Mødeprogram marts 2017 – september 2017.
Lepidopterologisk Forenings møder afholdes i Universitetsparken 15, indgang 3, 2100 Kbh. Ø.
Indgangen ligger i gården bag Zoologisk Museum. Dørene vil være åbne fra ca. 19.15 til 19.35.
Engangs-parkeringsbilletter til museets område kan fås i indgangen af dørvogteren.
Torsdag
9/3

Fremvisningsmøde.
På dette møde er der mulighed for at fremvise og bese nogle af de interessante kasser,
som skal til Entomologisk Årsmøde eller nogle, af de der ikke får plads der. Derudover
bliver der nok også tid til lidt hyggesnak og en enkelt ananas-sodavand.

Lørdag
11/3 og
søndag
12/3

Entomologisk Årsmøde.
Årsmødet afholdes i 2017 på Naturhistorisk Museum, Aarhus. Aarhus Entomologklub er
værter sammen med Nordjysk Lepidopterologklub og NHMA. Program ligger på Aarhus
Entomologklubs hjemmeside www.aarhus-entomologklub.dk og lepidoptera.dk.

Torsdag
23/3

Nordnorge.
Klaus Hermansen vil fortælle om og vise billeder fra sin tur op igennem den
skandinaviske halvø til det det nordligste Norge med Nordkap og Ishavet i sommeren
2016. Især Finnmarken ud til Ishavet blev kørt tyndt med fokus på de nordlige arter af
dagsommerfugle, der lever i området. Vi vil komme til at høre DNA-nyt om Erebia
polaris, Erebia medusa, Boloria polaris og Oeneis bore. Vi vil desuden høre om møder
med andre samlere, myriader af motorcykler samt om sommerfugle fra turens afstikker til
Finland og den lange transportstrækning gennem Sverige, blandt andet om den
midtsvenske Plebejus orbitulus. Vi kommer til at se fotos af mange af de nordlige
skandinaviske dagsommerfuglearter, rener, farvede får og norske hotdogs.

Torsdag
6/4

Dagsommerfugle-undersøgelser i sommeren 2016.
Magnus Vest Hebsgaard & Emil Bjerregård har igen i sommeren 2016 lagt et større
arbejde i at registrere en række udvalgte fokusarter inden for dagsommerfugle i det
østlige Danmark. De vil komme med en opdatering på arternes tilstand, især i forhold
til nyligt forsvundne bestande og arter i fremgang. Magnus og Emil vil løfte sløret for
deres planer i 2017, med fokus på eftersøgninger af formodentlig forsvundne bestande.

Lørdag
22/4

Aftenekskursion til Melby Overdrev/ Asserbo Plantage.
Vi mødes ved den store p-plads ved Nyvej klokken 19.30. Hvis man skulle have lyst til
at se området i dagslys først, er der mulighed for at fordrive ventetiden til klokken 19.30
med at spise sin medbragte madpakke hos Knud Bech fra klokken 17.30. Knud sørger for
tilladelse til lyslokning. Tilmelding på knudbech1@gmail.com senest den 20. april.

Fredag
23/6 til
søndag
25/6

Ekskursion til Møn.
Naturstyrelsen Storstrøm ønsker, for at kunne planlægge en bedre naturforvaltning,
detaljerede oplysninger om forekomster af især de sjældnere sommerfugle på Ulvshale
og i Klinteskoven. Derfor har foreningen fået denne unikke mulighed for at afholde en
ekskursion med udgangspunkt fra Ulvshalegård, og med særlig fokus på sommerfuglene
på Møns Klint. Derfor er det en betingelse for deltagelse, at forekomsten af alle
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sommerfugle (og evt. andre insekter) registreres detaljeret, især mht. findested.
Der vil være mulighed for overnatning uden beregning, hvis man selv medbringer
soveudstyr m.v., ligesom vi selv skal sørge for forplejning. Det vil være muligt at lyslokke
m.v. i Klinteskoven og på Ulvshale.
Tilmelding til arrangementet er obligatorisk til Per Stadel Nielsen på arion@mail.dk
senest den 1. juni. Der er et begrænset antal pladser, men det vil være muligt også at
overnatte i telt eller i laden. Nærmere information sendes senere til de tilmeldte.
Torsdag
14/9

Sommerens oplevelser.
Efterårssæsonens første møde er dette traditionelle, hvor vi deler sommerens oplevelser,
store som små, med hinanden som optakt til vintersæsonens møderække. Deltag med en
enkelt kasse eller en god historie fra 2017-sæsonen.

Kontingent.
Kontingentet blev på generalforsamlingen fastholdt på d.kr. 325. Seneste rettidige betaling er 1. april.
Se betalingsinformation på www.lepidoptera.dk  Info og kontakt eller vedlagt dette mødeprogram.
Kontakt kasserer Carsten Hviid, (cah@tdc.dk), telefon 45 95 12 01, ved betalingsproblemer.

Artikler.
Vi mangler trængende stof til de kommende numre af Lepidoptera og vil derfor gerne opfordre jer
alle til at forfatte større eller mindre artikler og notitser. Vi hjælper gerne med din artikels
udformning og indhold. Kontakt venligst snarest vores redaktør Arne Viborg på arvi@phmetropol.dk.

Macrosfundlisten 2016.
Husk at det er sidste frist den 11. marts for at indtaste dine 2016-fund i Bugbase. Hvis du ikke selv har
mulighed for at indtaste, så mail dem til Knud Bech på knudbech1@gmail.com inden den 11. marts.
Databasen har i øvrigt i vinterens løb rundet 900.000 observationer. Fantastisk flot.

Entomologisk Årsmøde 2017.
Program for årsmødet den 11. - 12. marts ligger nu på Aarhus Entomologklubs hjemmeside
www.aarhus-entomologklub.dk/AaEK/page.php?md=aarsmoede. Direkte link på lepidoptera.dk.
Nævnes fra lørdagens program kan;
Bo Skaarup: Officiel åbning ved Museumsdirektør på NHMA.
Thomas Simonsen og Christian Molbech: Besøg i museets insektsamlinger.
Ole Fogh Nielsen: Særudstilling om Danmarks netvinger.
Morten Mølgaard: Særudstilling om europæiske sandrandøjer, Hipparchia, subgenus Parahipparchia.
Tom Nygaard Kristensen: Foredrag om sandrandøjer, Hipparchia, subgenus Parahipparchia, i naturen.
Foredragene søndag er foreløbig som følger;
Per Stadel Nielsen: Nyt fra EFU og DEF.
Bjarne Skule: Syngrapha microgamma. Ny for DK.
Kent Olsen: Atlasprojektet om de danske guldsmede.
Tom Nygaard Kristensen: Slægten Colias (høsommerfugle) i naturen.
Thomas Simonsen: DNA-brug i artsbestemmelser, i systematikken og i studiet af evolutionen.
Kristian Knudsen: Delrapport fra Ovstup Hede; lydias gamle højborg.
Erik Steen Larsen: Nyt fra European Moth Night (EMN).
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Brugbare links.
www.aarhus-entomologklub.dk Aarhus Entomologklubs hjemmeside.
www.nlk.dkx.dk Nordjysk Lepidopterologklubs hjemmeside.
www.fynskeinsekter.dk Entomologisk Selskab for Fyns hjemmeside.
www.entomologiskforening.dk Entomologisk Forenings hjemmeside.

Forum og observationsside.
Må vi endnu engang opfordre til, at vi alle bidrager til observationssiden, så der kunne komme lidt liv
med referater fra ture og observationer i ind- og udland.

Mødehusker.
Har I husket et melde jer til vores mødehusker, der sender mail om det næste møde i foreningen fire
dage før. Tilmelding på forsiden af lepidoptera.dk  nye tilføjelser  foreningens mødehusker.

”Træk et Træ” på Melby Overdrev.
Mød op søndag den 2. april og hjælp med at fjerne træopvækst og anden uønsket vegetation, så en af
de rigtig gode sjællandske lokaliteter, Sjællands største hede, kan blive bevaret for fremtiden.
Mødetid kl. 10 ude på selve overdrevet. Følg skilte/bannere fra Nyvej v. Melby. Naturstyrelsen og DN
er værter og byder på en frokost efter arbejdsindsatsen.

Bioblitzer.
Hvis I skulle have lyst til at vise flaget, så løber nedenstående bioblitzer af stabelen i løbet af sæsonen.
Naturstyrelsen Nordsjælland afholder bioblitz i Store Dyrehave og på Skansebakke lørdag den 20.
maj klokken 10.00 til søndag den 21. maj klokken 10.00. Se mere på www.naturstyrelsen.dk/lokaleenheder/nordsjaelland/bioblitz/ .
Fugleværnsfonden afholder bioblitz på Saksfjed lørdag den 24. juni 2017 kl. 10:00 - ca. 23:59. Se
mere på www.fuglevaernsfonden.dk. Søg på Bioblitz.
Fugleværnsfonden afholder bioblitz på Nyord Enge lørdag den 19. august 2017 kl. 10:00 - ca. 23:59.
Se mere på www.fuglevaernsfonden.dk. Søg på Bioblitz.

Mødereferater.
Torsdag den 8/12. Julemøde. Årets bankobegivenhed.
30 deltagere. Som sædvanlig blev der spist og hygget gevaldigt, inden den alvorlige del af seancen
under sædvanlig kyndig ledelse af Carsten og Ingelise fik rimelig ro på selskabet. Som altid syntes en
del af de fremmødte, at gevinsterne gik til de forkerte, men referenten var ganske tilfreds med rovet.
Torsdag den 15/1. Årets billeder.
12 deltagere var mødt op til ”Årets billedaften” og knapt halvdelen havde taget en billedserie med.
Allan B. Clausen lagde ud med eksotiske billeder fra en tur til Costa Rica, hvor ikke kun sommerfugle
var kommet på skudhold men også kæmpe biller og græshopper. Et par pupper og larver var blevet
hjembragt, men snyltehvepse og -fluer havde desværre aflagt deres visit inden. Allan fortalte desuden
om endnu en udsætning af mørk pletvinge/ Melitaea diamina, denne gang på den gamle lokalitet ved
Bastrup Sø.
Peter Carlsen viste billeder fra en tur på Færøerne og fortalte om klækning af målerne Eupithecia
satyrata og Eupithecia nanata.
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Arne Viborg tog os med til sydeuropæiske himmelstrøg, hvor billeder af Erebia stennyo og Erebia
palarica blev vist fra henholdsvis Pyrenæerne og de Kantabriske bjerge. Den græske ø, Tilos, var også
blevet besøgt og husede udover Maniola telmessia en del rødhøns.
Erik Steen Larsen tog os på Danmarkssafari, hvor dette års destinationer bl.a. var Læsø, Bornholm og
Stenholt Indelukke, hvor larver af Callimorpha dominula var blevet spottet. Selv haven i Hørsholm
havde budt på en førsteobservation af Acronicta alni.
Per Stadel Nielsen havde kastet sig over en hel del vårfluer og viste billeder af de noget særegne
væsener. Han sluttede aftenen med billeder fra en decembertur til Madeira. Mange af øens
specialiteter uden for insektverdenen blev vist, da det havde været småt med sommerfugle på turen.
Torsdag den 26/1. Generalforsamling med efterfølgende miniauktion.
13 medlemmer deltog.
Pkt. 1. Søren Fisker valgtes til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt varslet.
Pkt. 2. Formandens beretning. Beretningen godkendt. Vedlagt bagerst i mødeprogrammet.
Pkt. 3. Regnskab fremlagt af kasserervikar Knud Bech. Regnskabet blev godkendt. Vedlagt bagerst
i mødeprogrammet.
Pkt. 4. Budget, kontingent og indkomne forslag. Budgettet for det kommende år blev fremlagt og
godkendt. Kontingentet blev bibeholdt på 325 kroner. Fra bestyrelsen var stillet forslag om
at tilføje sætningen ”Foreningen tegnes af foreningens formand samt næstformand” i
vedtægternes § 3 for at imødekomme nye bankregler vedrørende vores udenlandske konti
i møde. Forslaget blev vedtaget.
Pkt. 5. Til bestyrelsen valgtes Per Stadel Nielsen, Mikkel Fiil Iversen, Allan Bornø Clausen og
Christian Videnkjær. Kristian Graubæk valgtes til suppleant.
Pkt. 6. Christian Videnkjær valgtes som formand.
Pkt. 7. Arne Viborg valgtes som redaktør.
Pkt. 8. Revisorer Søren Fisker og Asbjørn Christensen genvalgtes. Ligeledes genvalgtes Danny
Nilsson som revisor-suppleant.
Pkt. 9. Eventuelt. Intet blev behandlet under punktet.
Efter generalforsamlingen blev der afholdt en auktion over bøger og tidsskrifter.
Torsdag den 9/2. Grækenland.
13 tilhørere. Kaj Dahl og Martin Bjerg fortalte og viste billeder fra en tur til Grækenland sidst i april i
2016 med fokus på området omkring Siatista og Skiti i det nordlige Grækenland. Vi hørte interessante
historier fra turen og så smukke billeder af dagsommerfugle som Erynnis marloyi, Iolana iolas, Pieris
krueperi, Chilades trochylus, Melitaea arduinna, Proterebia afra og Elphinstonia penia samt andre
insekter, orkideer og krybdyr. Det er altid dejligt med billeder af sol og insektmylder ved vintertide.
Torsdag den 23/2. Status og forvaltning af Maculinea alcon, ensianblåfugl i Nationalpark Thy.
10 tilhørere. Andreas Kelager fortalte denne aften om sit arbejde med Maculinea alcon. Vi blev
præsenteret for hans arbejde med arten i området i Nationalpark Thy samt i vadehavsområdet. Vi blev
ledt igennem statistiske undersøgelser over arten på baggrund af nuværende og tidligere fund. I
kerneområderne så det rimeligt ud, men arten syntes forsvundet fra mange tidligere lokaliteter. Det var
interessant at se, at de enkelte populationer er genetisk meget forskellige. Han argumenterede på
baggrund af sine undersøgelser for, at arten bør flyttes fra rødlistekategorien sårbar til truet. Han
håbede samtidig, at hans undersøgelser og forslag til pleje og forvaltning af lokaliteterne, ville komme
arten samt de mange andre arter, som lever på samme lokaliteter, til gode, så vi i fremtiden kan blive
ved med at nyde alcon. Tilhørerne blev klogere på arten denne aften.
Med lepidopterologisk hilsen, på bestyrelsens vegne
Christian Videnkjær & Martin Bjerg
Lepidopterologisk Forening, Lærkehaven 3, 2980 Kokkedal, cuv@herlufsholm.dk, www.lepidoptera.dk
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