne i Bistrup Hegn
 ved Birkerød.

Observatör: Lars Bo Andersen (rapporterad: 2004-05-12) 
	

2004-05-11 - nez 
Føjer mig tilsmilet af heldet.....
Cykeltur til Bognæs, hvor jeg så en Sørgekåbe - ( Nymphalis antiopa ).
Venligst,
Lars Hegelykke

Observatör: Lars Hegelykke (rapporterad: 2004-05-12) 
	


2004-05-11 -  
Ja, det er et værre benarbejde...
Med venlig hilsen

Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2004-05-11) 
	


2004-05-11 - NEZ 
Nogle gange kan man komme i tvivl om ens egne prioriteter! Efter al den snak om lyse og mørke ben, som i dag havde drevet mig til Hornbæk Plantage, slog jeg i mangel på Nymphalis-ben en tur neden om stranden og tro det eller ej; der var faktisk flere par rigtig nydelige ben i det blanke Øresund samt på stranden. Tænk at så mange voksne mænd kan tænke og tale om ben, og så handler det udelukkende om behårede takvingeben. Mon vi er helt normale? Ud over de bemeldte ben var der ikke meget interessant i det nordøst-sjællandske. Lidt agestis, rubi, pamphilus, tages og en enkelt tidlig lathonia samt stadig en del ikke helt voksne cinxia-larver inden skyerne lukkede sammen.

Observatör: Martin (rapporterad: 2004-05-11) 
	


2004-05-10 - B 
En V. polychloros (? jeg kunne jo ikke se benene) fløj forbi på Tingsted Bakke i dag.

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2004-05-10) 
	


2004-05-09 - Vester Vedsted, SJ 
Var på weekendophold i området. Var så heldig at noterer mig 3 Araschnia levana, 2 hanner og 1 hun. Jeg har aldrig tidligere set den så vestligt!!!

Observatör: A. Beltoft (rapporterad: 2004-05-23) 
	


2004-05-09 - NWJ 
1 stk. admiral i Lemvig.

Observatör: Tom Nygaard Kristensen (rapporterad: 2004-05-10) 
	


2004-05-09 - NWJ 
Observatör: Tom Nygaard Kristensen (rapporterad: 2004-05-10) 
	


2004-05-09 - LFM 
På en ferie sidste forår til Sydfrankrig fløj B. dia allerede midt i marts, sammen med de øvrige forårsdyr, så med den bagtanke drog jeg i dag i det fineste "sommervejr" til Falster for at konstatere at det gør den sandelig også i Danmark ! ialt 10 stk. blev set, flest hanner, i kraftig flugt mellem tæpper af blomstrende violer og stemoderblomster.En frisk art må man sige der så kan nå en 3-4 generationer hen over sommeren(men,-hold nu hænderne i bukselommerne lige straks!) Den slåning/pleje der blev foretaget i sept. sidste år er uden tvivl til gavn for arten, samt lathonia der fløj lige så talrigt (> 10 stk.) Desuden sås phlaeas 2, agiolus 2, og almindeligheder, samt 3 gammaugler ! 
I Gunderup kohave på vejen ned var den første euphrosyne på plads i en varm skovlysning sammen med den smukke leopardmåler p. macularia
Hilsen Allan 
 

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2004-05-09) 
	


2004-05-09 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup (7.-9.V):
Har ledt rundt i området efter eventuelle xanthomelas/polychloros, men har intet set, der kunne minde derom. Ialt blev set 11 dagarter, som bl.a. malvae (4), lathonia (1), c-album (2), levana (8) og atalanta (2).
Natmæssigt var weekendvejret meget ugunstigt med hård vind og byger. Alligevel gav lyset op til 41 macrosarter, som for det meste talte de almindeligste forsommer-målere og -spindere. Det kan nævnes, at slidte X. areola sås side om side med friske A. cinerea. Sukkerlokningen synes ikke at have megen tiltræknings-effekt i øjeblikket med den hårde blomster-konkurrence. 40 rødvinssnore gav blot 2 stk. S. libatrix!

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2004-05-09) 
	


2004-05-09 - EJ 
I dag var jeg en tur ved Glatved Strand for at se hvad der fløj i det gode vejr. Og sikke en masse der fløj. Det bedste var et stk c-album, den første jeg har set her i jylland. Så så jeg mindst 4 stk levana, og tages var også begundt at flyve i bakkerne. Dem så jeg ca 5 stk af. Desuden blev det til 5 rubi. 2 argiolus, 1 pamphilus, 3 phleas, 1 aegeria, 1 io, ca 5 rhamni, og mange cardamines og napi.
Et smut forbi Helgenæs gav mange cardamines, 6 aegeria, 1 pamphilus, 2 phleas, 3 io og napi. 

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2004-05-09) 
	


2004-05-09 - NWZ 
Årets første icarus samt min første megera på Røsnæs. Enkelte friske armoricanus og malvae samt flotte agestis, en enkelt argiolus, to lathonia samt mange pamphilus + alm. På vej hjem gennem Åmoserne, sås flotte enge, man ventede næsten der kom en machaon, men den var der ikke.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-05-09) 
	


2004-05-09 - NEZ 
En tur rundt i Nordøst-sjælland gave årets første malvae(1), tages(1), phlaeas(+5), megera(3) og pamphilus (+10); alle årets første for mig samt en antiopa en masse almindeligheder samt dejligt vej med flere af nattergale og et par gøge. Sommeren er ved at være her.
Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-05-09) 
	


2004-05-07 - NEZ 
Callophrys rubi (grøn busksommerfugl) 1 i fyrrelund på Melby Overdrev

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-05-19) 
	


2004-05-07 - NEZ 
Igår d. 6 maj lykkedes det mig endelig. Der er ikke længere tvivl om at det er polyclores der flyver rundt i nordsjælland.

Observatör: Brian J. K. Nielsen (rapporterad: 2004-05-07) 
	


2004-05-06 - NEZ 
Pararge aegeria (skovrandøje) 1 på Bybæk Skolesti i Farum Midtpunkt. NY dagsommerfugl for midtpunktet - nr. 16

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-05-19) 
	


2004-05-05 - NEZ 
En rettelse! fra vores tur i Asserbo plantage d. 5 maj, det var ikke en måler: Hydriomena ruberata men Trichopteryx carpinata, denne art er lokalt alm. her oppe i plantagen. hilsen Lars Andersen
P.S. nu er det langt om længe lykkes mig at fotografere en Skovblåfugl, C. argiolus i H/F Vennelyst d. 9 maj, siddende og drikke vand fra jorden.

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-05-10) 
	


2004-05-05 - NEZ 
D. 5 maj 2004. En aften med tordenvejr, varmt og godt med natsværmere i luften i Asserbo plantage, hvor Henrik Mathiassen og undertegnet var ude og lyslokke med en batterilampe. Her er de som vi så:
Fyrresværmer, H. pinastri
Drymonia ruficornis
Peridea anceps
Sømplet, Aglia tau, både hanner og en hun
2 arter af eupithecia
A. badiata
S. tetralunaria
O. gothica
H. rostralis på rødvinssnor
Satelitugle og Husmoderugle på rødvinssnor
Meganola strigula
Hydriomena ruberata? der er 3 arter der ligner hinanden, se fotos på min hjemmeside, måske er det en af de andre? 
www.pedersen-bike.dk/indextre.html 
se under Nyheder
Hilsen Lars Andersen
P.S. så H.rostralis i edderkoppespind i H/F Vennelyst d. 6 maj

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-05-07) 
	


2004-05-05 - NEZ 
Hej
I forbindelse med min "Tidlige" udmelding på Paphia (Kejserkåbe) den 28.April, må Jeg nok krybe til Korsettet og indrømme at det nok har været en tidlig Aglia tau (Sømplet), efter at Jeg i går så 9 af slagsen i Gl. Grønholt Vang ved Fredensborg (Snart Maryland). I samme skov så jeg også 3 Argiolus (Skovblåfugl), 8 Aegeria (Skovrandøje) 14 Levana (Nældesommerfugl) og 5 Rhamni (Citronsommerfugl)på retur. Derudover et væld af de hvide mm. - En rigtig flot dag.  

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2004-05-06) 
	


2004-05-04 - NEZ 
Ravnsholt ved Allerød: 1 stk. Aglia tau (sømplet)

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-05-05) 
	


2004-05-04 - NEZ 
Lille tur til Raadvad gav mange tau samt bl.a. 1 phlaeas og 2 aegeria. Takvingerne er ved at være trætte, men skovflåterne er i fuld gang, godt med lyse bukser.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-05-04) 
	


2004-05-03 - LFM 
Det er ingen ny erkendelse at der ofte kan findes sommerfugle på træstammer.
Her er vi i en ubetrådt midtlollandsk skov d. 2/5-04:
S.  hemagyrella, S. floslactella, E. comsa, D. fagella,
P. sylvella, P maestingella og 1 stk. v-ata.
Som regel er der et større udbud af storsommerfugle, så kig hvor du kommer frem.
Poul Szyska

Observatör: Poul Szyska (rapporterad: 2004-05-04) 
	


2004-05-03 - NEZ 
Ølsted By
Jeg havde sat lys op i haven i går aftes. Ret lunt og ca. 10 grader kl. 21.
Der kom følgende til lyset: F. lacertinaria 1, D. falcataria 1, G. rufifasciata 1, E. abbreviata 1, X. ferrugata 2, L. adustata 1, S. dentaria 1, S. tetralunaria 1, N. dromedarius 1, N. ziczac 2, P. flammea 1, O. gracilis 3, O. gothica 4 samt A. rumicis 1 ( første fund i haven ) og S. pavonia 1 ( hun ). Jeg slukkede lampen kl. 00.30.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2004-05-03) 
	


2004-05-02 - NEZ 
Tibirke Sand ved Arresø: 1 Pieris napi (grønåret kålsommerfugl), masser af Anthocaris cardamines (aurora), mindst 3 Pararge aegeria (skovrandøje) samt 1 Celastrina argiolus (skovblåfugl) han.

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-05-05) 
	


2004-05-02 - NEZ 
Karlstrup
På min lysfælde i haven også A. rumicis(1) samt N. revayana(1), S. tetralunaria(3), N. gnoma(1) mm.
Vejret var temmeligt tåget, vindstille og temp. var 10 gr.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2004-05-04) 
	


2004-05-02 - NWZ 
Fin weekend i haven ved sommerhuset i stenstrup med årets første nældesommerfugl(levana), skovrandøje(aegeria) og spættet bredpande (malvae) 
Se billederne af den spættede bredpande (malvae)
http://www.dagsommerfugle.dk/sommerfugle/bredpande-spaettet.asp
mvh

Observatör: Lars stenstrup andersen (rapporterad: 2004-05-02) 
	


2004-05-02 - NEZ 
Asserbo Slotsruin
Ud over de alm. dagsommerfuglearter sås 1 stk. P. malvae.

Observatör: Søren Fisker & Knud Bech (rapporterad: 2004-05-02) 
	


2004-05-01 - NEJ 
Vår Sov Nibe kommune
Skovrandøje 1 . Mit første fund uden for udbredelsesområdet i Himmerland.
Sommerfuglen er alm. på Livø og i Østhimmeland, men i de 40 år, jeg er kommet i Vår Skov har jeg ikke set den her.
Citronsommerfugl 6, Aurora 1 han, Dagpåfugleøje 16, Grønåret Kålsommerfugl>20

Observatör: Albert Steen-Hansen (rapporterad: 2004-05-04) 
	


2004-05-01 - NEZ 
Jeg var en tur i skoven idag. Kun almindeligheder. Men apropos observationen af paphia fra forleden, så ligner A. tau, som er startet at flyve, den ret meget. Mon ikke det var sådan en?

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-05-01) 
	


2004-04-30 - NWZ 
Klint, Odsherred: 12 sommerfuglearter på en enkelt dag. De bedste arter blev antiopa og malvae med én af hver.

Observatör: Gert Green (rapporterad: 2004-05-03) 
	


2004-04-30 - NEZ 
Kongelunden i frisk vind fra øst.
9 stk irriguata, 1 miniosa rimelig flyvning.
Desuden et par briller af mærket "prestige", skulle nogen mangle dem kontakt mig venligst.

Observatör: Niels Jacob  Andersen & Brian J. K. Nielsen (rapporterad: 2004-04-30) 
	


2004-04-28 - ej 
Var lige en tur på Bushbjerg ved Ulstrup i det gode vejr idag. Der fløj rigtig mange pavonia hanner som var meget svære at fange med net men to blev det til. Derudover 3 io, 1 enkelt rhamni og 1 enkelt napi.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2004-04-29) 
	


2004-04-28 - NEZ 
Jeg var på en lang Kratlusketur på cykel i Stenholt Møllekrog og i hele Grib Skov.
I Møllekrogen var der : Rapae (Lille kål),Napi (Grønåret Kål), Cardamines (Aurora), Rhamni (Citron), Io (Dagpåfugl), 1 Aegeria (Skovrand) og 1 C-album (Det hvide C).
I Grib var der også de ovenstående (2 C-album), men herudover 2 Levana (Nældesommerfugl), 1 Urticae (Nældetakvinge) og som den helt store overraskelse en Paphia (Kejserkåbe) der åbenbart var stået for tidligt op : Det var på min favorit Paphia-Lokalitet ved Dronningens Bøge ved Esrom Sø, hvor Jeg hvert år på gode dage kan se mellem 15 og 25 Paphia.
Er det ikke ualmindeligt med en så tidlig Kejser ??
Hilsen Kurt

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2004-04-29) 
	


2004-04-28 - NEZ 
Mit på dagen langs dyssen er der masser af Løgkarse, Alliaria petiolata og Mælkebøtte, Taraxacum vulgare samt Judaspenge, Lunaria annua i blomst, hvor de 3 arter af Kålsommerfugle, Aurora og Dagpåfugleøjer flyver omkring, i en lille have stod en Kalkkarse, Arabis caucasia på et lun hjørne, den tiltrak Kålsommerfuglene og Aurora. Så også en stor! Nældens takvinge! Nok en Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros eller Østlig Kirsebærtakvinge!, Nymphalis xantholemas, så den kun et kort øjeblik, hvor jeg skræmte den op fra vejen og så var den væk. Nåede ikke at tage et foto! Mine øjne var ved at trille ud af mit hovede. Sidste gang jeg har set en Kirsebærtakvinge, var d. 1 maj i 1972 i Egebæksvang nord for Espergærde, og i Hannenov Skov 3 & 4 august 1971, så det er længe siden. Lars Andersen  28 april 2004
Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-04-28) 
	


2004-04-28 - EJ 
Har sammen med Allan Hartz set en sørgekåbe (N. antiopa) i flugten i
Skærsø Plantage, Djursland.

Observatör: Tom Nygaard KristensenHar sammen med Allan Hartz (rapporterad: 2004-04-28) 
	


2004-04-28 - EJ 
Brabrand Sø:
1 C-album (Det hvide C) set på nordsiden. Min første obs derfra

Observatör: Rasmus Due Nielsen (rapporterad: 2004-04-28) 
	


2004-04-28 - SZ 
Holmegårds Mose. Ca. 20 pavonia-hanner kom til min pavonia-hun, så nu er det sket, den er parret - i øvrigt kom de mellem 12.30-13.30 dansk sommertid, så den flyver som Hoffmeyer angiver ikke kun sidst på eftermiddagen. I øvrigt med "peak" mellem 12.30 og 13.00. Set aegeria, io og rhamni i skoven.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-04-28) 
	


2004-04-28 - SJ 
Hej
Vi har nu i de sidste 3-4 år taget til
Svanninge Bakker for at se C. rubi, men hver gang
uden held. Er der nogen der ved hvornår den sidst
er set dér?  Eller findes der andre gode (sikre) lokaliteter
i nærheden?
Da jeg kommer nede fra det kolde Sønderjylland, er det
endnu ikke lykkes mig at finde omtalte...
Martin

Observatör: Martin R. Havn (rapporterad: 2004-04-28) 
	


2004-04-28 - nez 
Emne:   Kongelunden, skovfoged 
Hej Alle 
Hermed adressen på Skovfogeden i Kongelunden, som gerne vil have besked når i samler derude. 
HUSK det nu!
Sven Norup 
Kalvebodvej 166 
2791 Dragør 
Tlf: 32530069/23730250 
snj@sns.dk 

Observatör: PSN (rapporterad: 2004-04-28) 
	


2004-04-28 - Bornholm 
Der sad en flot pavonia-hun i min havelysfælde i Ølene her til morgen.
Der er kun meget få pavonia-noteringer fra Bornholm.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-04-28) 
	


2004-04-27 - NEZ 
Til en frisk pavonia-hun, kom ca. 10 hanner forbi, uden at lande, men en enkelt kom i nettet (den var helt frisk). I øvrigt blev en enkelt frisk rubi set på Melby Overdrev i blæst og mellem soldater.
Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-04-27) 
	


2004-04-26 - NEZ 
Kongelunden (26.IV):
Med tilladelse fra Skovdistriktet, lyslokkede vi med 3 klare kviksølvpærer og et 40W blåt lysstofrør, i skyet vejr med jævn vind og ca. 10 grader. 8 stk. E. irriguata kom til kviksølvlyset eller blev spottet ud i luften samt på egegrene, mellem kl. 22 og 24. Af andre arter foruden de almindeligste, kan nævnes 1 stk. P. ridens og 1 stk. B. strataria.

Observatör: Carsten Hviid, Ebbe Vesterhede & Per Tejlmann (rapporterad: 2004-04-27) 
	


2004-04-25 - NEZ 
Melby Overdrev: Lars Andersen og jeg på en formiddagstur hvor vi fandt mange L quercus og D fasciata larver på pil samt en endnu ubestemt uglelarve på pors. Desuden mange nyklæggede Grøn busksommerfugl (C rubi) samt et par Dagpåfugleøje I io. Og så fik vi også fine billeder af et par skovhornugler som holdt til i fyrbevoksningen midt på overdrevet.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-04-25) 
	


2004-04-24 - NWZ (Sorø) 
2 styk w-album, Sorø by, veddelevbanens gamle areal og 1 stk. i Flommen i skoven Sorø sø. 

Observatör: Kim Leck Fischer (rapporterad: 2004-05-08) 
	


2004-04-24 - NEZ 
Asserbo Plantage og sommerhusområdet Tibirke Sand 24. april: 1 aurora (Anthocaris cardamines) hun hvert sted - det sidste sted i vedvarende strid med en citronsommerfugl (G. rhamni) han om at få plads på blomstrende gemserod (Doronicum sp.)

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2004-04-27) 
	


2004-04-24 - NEZ 
En rundtur i Gammelmosen og Mariebjerg Kirkegård i Lyngby, Citronsommerfugl(G Rhamni) (4) og Stor Kåsommerfugl (P brassicae)(4) samt Nældens takvinge (A urticae) (3) og Dagpåfugleøje (V io) (3).
I Frederiksdal skov udover io og urticae, et enkelt c-album samt årets første Sømplet (A tau) i vild flugt gennem bøgeskoven

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-04-25) 
	


2004-04-24 - NEZ 
Melby Overdrev: antiopa 2, rubi 2 lidt hvide og et par enkelte rhamni og io. Dyrehavsbakken brassicae 1.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-04-24) 
	


2004-04-24 - EJ 
Så flyver tofasetakvinge (A. levana) også på Djursland, hvor hannerne
nidkært vogter deres lille territorium og foruden artsfæller jager
større takvinger som vores nationalsommerfugl, det hvide C og dagpåfugleøje bort.

Observatör: Tom Nygaard Kristensen (rapporterad: 2004-04-24) 
	


2004-04-24 - EJ 
Læsten Bakker: 6 stk. han-sække af P. graslinella, 1. stk. E. atomaria, 1 stk. C. chamomillae på hegnspæl, 1 stk. I. lathonia, flere G. rhamni, I. io, A. urticae.
Hvidding Krat: Flere P. rotunda- og P. casta sække, 2 R. resinella-galler, 1 stk. P. c-album i selskab med I. io og G. rhamni.

Observatör: Victor og Steen Christensen, Flemming Helsing (rapporterad: 2004-04-24) 
	


2004-04-24 - ej 
Binderup Strandskov ved Kolding:
napi, rapae, rhamni, cardamines, urticae, io, levana, aegeria og – sidst, men ikke mindst – en enkelt c-album.
( grønåret kålsommerfugl, lille kålsommerfugl, citronsommerfugl, aurora, nældens takvinge, dagpåfugleøje, nældesommerfugl, skovrandøje og – sidst, men stadig ikke mindst – en enkelt det hvide c )
Med venlig hilsen

Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2004-04-24) 
	


2004-04-23 - NEZ 
Kongelunden:
Til to 125W klare kviksølv-damplamper kom mellem kl. ca. 22 og 24, 4 stk. E. irriguata samt E. abbreviata (4 stk.), C. leucographa (1 stk.) og O. miniosa (1 stk. - flyvende i luften ved småege)foruden de sædvanlige almindelige forårsarter. O. cruda var typedyret (>50 stk.). Vejret var præget af småregn med svagt stigende temperatur fra 7 grader.

Observatör: Klaus Hermansen & Per Tejlmann (rapporterad: 2004-04-24) 
	


2004-04-22 - NEZ 
Irriguata
E. irriguata var målet for min Kongelundstur torsdag aften. Mellem klokken 21.10 og 23.20 ankom 3 stykker til mine to 125 watt lamper, det var overskyet, ret stille og temperaturen var ca. 9 grader. 
Tilladelse til fangst var indhentet hos skovvæsenet.

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2004-04-23) 
	


2004-04-22 - NEZ 
Melby Overdrev
Så er C. rubi også fremme, så 5 stk sammen med 1 stk. antiopa ( sørgekåbe ) og E. atomaria 2 ( lyngmåler )
Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2004-04-22) 
	


2004-04-22 - sz 
Hernede myldrer det med hvide c-er. Men der er ingen polychloros, heller ikke der, hvor den var for 15 år siden.

Observatör: Jens Stolt (rapporterad: 2004-04-22) 
	

2004-04-21 - NEZ 
Vestskoven (Kbhvn.)(21.IV):
Sukkerlokning med ca. 300 rødvinssnore i stille klart vejr og ca. 10 grader gav udover få af de sædvanlige forårs-almindeligheder, turens hovedmål, O. miniosa (5 stk.), og dermed formentlig en ny lokalitet for denne art! 

Observatör: Klaus Hermansen & Per Tejlmann (rapporterad: 2004-04-22) 
	


2004-04-20 - NEZ 
Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2004-04-20) 
	


2004-04-19 - NEZ 
Vejret egnede sig til en god lang cykeltur gennem Fredensborg Slotspark, Sørup og Gamle Grønholt Vang, Og det gav pote i Form af 8 Dag-arter:
Lille Kålfugl(rapae), Grønåret Kålfugl(napi), Aurora(cardamines)3, Citronfugl(rhamni), Dagpåfugleøje(io), Nældens Takvinge(urticae), Nældesommerfugl(levana)4, Det Hvide C(C-album)3.
Nu rykker det !!
Venlig Hilsen Kurt 

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2004-04-20) 
	


2004-04-18 - NEZ 
Melby Overdrev (18.IV):
På trods af lunt vejr med ca. 12-14 grader og let vind (Ø, SØ), forbløffende få dyr på ca. 400 rødvinssnore. En del af forklaringen var nok stor konkurrence med pileraklerne, som blev set tiltrække en hel del dyr, som dog alle var almindeligheder. De fleste af snorene var helt uden dyr, som omfattede flg.: P. flammea (ca. 40), O. opima (1), O. gothica (ca. 25), O. incerta (5-6). O. cruda (1), O. gothica (ca. 15), O. cerasi (4-5), C. vaccinii (12-15), C. rubiginea (ca. 15), E. transversa (4), S. libatrix (3), X. exsoleta (4), N. revayana (3), E. lanceata (ca. 25), G. rufifasciata (2), E. crepuscularia (2), T. carpinata (2), C. siterata (1) og A. logiana (2).

Observatör: Carsten Hviid & Per Tejlmann (rapporterad: 2004-04-19) 
	


2004-04-18 - NEZ 
Bagsværd: Så en Aurora (cardamines) han og hun samt Dagpåfugleøje og Nældens Takvinge i haven. I lys fælden yderligere 3 P flammea, hvilket kan undre, da der kun er meget få fyr i området

Observatör: Henrik Mathiasen (rapporterad: 2004-04-18) 
	

2004-04-18 - NEZ 
Kongelunden: I skovbrynet så Lars Andersen og jeg mange Dagpåfugleøjer (io), Nældens Takvinge (urticae) og sandelig også en Admiral (atalanta)
Inde i skovlysninger sad der Det hvide C (c-album) i praktisk taget alle skovlysninger, en fornøjelse at se. Desuden en fin lokalitet for den Grønne Sandspringer som vi så >10 ex sole sig på træflis og grus.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-04-18) 
	


2004-04-18 -  
Observatör:  (rapporterad: 2004-04-18) 
	


2004-04-18 - NEZ 
Hornbæk Plantage: Mange io og rhamni og tre c-album, samt en polychloros/ xanthomelas. Jeg forfulgte dyret flere gange frem og tilbage over landevejen for at komme tæt nok på for at nette/ bestemme det. Desværre kom en "grim" bil forbi, lige som dyret krydsede vejen endnu engang og bilen (en Peugeot Partner sølvfarvet) forsvandt med dyret i kølergrillen; retning Helsingør, hvis nogle skulle have lyst til at lede. Dejlig tur!

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-04-18) 
	


2004-04-18 - Nez, Slangerup Ås, Uggeløse Skov 
 1 stk.A.levana på vingerne i det gode forårsvejr, og adskillige æg af c-album konstateret på skudspidserne af små nyudsprungne elme.

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2004-04-18) 
	


2004-04-17 - NEZ 
RETTELSE:  XANTHOMELAS - ikke polychloros. 
Den 16.-17. meddelte jeg obs af Kirsebærtakvinge (Nymphalis polychloros) på en lokalitet i København. 
Fotos blev sendt til Per Stadel, som videresendte dem til erfarne folk blandt danske lepidopterologer. Der var enighed om, at der er tale om Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas). Formodentlig et dyr, der har overvintret efter indflyvningen sidste efterår.
Jeg takker for alle kommentarer. 2 fotos af dyret er oploaded på "www.fugleognatur.dk". Flere følger efter ny scanning.
Tom Nygaard Kristensens kommentarer om bestemmelse af xanthomelas og polychloros fortjener at blive kendt i en bredere kreds: 
"Pletten i forvingespidsen er hvid, og den kommaagtige sorte plet, der indadtil støder op til den, går mere nedad udad end hos polychloros. Marginalbåndet på forvingen er bredt og lyst, næsten hvidt. Det sorte submarginalbånd er bredt og uskarpt indad. Den sorte baghjørneplet er ganske svag (oftest svag eller manglende hos xanthomelas og næsten altid tydelig hos polychloros). Nederste tak på yderkanten af forvingen er ret kraftig (ses på sidebilledet). På bagvingen er det sorte submarginalbånd bredt og uskarpt afgrænset og fortsætter indad i en mørk skygge ud for takken (sidstnævnte er meget karakteristisk, men findes kun sjældent hos underarterne hazara og fervescens fra Sibirien og kun yderst sjældent hos Polychloros)".

Observatör: Troells Melgaard (rapporterad: 2004-05-07) 
	


2004-04-17 - NEZ 
RETTELSE:  XANTHOMELAS - ikke polychloros. 
Den 16.-17. meddelte jeg obs af Kirsebærtakvinge (Nymphalis polychloros) på en lokalitet i København. 
Fotos blev sendt til Per Stadel, som videresendte dem til erfarne folk blandt danske lepidopterologer. Der var enighed om, at der er tale om Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas). Formodentlig et dyr, der har overvintret efter indflyvningen sidste efterår.
Jeg takker for alle kommentarer. 2 fotos af dyret er oploaded på "www.fugleognatur.dk". Flere følger efter ny scanning.
Tom Nygaard Kristensens kommentarer om bestemmelse af xanthomelas og polychloros fortjener at blive kendt i en bredere kreds: 
"Pletten i forvingespidsen er hvid, og den kommaagtige sorte plet, der indadtil støder op til den, går mere nedad udad end hos polychloros. Marginalbåndet på forvingen er bredt og lyst, næsten hvidt. Det sorte submarginalbånd er bredt og uskarpt indad. Den sorte baghjørneplet er ganske svag (oftest svag eller manglende hos xanthomelas og næsten altid tydelig hos polychloros). Nederste tak på yderkanten af forvingen er ret kraftig (ses på sidebilledet). På bagvingen er det sorte submarginalbånd bredt og uskarpt afgrænset og fortsætter indad i en mørk skygge ud for takken (sidstnævnte er meget karakteristisk, men findes kun sjældent hos underarterne hazara og fervescens fra Sibirien og kun yderst sjældent hos Polychloros)".

Observatör: Troells Melgaard (rapporterad: 2004-05-07) 
	


2004-04-17 - NEZ 
Karlstrup i havefælde
Så dukkede de første eksemplarer iår op af C. leucographa og O. miniosa her i vores have på blåt lys.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2004-04-19) 
	


2004-04-17 - NEZ 
Kirsebærtakvinge stadig på plads på Købanhavns-lokalitet i dag til middag. Benfarven afgør endeligt bestemmelsen - de er mørkebrune uden gulligt skær. Fotos kan forhåbentlig indsendes sidst i næste uge.
1 stk Skovrandøje aktiv på samme lokalitet i går.

Observatör: Troells Melgaard (rapporterad: 2004-04-17) 
	


2004-04-17 - NEZ 
Ottehøjvej Pinseskoven,Amager Sørgekåbe 1 
Observatör: Jacob Niss (rapporterad: 2004-04-17) 
	


2004-04-17 - NEZ 
Bagsværd: I min havefælde kom der en flot P flammea, en E crepuscularia, en stor pyralide (navn følger) to O munda og mange O cruda, O cerasi, O incerta og O gothica

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-04-17) 
	


2004-04-16 - NEZ 
Kgs. Lyngby
1 argiolus fløj i haven.
Desuden napi, io, urticae og rhamni. 
Observatör: Janus Neumann (rapporterad: 2004-04-17) 
	


2004-04-16 - Bornholm 
Var en tur i Ølene i det gode vejr:
Så 2 antiopa og fangede 3 A.notha og 1 A.parthenias.
Her til aften sukkerlokkede jeg ved Øster Sømarken og fangede:
14 siterata, 3 rubiginosa, 1 semibrunnea, 1 cristana og 4 logiana + et hav af almindeligheder.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-04-16) 
	


2004-04-16 -  
Kan desværr ikke prale med en kirsebærtakvinge eller andre sjældenhedder men på tur i Mols bjerge (djursland) i dag så vi : 15 io, 8 Urticae, 3 Rhamni (to hanner - en hun). 

Observatör: Thomas Bendt (rapporterad: 2004-04-16) 
	


2004-04-16 - NZ 
I vores have i Ganløse fløj idag cardamines (aurora)-han sammen med flere  io, urticae, rhamni og 1 rapae.
Ruth og Bent Romar

Observatör: Romar (rapporterad: 2004-04-16) 
	


2004-04-16 - NZ 
1 stk. Kirsebærtakvinge (Nymphalis polychloros) set og fotograferet (ikke digital!) i eftermiddag i Københavns-området. 
Dyret var meget aktivt. Det afsøgte et skovhjørne og forfulgte alle takvinger indenfor rækkevidde. Flugten kraftfuld og meget lig Io.
Vente tilbage til samme hvile-/varmeområde gennem 15 min.  Sky og svær at komme på klods hold af. 
Den præcise lokalitet tilbageholdes. 
Er der en invasion igang?

Observatör: Troells Melgaard (rapporterad: 2004-04-16) 
	


2004-04-15 - NEZ 
Pinseskoven på V-Amager: Var ude sent på eftermiddagen og så en enkelt A parthenias samt nogle urticae og io. Ingen Polychloros på de kanter!
I Bagsværd tog jeg på lys O. gothica (12), O. incerta (6) og O. ceratis (2)

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-04-16) 
	


2004-04-15 - LFM 
1 stk P. brassicae, Stor kålsommerfugl, fløj rundt i den nordlige ende af Gedser by.

Observatör: Hans Lind (rapporterad: 2004-04-15) 
	


2004-04-15 - NEZ 
Hedeland v. Roskilde: På et kort visit så jeg udover et par højtskrigende gråstrubet lappedykker mere end 30 io (Dagpåfugleøje), ca 20 urticae (Nældens takvinge) og et enklet eks. af c-abum (Det hvide C). Det er iøvrigt i dag, at Himmelev skoven N-Ø for Roskilde officielt "åbnes", så om 20-30 år kan vi se frem til endnu en spændende lokalitet i dette ellers meget skovfattige område!
 

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-04-15) 
	


2004-04-14 - NEJ 
NEJ - Svinkløv 13.iv. 2004
På 100 snore og 3 125 Hg-lamper kom der: gothica, cerasi, incerta, rubricosa, vaccinii, vetusta, carpinata, aescularia, badiata samt 1 siterata og 18 areola.

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2004-04-14) 
	


2004-04-13 - LFM 
Krageskoven/Liselund/Møns Klint (13.IV):
På ca. 400 rødvinssnore i stille klart vejr (ca. 3-6 grader). C. erythrocephala (1 stk.), en del E. transversa og C. vaccinii, enkelte X. exsoleta samt Orthosia incerta/gothica/cerasi/cruda/munda og A. aescularia (1 stk.). Blandt transversa en særlig mærkelig abberation, med 4 ekstra hvide udviskede pletter på den ene forvinge. Desuden blandt munda, nogle særlige Møn-former uden de normalt karakteristiske sorte pletter.

Observatör: Klaus Hermansen & Per Tejlmann (rapporterad: 2004-04-14) 
	


2004-04-13 - NEZ 
Lyngby Åmose: Måleren Ectropis crepuscularia sværmede i stort tal ved skumringstid. Næsten ingen dyr på snorene da det blev helt vindstille.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-04-14) 
	


2004-04-13 - NEZ 
En rapae ved Herlev sygehus.

Observatör: Martin (rapporterad: 2004-04-13) 
	


2004-04-13 - NEZ 
Set 1 frisk napi i Gammelmosen samt rhamni, c-album, io og urticae forskellige steder.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-04-13) 
	


2004-04-13 - NEZ 
Et smut i Frederiksdal skov hvor jeg så Det hvide C, P. c-album (2) og Nældens takvinge, A. urticae (6) solbade på en varm rydning. Desuden noget som kunne være A. partheinas i toppen af en større gruppe birketræer.
Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-04-13) 
	


2004-04-12 - NEZ 
11- 4- 04
Radiomarken, Kgs. Lyngby.
1 levana. Fløj i den lune forårssol. Må siges at være tidlig på færde.

Observatör: Janus Neumann (rapporterad: 2004-04-12) 
	


2004-04-11 - NEZ 
Melby overdrev
En tur på overdrevet i pænt vejr med jævn vind fra NV og 10 -> 8 gr. og enkelte byger gav:
L. furcifera(2), X. areola(2), A. flavicornis(1), O. opima(>20), O. cruda(2), O. gracilis(>5), O. munda(1), O. cerasi(>20), O. incerta(>75), O. gothica(>100), C. rubiginea(>40), P. flammea(>25), C. rubricosa(2), A. libatrix(2), X. exoleta(>10), C. vaccinii(>15), E. transversa(>25), T. carpinata(4) og B. strataria(3).
Dette på ca. 150 snore samt 2 stk 11w batteri lysfælder.
Fandt larver i græsset og lyngen af P. sagittigera, D. mendica, L. porphyrea og X. xanthographa.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2004-04-12) 
	


2004-04-11 - F 
Sakset fra www.birdwatch.dk: "I eftermiddag (9/4 MB) så jeg tre takvinger flyve rundt i en lysning i vores skovkirkegård. De manglede nældens takvinges hvide pletter, hvilket var tydeligt, når de indimellem satte de sig, så jeg kunne få et godt kig på dem. Efterfølgende søgte jeg så Danske dagsommerfugle igennem. Stoltze anfører, at kirsebærtakvinge er uddød i DK bortset fra Bornholm, alligevel er jeg overbevist om, at det netop var tre eksemplarer af denne dagsommerfugl, jeg så. Ikke mindst hans bemærkning om, at sommerfuglen 'ligner en stor, beskidt nældens takvinge' slog hovedet på sømmet. Mit spørgsmål er nu, om andre har set denne sommerfugl på Fyn?"
Måske skulle vi lige en tur ud med sukkerlokningen, da det vel næsten er mere sandsynligt, at det er xanthomelas!?!?! 

Observatör: Martin (rapporterad: 2004-04-11) 
	


2004-04-10 - LFM 
På en rundtur på Femø i Smålandshavet så jeg en Tidlig Admiral (atalanta) som fløj slalom mellem gravstenene på Kirkegården i selskab med 6 Nældens Takvinge (urticae) og 3 Dagpåfugleøjer (io).

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2004-04-21) 
	


2004-04-10 - EJ 
En solrig lørdag i påskeferien svæver en stor kraftig og fuldstændig lydefri sørgekåbe ind på gårdspladsen ved mit sommerhus på Samsø. Den opholder sig godt en times tid i området, som også omfatter en mindre lund med bla. pil og birk. Mon der er håb ? Sidst jeg så den her, var i det store trækår i 1995. Er der mon et nyt år af de gode på vej ?? 

Observatör: Fritz Raae (rapporterad: 2004-04-12) 
	


2004-04-10 - NEZ 
Henrik Mathiassen og undertegnet var en tur i Asserbo og Melby overdrev, vi så en enkelt spinderlarve rubi, ellers var der myrer og sørgefluer på overdrevet, i kanten fløj en enkelt Sørgekåbe, i plantagen fløj Det hvide C og en enkelt A. parthenias, i kan se fotos fra turen på:
www.pedersen-bike.dk/indextre.html på siden "Nyheder"
hilsen Lars Andersen

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-04-10) 
	


2004-04-09 - NWZ 
Igen i år har jeg fundet flere guldhaleæg på mirabelletræer i min sommerhushave ved Stenstrup. Samtidigt har fået fat i et nyt digitalt kamera (Canon powershot pro 1), der for alvor kan tage skarpe makro billeder, så det er der kommet et par flotte æggebilleder ud af.Billederne ligger her:
http://www.dagsommerfugle.dk/sommerfugle/guldhale-larve.asp 
Observatör: *NAVN SAKNAS* (rapporterad: 2004-04-13) 
	


2004-04-09 - NEZ 
Roskilde: urticae, io samt årets første rapae.

Observatör: Jørgen Krogh (rapporterad: 2004-04-11) 
	


2004-04-09 - SZ/F 
Korsør: Mange A urticae langs stranden og i haverne. På tur fra Langeland til Nyborg så jeg 5 G rhamni flyve ved div. skovbryn.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-04-11) 
	


2004-04-09 -  
Mindeparken/Rømerhaven (århus) - set 2 io, 2 urticae.

Observatör: Thomas Bendt (rapporterad: 2004-04-10) 
	


2004-04-09 - Bornholm 
I Ølene har jeg gjort følgende observationer i dag:
2 antiopa, 1 c-album, mange citronsommerfugle og en del parthenias og nothum

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-04-10) 
	


2004-04-09 - LFM 
Bøtø
En stor smuk sørgekåbe fløj rundt ved det sydlige fugletårn.

Observatör: Jan F. Rasmussen (rapporterad: 2004-04-10) 
	


2004-04-09 - NEZ 
Så igår d. 9 april i H/F Vennelyst,Amager. Nældens takvinge, Aglais urticae og Dagpåfugleøje, Inachis io og Det Hvide C, Polygonia c-album på Blå anemone i de små haver, de havde travlt på blomster og slås med hinanden, samt så Nældens takvinge i parringsleg.

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-04-10) 
	


2004-04-09 - Fyn 
Agernæs storskov. ca. 10 rhamni, alle hanner, 2 io og 1 stk. c-album.

Observatör: Kent Bovin (rapporterad: 2004-04-10) 
	


2004-04-05 - NEZ 
Karlstrup i haven
1 stk A. areola kom til min lille nye fælde med sorte koldkatoderør. Ellers kun få O. incerta
Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2004-04-06) 
	


2004-04-05 - Lapland 
For en god orden skyld, den ugle "ricardsonii", jeg viste ved mit foredrag den 1.iv.2004 både i kasse og på dias var en RICARDSONII. Nils Ryrholm var behjælpelig med sikker bestemmelse.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-04-05) 
	


2004-04-04 - NEZ 
Gammelmose: Syv grader, let vestlig brise og småskyet. På ca 50 snore kom O cruda (>100), C vacinii (>50), E transversa (20), O munda (8), O cerasi (6), O gothica (4) og  A marginaria (3). Pudsigt nok kom der langt flere dyr på snorene som lå i læsiden af mosen, altså hvor lokningen blæste væk fra mosen!

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-04-04) 
	


2004-04-03 - NEZ 
Melby Overdrev 3.v.2004 ca. 100 snore: 20 incerta, 20 rubiginea, 10 vaccinii, 5 transversa, 1 exoleta, 1 flammea (piniperda), 4 cruda, 1 marginaria, 5 gothica, 5 cerasi og 1 furcifera.
Smidstrup Strand 4.v.2004 ca. 80 snore: 3 rubiginea, 1 cruda, 4 transversa, 10 gothica, 10 cerasi, 1 incerta, 15 vaccinii og 1 vetusta.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-04-05) 
	


2004-03-31 - NEZ 
Sonnerup Skov: urticae 25, io 3, c-album 6, rhamni 4 samt 74 traner og en gransanger. Forår.

Observatör: Martin (rapporterad: 2004-04-01) 
	


2004-03-31 - NEZ 
Brøndbyskoven, Voldgaden: C-album 8, io 3 og urticae 2.

Observatör: Gert Green (rapporterad: 2004-04-01) 
	


2004-03-31 - NEZ 
Lars Andersen og undertegnede på tur mellem Stampen og Rådvad. Ca 4 grader og skyfrit med en let brise. Ikke mange frostmålere i luften men på ca 50 snore A marginaria (>20), O. cerasi (1), O. gothica (2), O. munda(10), O. incerta(>15), O. cruda (>30), C. vaccinii(>50) og E. transversa(>500)

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-04-01) 
	


2004-03-31 -  
1 stk. c-album i Skærsø Plantage, Djursland.

Observatör: Tom Nygaard Kristensen (rapporterad: 2004-03-31) 
	


2004-03-31 - NEZ, UB49 
Sent på eftermiddagen kunne jeg iagttage 2 antiopa (Sørgekåbe), som slikkede solskin i min have i Birkerød.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2004-03-31) 
	


2004-03-29 - F 
Jeg var i forbindelse med mit arbejde et smut forbi Assens forleden dag. Jeg ankom omkring mørkefald og var selvfølgelig på udkig efter B. Conspurcatella Z. Jeg kunne til at starte med ikke finde nogle, men pludselig i pandelampens skær så jeg noget glinsende og minsandten om det ikke var en imago, han, af ovennævnte art. Jeg var selvfølgelig super glad og i løbet af ganske kort tid havde jeg fanget 12 stk. hanner, blot ved at gå efter små glinsende insketer, som sad mange steder rundet omkring i Assens. Jeg fandt desuden ca. 15 sække, hvoraf en del hunner nu er klækket.
Den 30. var jeg en tur ved Sejs efter B. Nubeculosa, men uden resultat.

Observatör: Niels Jacob Andersen (rapporterad: 2004-04-04) 
	


2004-03-29 - NEZ 
Karlstrup i vores have.
På ca. 50 snore i haven i vindstille vejr og 8 gr. sås C. rubiginosa(2), O. munda(3), O. incerta(>35), O. cerasi(5), C. vaccinii(>10) og E. transversa(>100)
Klækkede også her idag en E. lanestris han fra larver fundet på Røsnæs i Maj 2003.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2004-03-29) 
	


2004-03-24 - NEZ 
Valby/Kbhvn. (24.III-2004): 1 stk. friskklækket P. clavipalpis fløj rundt i køkkenet.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2004-03-24) 
	


2004-03-24 - test 
Observatör: test (rapporterad: 2004-03-24) 
	


2004-03-23 - NEZ 
Lars Andersen og undertegnede var et smut i Rådvad for at fotografere frostmålere kl 19-21. Temperaturen var ca 4 grader og det var næsten vindstille. Det lykkedes at se en hispidaria hun som allerede var krøbet "i sikkerhed" 3 m oppe på en egestamme og fortsatte opad. Desuden mange marginaria parringer som blev foreviget mens snorene som vi hængte op næsten intet gav ud over et par transversa. Man skal være tidligt ude for at se hispidaria i acceptabel højde på stammerne!

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-03-26) 
	


2004-03-19 - NEZ 
Frederiksberg - Godthåbsvej-Falkoner Allé: 1 Antiopa 12.40.

Observatör: Troells Melgaard (rapporterad: 2004-03-19) 
	


2004-03-19 -  
glemte observationsdato:hilsen Lars

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-03-12) 
	


2004-03-18 - NEZ 
Prøvede faktisk en ny sukkerlokningsrute på Vestamager og i Pinseskoven - resultat bl.a. 6 incerta ("gulvtæpper") og 2 rubiginosa ("vau"). Skyndte mig herefter at pille snorene ned og drønede til Kongelunden, hvilket gav 3 cruda inden regnen kom. Der var selvfølgelig tonsvis af trans'er begge steder.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-03-19) 
	


2004-03-18 - NEZ 
Smørmosen: I regnvejr, jævn vind og 6 grader på ca 70 snore O. incerta (2), L labitrix (3), C. vacinii (30), C transversa (100), A marginata (20)

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-03-19) 
	


2004-03-18 - NEZ 
Lyngby Skov
På ca. 150 snore sås A. marginaria 12, S. libatrix 1, E. transversa, C. vaccinii, X. vetusta 1, C. rubiginea 1, O. cruda 1, O. munda 1 og O. incerta 3. Dejligt at se nogle af de klækkede forårsdyr. 
Næsten vindstille, overskyet og 7-8 grader.
I haven i Ølsted har 1 A. urticae fløjet rundt i eftermiddag.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2004-03-18) 
	


2004-03-18 - Bornholm 
Øster Sømarken - 100 snore - 6 grader - 60 dyr i alt - de bedste var:
2 eruthrocephala (en glabra), 4 rubiginosa og 1 stk furcifera

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-03-18) 
	


2004-03-18 - NEZ 
3-4 parthenias i Pinseskoven samt io, c-album og urticae i Kongelunden og Pinseskoven.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-03-18) 
	


2004-03-17 - LFM 
Flster, Borremosen. 5 citronsommerfugle (Gonepteryx rhamni) set - 4 hanner, 1 hun.

Observatör: Anders Terman Olsen (rapporterad: 2004-03-19) 
	


2004-03-17 - Nez, Slangerup Ås, Uggeløse Skov 
Tog cyklen rundt i nærmeste omegn en times tid i frokostpausen på årets første "sommerdag". Og det var godt!: N.antiopa: 1 stk. A.urticae: >20 stk., flere i parringsflugt, I.io: 2 stk, P.c-album: 3 stk.,

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2004-03-19) 
	


2004-03-17 - B 
B: Saltuna
fandt årets første ugle siddende på vinduet. Ved nærmere eftersyn viste det sig at være en Lithophane semibrunnea. Gav den til Morten Top-Jensen.

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2004-03-18) 
	


2004-03-17 - Ej 
Solskin 12-15 grader,vind fra sydvest.Ved Moesgård strand en enkelt Det hvide c (Polygonia c-album) der sad og varmede sig i solen, en enkelt Nældens takvinge (Aglais urticae) og en enkelt Dagpåfugleøje (Inachis io)  

Observatör: Rasmus Høyer Jensen (rapporterad: 2004-03-18) 
	


2004-03-17 - NEZ 
Rådvad og Stampen. Frisk vind og 10 grader. 
L socia (1), C erythrocephala (4), X exoleta (1), L labitrix (1) C. vacinii (20)og C transversa (>1000) på snore. På nogle snore sad >50 transversa! Desuden A marginata (>50) på egestammer samt en enkelt A hispidaria hun.

Observatör: Henrik (rapporterad: 2004-03-18) 
	


2004-03-17 - NEZ 
Melby Overdrev og Asserbo Plantage 
Vejret: jævn/frisk vind fra vest, temp. 9 grader. 
På ca. 300 snore sås A. flavicornis 1 (pandelampe), A. leucophaearia 2 (pandelampe), X. vetusta 5, X. exoleta 3, E. transversa, C. vaccinii, C. rubiginea 112 ( heraf 72 på Overdrevet), L. socia 3 ( 1 på Overdrevet), C. erythrocephala 1 (glabra) på Overdrevet samt A. abietana 2 og A. logiana 1 (viklerne i Asserbo).

Observatör: Knud Bech & Flemming Juhl Nielsen (rapporterad: 2004-03-17) 
	


2004-03-17 - LFM 
Bøtø 16-03-04.
Vejret let diset med støvregn. Let til frisk vind fra Vest og 6-7 grader.
På ca. 400 snore sås E. transversa, C. vaccinii, X. exoleta 1, C. rubiginea 10 og C. erythrocephala 1 ( alm.)

Observatör: Knud Bech & Jens Lyngsøe (rapporterad: 2004-03-17) 
	


2004-03-17 -  
Min første sommerfugl i år blev en Nældens Takvinge. Lidt tidligt eller hvad ?
Hilsen
Bent

Observatör: Bent Carstensen (rapporterad: 2004-03-17) 
	


2004-03-17 - EJ 
EJ - Als Odde
Tog i dag d. 17.iii en tur til Als Odde med 100 sukkerlokningsnore.
Der var mange dyr på lokningen: >50 transversa, >20 vaccinii, 6 cerasi (stabilis), 3 vetusta.
På buske og træer sås en del marginaria.
Kr. Knudsen

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2004-03-17) 
	


2004-03-17 - Bornholm 
Dueodde - 8 grader- 100 snore - 150 dyr. De bedste dyr var:
11 stk erythrocephala (3 stk glabra og 2 stk impunctata), 4 rubiginosa.
Foråret kommer altid lidt senere herovre på øen end i resten af landet.
Lithophanerne må være lige om hjørnet.
Erythrocephala har vist aldrig nogensinde vist sig i det antal om foråret.

Observatör: Morten Top-jensen (rapporterad: 2004-03-17) 
	


2004-03-17 - LFM 
Roden Skov
Søndag 14/3 Min første dagsommerfugl i år blev en Admiral (Vanessa atalanta), det har jeg sgu ikke prøvet før. Den var noget bleg men havde hele vinger og så ikke umiddelbart ud til at have fløjet meget langt.....

Observatör: Jan F. Rasmussen (rapporterad: 2004-03-17) 
	


2004-03-17 - LFM 
1 stk Citronsommerfugl fløj rundt i forårssolen midt på torvet af Nykøbing Falster - herligt!
Observatör: Hans Lind (rapporterad: 2004-03-17) 
	


2004-03-17 - NEZ 
Lille tur rundt i Nordøstsjælland: c-album 2, io 6, rhamni +20 og urticae 4. Dejligt vejr!

Observatör: Martin (rapporterad: 2004-03-17) 
	


2004-03-16 - NEZ 
Kongelunden, Amager: mange dyr på lokning (der var snoere med 2 dyr pr. centimeter) ialt vel ca. 600 transversa, måske 50 vaccinii, 1 rubiginosa (vaupunctatum).

Observatör: Per Olsen (rapporterad: 2004-03-17) 
	


2004-03-16 - LFM 
Møn, Liselund - ca. 300 sukkerlokningssnore gav min. 1500 E.transversa, ca. 50 C. vaccinii, ca. 10 X. exoleta og 8 C. erythrocephala - alle i nominatformen, 2 hanner og 6 hunner. Nogle hunner blev taget til æglægning, men om de er parrede vil vise sig. Forsøget i 2002 med hunner fra 1. april gav kun ubefrugtede æg.

Observatör: Bjarne Skule & Carsten Hviid (rapporterad: 2004-03-16) 
	


2004-03-16 - NEZ 
Aglais urticae, nældens takvinge set et par gange (nok samme ekspl.)i eftermiddag - mellem de svage byger i gråvejret i haven her i Veksø, Sjælland.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2004-03-16) 
	


2004-03-16 - NEZ 
1 hispidaria i dag og 1 i går forskellige steder i Dyrehaven samt 2 par rupicapraria-parr. i Lyngby Åmose i går.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-03-16) 
	


2004-03-16 - NEZ 
1 io og 1 c-album i haven. Forår? Dejligt!

Observatör: Martin (rapporterad: 2004-03-16) 
	


2004-03-15 - NEZ 
1 io i Raadvad

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-03-15) 
	


2004-03-15 - SZ 
En Lille smuttur til Magleby skov efter primaria gav endvidere:
ca. 10 primaria hanner & 1 hun, flere rupricapraria. 
På sukker kan nævnes:
2 socia, mange vaccinii,transversa & 4 erythrocephala, 2 af formen glabra.
Rart at komme igang igen

Observatör: klaus Hermansen, Niels Jacob Andersen & Brian j. K. Nielsen (rapporterad: 2004-03-15) 
	


2004-03-14 - NEZ 
Forårssol i Roskilde - og 2 stk. A. urticae (Nældens Takvinge)

Observatör: Jørgen Krogh (rapporterad: 2004-03-15) 
	

2004-03-14 - NEZ 
Trylleskoven, let regn og frisk vind fra vest.
Den første lune aften i nogen tid med ca. 9 gr. gav :
C. rubiginosa(4), S. libatrix(1), X. exoleta(1), C. vaccinii(>250), E. transversa(>350) på ca. 120 snore.
I haven på lys A. pilosaria(10), A. aescularia(1) og E. transversa(1)

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2004-03-15) 
	


2004-03-14 -  
14. marts: En nældens takvinge fløj i eftermiddagssolen på havnen Roskilde.
Kasper Vincents 

Observatör: Kasper Vincents (rapporterad: 2004-03-14) 
	


2004-03-14 - NEZ 
Botanisk Have københavn
Citronsommerfugl 1 han

Observatör: Jacob Niss (rapporterad: 2004-03-14) 
	


2004-03-12 -  
Vedr. klare Kviksølvlamper - den nye produktion er nu prissat - se venligst under meddelelser. 
Lamper kan også afhentes fx ved Lepidopterologisk Forenings Fremvisningsmøde 10.3.04, ved Årsmødet på Fyn 13-14.03.04 - eller hos Bjarne Skule -ring 4717 1078.
Venlig hilsen
Bjarne Skule

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2004-03-09) 
	


2004-03-06 - NEZ 
Var ude i Raadvad ved skumringstid, temperaruren var omkring 1 grad, og på vej nedad! den næste halve time fandt jeg flere Agriopis leucophaearia og enkelte Agriopis marginaria, fik fotos af A. leucophaearia parringer. men efter det blev frost stoppede festen!
I kan se nogle af disse foto på:
www.pedersen-bike.dk/indextre.html 
se under nyheder, eller Danske Insekt & Plantelokaliteter.
Hilsen Lars, og god tur i skoven

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-03-07) 
	


2004-03-02 - NEZ 
Er der ingen sommerfuglefolk ude i forårsvejret? Jeg fandt ved Raadvad: 1 cerasi (på egestamme), 3 pilosaria-parr., 2 marginaria-parr., 2 leucophaearia-hunner, 2 aescularia-hanner samt flere vaccinii, og hanner af pilosaria og leucophaearia.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-03-02) 
	


2004-03-01 - NEZ 
Raadvad: 1 pilosaria, 5 leucophaearia, 1 vaccinii og 1 marginaria-han med endnu bløde vinger sidende på egetræ. Det er ved at være forår, trods sne enkelte steder.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-03-01) 
	


2004-03-01 - NEZ 

2004-02-17  NEZ
I den svage vintersol observeredes ved middagstid en nældens takvinge
ved Nørrevang i Birkerød.

Observatör: John Nielsen  (rapporterad: 2004-03-01) 
	


2004-02-29 - Meddelelse 
Vedr. Klare kviksølvlamper -se venligst meddelelsessiden
mvh
Bjarne Skule
ENTO-TECH

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2004-02-27) 
	


2004-02-25 -  
Re: 1 stk. cardui Værløse 18. februar 2004. Det var faktisk Nældens Takvinge - Aglais urticae. Jeg kom til at trykke på den forkerte art i skyndingen. Hvad kunne mand ellers vente af en ornitolog???!!

Observatör: Jeff (rapporterad: 2004-02-25) 
	


2004-02-24 - NEZ 
Sakset fra Birdwatch.dk. Kirke Værløse 18. februar: cardui 1 styk. Hvis det er rigtigt, er det vist det første fund fra februar. Ja der er vist heller ingen martsfund og ret få aprilfund. Hvad ligner det at melde sommerfugle på en fugleside. Tsk!

Observatör:  (rapporterad: 2004-02-24) 
	


2004-02-18 - Bornholm 
Så er foråret nået til Bornholm.
1 stk pilosaria hun fundet i Gudhjem.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2004-02-19) 
	


2004-02-18 - NEZ 
Ølsted Strand ved Roskilde Fjord
I pandelampens skær sås 3 stk. T. rupicapraria på slåenbuskene. Vejret:
svag nordlige vind, skyfrit og 1 grad.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2004-02-18) 
	

2004-02-17 - LFM 
Møn:
14 feb. 2 stk T. primaria i Jydelejet, Møn. Den ene set i bunden af
Jydelejet, den anden på sukkerlokningssnore på slåen ca. midt i Jydelejet -
ved de store rødgraner. Ny art for Møn!
15 feb. 1 stk T. primaria ved fyret, Møns klint
16 feb. 1 stk A. pilosoria ved sukkerfabrikken, Stege

Observatör: Kenneth Jensen  (rapporterad: 2004-02-17) 
	


2004-02-17 - NEZ 
Så et stk Agriopsis leucophaearia han i Frederiksdal Skov

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2004-02-16) 
	


2004-02-16 - NEZ 
Et smut forbi Rådvad gav 2 leucophaearia og 1 pilosaria - begge hanner.
Nu må det godt snart blive lidt varmere...

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2004-02-17) 
	

2004-02-16 - NEZ 
Raadvad: 1 pilosaria-han, 15 leucophaearia-hanner og 2 ditto hunner.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-02-16) 
	


2004-02-14 - NEZ 
Så Egens frostmåler Agriopis leucophaearia hanner ca. 20 stk. i Raadvad fra kl: 18.00 til 18.45 derefter gik de til belysningen på skolestien, fandt ingen hunner, der var sku nok for koldt? 
Fik taget nogle ret flotte fotos med mit nye digitale Fuji S7000 6 millioners pixel format, tog også i 12 m. tif format

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2004-02-14) 
	


2004-02-06 - NEZ 
1 leucophaearia-han, 1 pilosaria-han og ditto hun ved Raadvad.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-02-07) 
	

2004-02-06 - SZ 
Magleby Skov
En tur i småregn, næsten vindstille og 6 grader. I pandelampens skær sås T. primaria 6 stk, A. pilosaria 1 stk og E. transversa 1 stk.

Observatör: Knud Bech & Jesper Rostgaard Christensen (rapporterad: 2004-02-07) 
	


2004-02-05 - - 
Magleby Skov. Ialt 7 Primaria-hanner og én Primaria-hun observeret - intet andet. Lun aften med måneskin - dejligt.  

Observatör: Paul René Orlien (rapporterad: 2004-02-06) 
	


2004-02-04 -  
Roskilde, lammegade                                           4/2-04      
Idag gjorde jeg min første sommerfugleobservation i år. Det var en Nældens Takvinge der på mystisk vis havde forvildet sig ind i min lejlighed. Dejligt at se sommerfugle på denne tid af året.
PS: Jeg håber ikke at samlerne vil strømme til for at indsamle dette eksemplar.

Observatör: Kasper Vincents (rapporterad: 2004-02-06) 
	


2004-02-03 - SZ 
12-15 primaria i Magleby Skov - kun hanner.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-02-03) 
	


2004-02-03 - WJ 
Havde i aften fornøjelsen at se 1 han af Apocheima pilosaria (P. pedaria) ved havelampen. Det lune vejr sætter ting igang derude - herligt!

Observatör: A. Beltoft (rapporterad: 2004-02-03) 
	


2004-01-20 - NEZ 
Flot men koldt vejr ved Avedøre - quercus-æg i antal og 5 w-album-æg.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2004-01-20) 
	


2004-01-14 -  
Danmark får flere sommerfugle står der i dag i Berlingske Tidende.
Læs artiklen på Berlingske.dk hjemmeside. Her er et direkte link
http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=396302/ 

Venlig hilsen
Kaj Dahl
http://www.natur-galleri.private.dk 

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2004-01-14) 
	


2004-01-01 - NEZ 
En lille tur, ud i det nye års den friske luft, gav et par æg af betulae og quercus samt et enkelt af w-album. Godt nytår.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2004-01-01) 
	

 
