Mødeprogram november 2018 – januar 2019
Lepidopterologisk Forenings møder afholdes i Universitetsparken 15, indgang 3, 2100 Kbh. Ø.
Indgangen ligger i gården bag Zoologisk Museum. Dørene vil være åbne cirka fra 19.15 til 19.35.
Engangs-parkeringsbilletter til museets område kan fås i indgangen af dørvogteren.
Torsdag
8/11

Citizen science og digitalisering af den videnskabelige samling.
Thomas Pape og leder af Digital Produktion, Anders Drud Jordan fra Statens
Naturhistoriske Museum, tilbyder denne aften Lepidopterologisk Forening et aftenbesøg
i museets udstilling med efterfølgende snak om digitaliseringen af museets
sommerfugle.

Mødet afholdes på Geologisk Museum fra kl. 18.30.
Adressen er Øster Voldgade 5, 1350 København K.
Torsdag
22/11

Ekskursioner i 2019.
Kom og vær med til at vende mulighederne vedrørende en eventuel foreningsudlandstur i sommeren 2019. Foreløbigt forslag er Albanien. Deltag med forslag, tilbud
om planlægning og arbejdskraft for at få stablet en tur på benene.
Desuden vender vi forslag til et par kombinerede dag- og natture i Danmark. På bedding
er en midsommertur til Knudskov i Sydsjælland.

Torsdag
6/12

Julemøde - årets bankobegivenhed.
Carsten og Ingelise vil som sædvanlig lede os gennem de spændende spil med dertil
hørende flotte præmier. Du medbringer familien og kontanter til køb af plader. Husk at
vi spiser sammen inden spillet så medbring også aftensmaden. Foreningen byder på
kaffe/ the og en lille én. Øl og vand kan købes til de sædvanlige lave priser. Vi plejer at
blive mange, så kom i god tid.
Bemærk: Vi spiser klokken 19.00, og banko starter klokken 19.30. Dørene er åbne fra
klokken 18.30-18.50.

Torsdag
10/1

Årets billeder.
Medlemmerne viser billeder fra 2018-sæsonen. Alle korte (10-15 minutter) indslag er
velkomne, det vil sige omkring 25-30 billeder. Der er computer og projektor i
mødelokalet. Har I længere serier, som I gerne vil vise, så book en hel aften med billeder
og fortællinger.

Mødehusker
Har I husket et melde jer til vores mødehusker, der sender mail om det næste møde i foreningen fire
dage før mødets afholdelse. Tilmelding på forsiden af www.lepidoptera.dk.
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Kontingent
Her, syv måneder efter sidste rettidige indbetaling, er der stadig mere end 35 restanter.
Må vi foreslå en fast årlig overførsel gennem netbank.
Se betalingsinformation for 2018-kontingentet i sidste mødeprogram eller på www.lepidoptera.dk 
Info og kontakt. Kontakt venligst kasserer Carsten Hviid, (cah@tdc.dk), telefon 45 95 12 01, hvis der er
betalingsproblemer. Som noget nyt kan du også anvende MobilePay: send kr. 325 d.kr. til 21462123.
Husk at påføre navn. Vores udenlandske girokonti er blevet lukket, da der på grund af nye regler var
meget besvær med dem. Udenlandske medlemmer kan benytte pengeoverførsel. IBAN: DK71 3000
0001 027298. SWIFT-BIC: DABADKKK.

Brugbare links
www.geologi.snm.ku.dk/udstillinger/sommerfugle/ . Om sommerfugleudstillingen på SNM.
www.pnas.org/content/early/2018/10/09/1722477115 . Om nedgangen af insekter i regnskove.
www.lepdoptera.dk. Se hjemmesidens mange links.
Mødeprogrammet ligger også på www.lepidoptera.dk, hvor linkene er lidt lettere at bruge.

Den faunistiske udvikling for udvalgte storsommerfugle 1995-2015
Michael Kavins ”Den faunistiske
udvikling for udvalgte storsommerfugle
1995-2015” er nu blevet færdigtrykt.
Publikationen, som er på 200 A4-sider,
omhandler de 161 natsommerfuglearter,
der er troværdige data for i perioden, og
som enten indgår i 300-artslisten eller er
fundlistearter. Publikationen kan af
medlemmer erhverves for prisen af
portoen (omkring 60 kr.). Ikke
medlemmer skal betale tryk og porto
(omkring 130 kr.) Hvis du gerne vil
bestille værket, så skriv til kasserer
Carsten Hviid på cah@tdc.dk.

Entomologisk Forening 150 års jubilæum
Entomologisk Forening fylder 150 år. Se invitation bagerst i mødeprogrammet.

Mødereferater
Torsdag den 13/9. Sommerens oplevelser.
Mødesæsonen blev indledt, da 8 medlemmer troppede op og berettede lystigt om sommerens
oplevelser. Fra ture i Danmark fyldte observationer af Papilio machaon (svalehale) og Colias palaeno
(mosehøsommerfugl) fra Nordjylland en del, men også usædvanlige 2. generationsdyr af for eksempel
Limenitis camilla (hvid admiral) og Erynnis tages (gråbåndet bredpande) var blevet observeret i
sensommeren. Aftenen bød også på beretninger fra udlandet, hvor oplevelser fra Sydafrika, Frankrig,
Sverige og Italien samt Kreta og Sardinen blev omtalt.
De fleste af aftenens deltagere havde alle nydt synet af sommerens vel nok hyppigste gæst, den
lynhurtige dagflyvende spinder Macroglossum stellatarum (duehale), der normalt ikke ses i så stort et
antal på vores breddegrader. Det samme kan siges om aftenens højdepunkt med hensyn til arter, som
Flemming Vilhelmsen og Ebbe Vesterhede stod for, da de kunne fortælle, at der havde sneget sig en
Daphnis nerii (oleandersværmer) ned i deres fælde på vestkysten ved Ho.
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Torsdag 27/9 Klækning og opdræt af Eupithecia.
Peter Carlsen var denne aften inviteret til at fortælle om sine erfaringer og resultater af klækning af
forskellige Eupithecia-arter. Peter indledte med et par billeder af sit ”klækkestudie” og de forskellige
remedier, der er nødvendige i forbindelse med klækning og opdræt af sommerfugle. Eksempelvis blev
glaspetriskåle anvendt frem for plastikpetriskåle for at undgå statisk elektricitet, der kunne få uheldige
konsekvenser for de små larver i de første stadier. Efterfølgende blev et rigt udvalg af Eupithecia-arter
gennemgået med billeder af larver, pupper og imagines, hvor variationer i udseende og forskellige
anvendelige værtsplanter blev fremhævet. For visse arter såsom E. innotata (malurtdværgmåler) er der
stor forskel på valg af værtsplante, afhængig af om det er 1. eller 2. generation, der er tale om.
Alternative foderplanter var blevet afprøvet utilsigtet, da larver af fejlbestemte slidte hunner, her kan
nævnes E. virgaureata (gyldenrisdværgmåler), eksempelvis havde fået lærk og enebær på menukortet i
stedet for gyldenris, der normalt er artens foretrukne værtsplante. Ikke desto mindre lykkedes det
enkelte larver at gennemføre udviklingen ved at æde nålene fra træet/busken.
For enkelte arters vedkommende, eksempelvis E. vulgata (almindelig dværgmåler), havde Peter
gennemført flere generationer over en årrække, hvor æglæggende hunner ofte levede i op til 10
dage, og hvor larverne kunne ernære sig med både tørre og friske planter. Til aftenens foredrag var
13 medlemmer mødt op, der alle gik hjem en hel del klogere på klækning og bestemmelse af et
rigt udvalg af Eupithecia-arter. Vi håber på endnu et besøg af Peter; der er jo mange Eupithecia’er.
Torsdag 11/10 Dagsommerfugletræk i Nordjylland.
Meldingen om en Boloria euphrosyne (rødlig perlemorsommerfugl) fra Bøllemosen den 30. maj
kombineret med vejrmeldinger om stabil østenvind i dagene, der fulgte, var startskuddet for Emil
Bjerregårds to ture til Nordjylland i begyndelsen af juni 2018. Inden turene var der tænkt og planlagt
ganske minutiøst, og såvel ud- som hjemtur med toget var lagt om natten, for at udnytte tiden i det
nordjyske så optimalt som muligt.
Han ankom til Skagen klokken 9.00 om morgenen den 2. juni. Denne dags højdepunkter var
observationer af såvel en han af Colias palaeno (mosehøsommerfugl) som en Papilio machaon
(svalehale) i det selvsamme T-kryds i Skagen Klitplantage med et par timers mellemrum.
Den 3. juni blev formiddagen helliget Euphydryas aurinia (hedepletvinge), der blev fundet på
adskillige lokaliteter og i pænt tal. Eftermiddagen blev afsat til palaeno-jagt, hvor Emil cyklede til
Råbjerg Mose. Sandelig om det ikke blev til yderligere en observation af en hurtigflyvende palaenohan på den ufremkommelige moseflade. Råbjerg Mose gav også typiske højmosedyr som Plebejus
optilete (bølleblåfugl), Boloria aquilonaris (moseperlemorsommerfugl) og Coenonympha tullia
(moserandøje) i vekslende antal.
Den 4. juni blev blandt andet brugt i Hammer Bakker, Brødlandsmosen og Ulsted Rimmer, mere
korrekt Galtrimmen, en gammelkendt palaeno-lokalitet fra 1992 invasionen. Dengang blev der
observeret mindst 15 eksemplarer på denne lokalitet, men eftersøgningen gav desværre intet udbytte.
Emils anden tur til Nordjylland var i selskab med Magnus Vest Hebsgaard fra den 9. til den 11. juni.
Desværre plagedes denne tur meget af dårligt vejr, hvordan det så kunne lade sig gøre i denne
sommer, men alligevel lykkedes det at se to muligvis tre palaeno i Råbjerg Mose den 9. juni. Nærmere
bestemt en hun, som det lykkedes at fotodokumentere, og yderligere en eller to hurtigflyvende hanner.
Emil afsluttede med at give sit bud på udsigten til et gensyn med indfødte palaeno næste år;
umiddelbart var han ikke voldsomt optimistisk.
En opgørelse over de seneste 30 års observationer af machaon, kombineret med udvalgte vejrdata,
tydede stærkt på, at arten stort set udelukkende ses i form af trækkende individer. Manglen på de store
sammenhængende ynglehabitater arten kræver, gør efter Emils mening, en etablering af arten i
Danmark ret usandsynlig. Snakken gik livligt mellem de 17 fremmødte medlemmer efter foredraget.
Med lepidopterologisk hilsen, på bestyrelsens vegne
Christian Videnkjær & Martin Bjerg
Lepidopterologisk Forening, Lærkehaven 3, 2980 Kokkedal, info@lepidoptera.dk, www.lepidoptera.dk

side 3

side 4

