Sommerfugleobservationer - Danmark år 1998


1998-12-27 - NEZ 
Der er massevis af betulaeæg i NEZ. Så godt som ingen af quercus. Massevis af w-album, hvis man kan finde et træ der ikke er dødt. Godt nytår.

Observatör: MB (rapporterad: 1998-12-27) 



1998-11-12 - EJ 
Hej derude
Årets sidste admiral (Vanessa atalanta) blev set på Molslaboratoriets område i fint solskinsvejr den 12. november. Nogen senere?
de bedste hilsner
Morten DD, Århus

Observatör: via Morten DD Hansen (rapporterad: 1998-11-18) 



1998-10-24 - EJ 
Hej derude
1 atalanta og 1 io ved Rosenvold, Vejle Fjord, den 24/10. Måske årets sidste?
de bedste hilsner
Morten DD, Århus

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 1998-10-26) 



1998-10-24 -  
Set 1 antiopa på mit hus ved Vestvolden i København.
Jeg har fået ny email: klh30@hotmail.com, som jeg bruger mest nu.
Så vil I have hurtigt email-svar - brug denne email-adresse! Tak!

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-10-26) 



1998-10-21 - SJ 
I denne sæson har jeg sammen med Karl Erik Stovgaard kørt et registreringsprojekt i Frøslev Mose for Aabenraa Statsskovdistrikt. Vi har glædeligt konstateret, at G. quercifolia og A. aquila stadig har en god bestand i mosen. Bemærkelsesværdigt er det, at vi fandt E. subumbrata i pænt antal - den er ikke tidligere registreret fra SJ.
I uge 42 var udbyttet meget beskedent, men der var et enkelt godt dyr, nemlig L. socia.
Iøvrigt har jeg heller ikke hørt om, eller selv set, antiopa i dette efterår.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 1998-10-21) 



1998-10-16 - EJ 
Hej derude
På en afsindig kold fredag den 16. oktober lykkedes det mig at fange 30 atalanta ved Rosenvold, Vejle Fjord. Herudover intet!
Hvordan ser det ud med antiopa andre steder i landet? Jeg har ikke hørt om en eneste i Østjylland. Bestanden må være blevet totalt ødelagt af den kolde sommer?
de bedste hilsner
Morten DD, Århus

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 1998-10-19) 



1998-10-13 - NEZ 
I dag har jeg observeret 1 rhamni-han, 6 atalanta og 3 gamma-ugler i Tisvilde-området. Nogle atalanta'er fouragerede på sene tidsler og hyben.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-10-13) 



1998-10-13 - EJ 
Hej derude
Ved Rosenvold ved Vejle Fjord i går ca. 50 atalanta og i dag små 60. Endvidere den 12/10 2 cardui og 1 io samt fra i dag 1 cardui. Der er altså stadig gang i admiralerne!
de bedste hilsner
Morten DD Hansen, Århus 

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 1998-10-13) 



1998-10-12 - NEZ 
Jeg har i dag set 3 stk. atalanta i henholdsvis Tibirke Bakker, Ellemose og Tisvilde Hegn. Den 10. og 11. har jeg også set 3-4 stk. pr. dag.
Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-10-12) 



1998-10-08 - NEJ 
Fælden i Øster Hurup gav i perioden 24.ix.-6.x. 1998 følgende: 9 noctuella samt 1 geminipuncta (3. NEJ-fund).

Observatör: Kristian Knudsen (rapporterad: 1998-10-08) 



1998-10-07 - NEZ 
Hej igen
Der er "masser" af T. betulae-æg i år i NEZ.
Hvis den "ene argiolus-hjemmeside" er nede har jeg en reklamefinansieret (men så kan den også holde "evigt"):
www.geocities.com/Yosemite/3483/
Hilsen
Klaus

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-10-07) 



1998-10-06 - EJ 
Hej derude
Endelig en dag med en smule sol, men stadig kun omkring 10 grader Celsius. Ved Rosenvold ved Vejle Fjord (Østjylland) sås ca. 200 admiraler (Vanessa atalanta), som fouragerede intensivt på hyben og udlagt lokkemad. Kun 10 admiraler trak mod SSV ud over fjorden, så sommerfuglene var mere sultne end opsatte på at komme sydpå!    Endvidere 1 tidselsommerfugl (Vanessa cardui) og 1 lille ildfugl (Lycaena phlaeas).
de bedste hilsner
Morten DD Hansen, Århus
Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 1998-10-07) 



1998-10-04 - B 
Hej
Er lige vendt hjem fra en kølig efterårsferie på Bornholm.
Jeg sukkerlokkede og blev glad for at gense ornithopus, der kom 3 siterata  på lampen. Der kom mærkeligt nok ingen furcifera eller hepatica,  det plejer der at komme.
mvh Michael Andersen
Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 1998-10-12) 



1998-10-04 - none 

Ja så er det endelig blevet muligt at kunne sende e-post til mig,
Knud Bech (formand for Lepidopterologisk forening) .Adressen vill blive arktiv fra  Mandag morgen kl.8:00. adressen er :   KnudBech@forum.dk.
                                         Med Venlig Hilsen 
                                              Knud Bech

                                              Viebjergvej 3
                                               3310 Ølsted
                                            Tlf. 47479984
                                  E-post:Knud Bech@forum.dk
                                                                                 
                                          

Observatör: none (rapporterad: 1998-10-04) 



1998-10-03 - NEZ 
En tur til Tibirke Bakker i rimeligt vejr gav 1 aegeria, en atalanta en semele og et par frostmålere.

Observatör: Martin (rapporterad: 1998-10-03) 



1998-09-30 - NEZ 
En sukkerlokningstur til UC31 gav blandt endel andet 10-12 aprilina, 1 rubiginea og 5 eremitae. Pænt vejr.

Observatör: Flemming & Martin  (rapporterad: 1998-10-03) 



1998-09-30 - NEZ og argiolus-hjemmeside 
Jeg observerede "hele" 3 dagsommerfugle ved "Nordkysten" lørdag den 27. september - io (1 stk.), atalanta (10 stk.)og rhamni (1 stk.). Det mest interessante var, at dyrene var helt friske.
Jeg har en hjemmeside om argiolus:
http://w1.1382.telia.com/~u138200102/
Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-09-30) 



1998-09-29 - NEZ / B 
Hej alle
Så lykkedes det endelig også for mig at få et eksemplar af N. asiatica. Den kom til mit blå lysrør d. 28 her i haven i Holte. 
Ellers har jeg fået en meget fin og frisk hun af D. aprilina samt en enkelt A. ipsilon. Medens alle andre har masser af c-nigrum, har jeg kun haft et (!) eksemplar.
Ib Norgaard har lige meddelt, at han i aftes har fået yderligere en asiatica på Dueodde, Bornholm, efter en pause på ca. 1 uge.

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 1998-09-29) 



1998-09-25 - NEJ 
NEJ
Lidt fra Nordøstjylland.
I mine lysfælder har jeg fået:
Dokkedal 17.-23.ix. 1998: 2 noctuella, 2 ferrugalis samt 1 fraxini.
Øster Hurup 17.-23.ix. 1998: 27 noctuella, 6 ferrugalis, 1 siterata, 4 eremita samt 1 saucia.

Observatör: Kristian Knudsen (rapporterad: 1998-09-25) 



1998-09-24 - Rapportstruktur 
Hej alla,
som ni ser har jag gjort om strukturen lite. Om man vill lägga in något nytt meddelande så använder man samma formulär som för observationerna, men väljer "Tillföj som upprop, meddelande etc".
I stället för Distrikt så skriver man sin tänkta rubrik.
/Micke

Observatör: Micke Johannesson (rapporterad: 1998-09-24) 



1998-09-23 - Angående rapportprogrammet 
Hej alla,
jag hoppas att ni inte har några större problem med att tolka svenska!
I korthet, jag planerar att inom en rimlig framtid (i alla fall inför nästa säsong) göra om denna sida så
att den blir likadan som den svenska - dvs med "klotterplank" etc. 
Min plan är också att jag då ska lägga till en funktion som gör att man automatiskt får email så fort någon lagt in någon ny observation - eller meddelande. 
Tills vidare kan jag dock göra detta manuellt - i mån av tid. Med andra ord, de som önskar automatiska email kan anmäla detta till mig.
Bästa hälsningar
/Micke

Observatör: Micke Johannesson (rapporterad: 1998-09-23) 


1998-09-23 - - 
Hej,
Jeg ved ikke om jeg bliver populær hos vores svenske venner, men man kan faktisk få automatiske mails om nye observationer her "på siden". Jeg behøver faktisk bare at printe mine mails ud - i stedet for alle siderne af observationer m.v.
Jeg har som den eneste dansker (tror jeg nok) gennem et stykke tid fået en mail - hver gang der sker noget nyt - med danske og svenske observationer m.v. 

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-09-23) 



1998-09-22 - NEZ 
I min have i Karlstrup fik jeg denne aften
1 stk H. convolvuli (Snerlesværmer) på lys.
Virker som om der er utroligt mange X. c-nigrum
(Sorte C) her i dette efterår. Har den sidste
uges tid med en del tåge hver aften >50 i en
enkelt fælde med blå uv rør.
Også en del litura og måleren E. autumnaria.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 1998-09-24) 



1998-09-21 - NWZ 
Hej derude!
Jeg kan oplyse om, at jeg i weekenden d. 18-19.IX-1998, har registreret følgende interessante arter i Lumsås/Sonnerup (NWZ):
C. siterata (1 stk.) - 18.IX
N. asiatica (1 stk.) - 19.IX
Desuden ca. 10 stk. af pyraliden noctuella samt 2 stk. af pyraliden ferrugalis.

Med Venlig Hilsen

Per Tejlmann.
Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 1998-09-21) 



1998-09-20 - SZ 

Trækket er nu også kommet til Sjælland.
I vores lysfælder på Østsjælland, har vi i perioden 7.-14. september  fundet:
Flere noctuella, 2 ferrugalis, 2 asiatica samt 1 armigera
Erik Hauritz og Michael Andersen 

Observatör: Erik og Michael (rapporterad: 1998-09-20) 



1998-09-20 - SZ 

Trækket er nu også kommet til Sjælland.
I vores lysfælder på østsjælland, har vi i perioden 7.-14. september  fundet:
Flere noctuella, 2 ferrugalis, 2 asiatica samt 1 armigera
Erik Hauritz og Michael Andersen 

Observatör: Erik og Michael (rapporterad: 1998-09-20) 



1998-09-18 - EJ - RETTELSE!!!! 
Hej igen
Jeg var vist en dag foran i rapporten om admiraler: De rigtige datoer er selvfølgelig 17/9 900 og 18/9 100. Undskyld fejlen. I øvrigt ser de nærmeste dage ud til at give optimale betingelser for admiraltræk!
de bedste hilsner
Morten DD, Århus

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 1998-09-18) 



1998-09-18 -  

om ca. 2 uger vil det blive muligt at kunne skrive til formanden af "Lepidopterologisk Forening"  via email. Email adressen vil du  kunne finde  her under nye observationer.
                                      Med Venlig Hilsen 
                                             Knud 

Observatör: Knud Bech  (rapporterad: 1998-09-18) 



1998-09-18 - EJ 
Hej derude
Godt træk af admiraler (V. atalanta) de sidste dage ved Rosenvold ved Vejle Fjord, Østjylland:
18/9: 900 atalanta SV, argiolus 2 rast. Over en 50 meter front trak i gennemsnit 5 i minuttet.
19/9: 100 atalanta SV.
de bedste hilsner
Morten DD

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 1998-09-18) 



1998-09-18 - NEJ 
NEJ
Lidt nyt fra Nordjylland.
I mine lysfælder har jeg fået følgende:
Dokkedal 3.-10.ix. 98: 1 fraxini, 1 geminipuncta (2. NEJ-fund) samt 1 eremita.
Bælum 3.-11.ix. 98: 1 siterata samt 1 ferrugalis.
Øster Hurup 11.-16.ix. 98: 3 convolvuli, 5 eremita samt 1 albipuncta (2. NEJ-fund).
Dokkedal 11.-16.ix. 98: 1 ferrugalis, 3 fraxini samt 1 celsia.
(NB! Freddy Hvarregaard var i 1. weekend i september i Hou Skov og fangede på lys og sukker: 1 T. crataegi, 3 nitida sant 1 asiatica (3. NEJ-fund)).

Observatör: Kristian Knudsen (rapporterad: 1998-09-18) 



1998-09-13 - SZ 
Hej alle, lige en nyhed mere:
Hans Peter Ravn har netop meddelt, at bøgenonnen Dasychira pudibunda har en af sine sjældne masseforekomster som larve i Dyrlev Skov ved Udby, nord for Vordingborg. Larverne findes i uhyrlige mængder i en mindre del af skoven. Man skal køre ad den gamle hovedvej gennem skoven og parkere ved det nordlige spor mod vest. Dette følges ca. 1 km ind i skoven. Hvis du er i tvivl, kan du bare gå efter lyden -- af faldende ekskrementer!
Det kan anbefales at få denne usædvanlige og mærkelige oplevelse, at se tusindvis af larver vandre op ad stammerne i afgnavet skov.

Observatör: Hans Peter Ravn via P. Stadel (rapporterad: 1998-09-13) 



1998-09-13 - NEZ / B  
Lidt nyt:
Ib Norgaard på Dueodde, Bornholm meddeler d. 10/9 at han de sidste 2 nætter har fået 8 stk N. asiatica. Ellers er der mange V. atalanta på Dueodde.
Desuden er der fanget 2 stk. L. socia på sukkerlokning.
I august er der fanget 1 stk. T. processionea på Bornholm samt 1 stk. på Falster. I juli skal der være fundet 2. stk. Hyles livornica på Bornholm. 
Ole Karsholt har fanget 2 stk. M. stellatarum på Møn med ca. 14 dages mellemrum i august på blomster foran sit hus. Ved Utterslev mose i begydelsen af september, fik Knud Bech 1 st. C. sponsa.
Ellers har eftersommeren udmærket sig, ved meget få dyr på såvel (især) sukkerlokning, folk melder om 1-2 dyr på 100 snore, som på lys.
Jeg har idag besøgt et par gamle lokaliteter i Nordsjælland (Hundested og Ølsted) for Cucullia argentea og fandt glædeligt larver begge steder. Næsten alle larver var i sidste stadie, men der var ikke store mængder.
Hilsen

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 1998-09-13) 



1998-09-12 - NEZ 
5 cardui i Asserbo og omegn

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-09-22) 



1998-09-08 - EJ 
Hej derude
Var ved Vejle fjord (nordsiden) i gaar og i dag.
7/9: Betulae 3 (2 aeglaeggende), argiolus 3, icarus 1, atalanta 100+ (heraf 20 migrerende W), cardui 3, io 2.
8/9 formiddag (overskyet): Betulae 2, cardui 4, atalanta 30+. 
HVOR BLIVER ANTIOPA AF? HAR DET VAERET FOR KOLDT FOR LARVERNE?????
de bedste hilsner
Morten DD
AArhus

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 1998-09-08) 



1998-09-08 - NEZ 
Del betulae i NEZ især i hundested-området. Frisk paphia-hun den 28 august på buddleja. Ellers ikke noget særlig ophidsende. Tur til Glatved strand, EJ,den 30. august. Mere en 20 stk comma. Ellers enkelte betulae, en idas, og andet godt. Ialt 21 arter, + en antiopa ved Stubbe Sø.Ellers har sommeren vel ikke budt på noget særligt ud over alle de irriterende argiolus, temmelig mange camilla, aglaja og paphia. Håber på bedre vejr næste år.

Observatör: Martin (rapporterad: 1998-09-08) 



1998-09-07 - NEZ 
Var i frokostpausen i dejligt solskin og 2o gr. sommervejr 
en tur til et dejligt område lige nord for Frederikssund,
ved Græse-Bakkeby, her fløj: Betulae 10, Io 5, Atalanta 3,
Napi 2, Pamfilius 1, Aegeria 1, Lineola 1, Agiolus 1, 
Brassicae 1, Icarus 1. 
Betula er først nu begyndt på æglægning,kun to æg observeret, den kommer til at flyve langt ind i 
oktober.
 

Observatör: Allan Bornø Clausen  (rapporterad: 1998-09-07) 



1998-09-06 - ej 
Et stk N.antiopa set i Hørretskov syd for Århus. Og mange P.aegeria.
Med venlig hilsen Michael.

Observatör: Svend Michael Nielsen (rapporterad: 1998-09-09) 



1998-09-05 - NEZ 
Besøg til Melby Overdrev, Tisvilde Hegn og Rågeleje på en dejlig sensommerdag gav følgende iagttagelser:
Tisvilde Hegn og omegn:
1 cardui, mange atalanta (> 30), 5 betulae (4 hunner og 1 han), 2 antiopa, 1 c-album (manglede det meste af en forvinge), flere aegeria, brassicae, io, rhamni, enkelte phlaeas, 1 slidt argiolus og en 1 slidt virgaureae-hun.
Melby Overdrev:
Flere semele, icarus og phlaeas.
Rågeleje og omegn:
3 betulae-hunner, flere brassicae og aegeria.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-09-06) 



1998-09-05 - EJ 
Ikke de store sensationer, men en dugfrisk Smerinthus ocellatus indfandt sig på lys i haven i aftes. Ellers er der kun et begrænset antal arter og stadig mest Noctua sp.

Observatör: Jens Schou (rapporterad: 1998-09-05) 



1998-09-04 - NEZ 
1 frisk cardui på Amager her ved frokosttid. Endvidere var der flere friske atalanta'er, friske icarus'er o.s.v.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-09-04) 



1998-09-03 - SZ 
I følge Claus Møller, Farum, blev der den 3. september fundet en levende
Agrius convolvuli på en græsplæne på en campingplads på Feddet.
Den befinder sig i øjeblikket i et syltetøjsglas i hans køleskab. Hvis da ikke han allerede har sluppet den løs.
mvh Michael Andersen Hundige
 

Observatör: Claus Møller (rapporterad: 1998-09-04) 



1998-09-02 - NEZ 
Ved Vestvolden og i haven (ligger lige ved Vestvolden):
1 frisk atalanta på barnevognen samt en medtaget argiolus. Argiolus' flyvetid er vist ved at være ovre for denne gang.
Vestamager 31.08.98:
1 argiolus på busk. Det er den eneste argiolus, jeg har set flyve rundt på Amager Fælled. Det skyldes nok bl.a. områdets åbenhed. Argiolus er alm. i haverne helt op til området. Jeg så også argiolus på Vestamager i august 1997.
Vestamager 24.08.98:
1 antiopa hvilende sig på jorden i overskyet vejr (ved siden af fælde til natsommerfugle!?)

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-09-02) 



1998-09-01 - EJ 
Hej derude
Ved Vejle flyver en del guldhaler (T. betulae) - bl.a. er arten set ved Grund Skov nord for Vejle Fjord og på Vejle Søndermark, hvor arten bl.a. flyver omkring blommetræerne.
de bedste hilsner
Morten DD, Århus

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 1998-09-01) 



1998-08-31 - NEJ 
NEJ - NH69 - Bælum
Så har der været lidt træk over Nordjylland. I min lysfælde i haven har jeg i perioden 23.-29. august fanget 1 stk. convolvuli. Der var i øvrigt meget få dyr i denne periode.
Kr. Knudsen.

Observatör: Kristian Knudsen (rapporterad: 1998-08-31) 



1998-08-30 -  
Ved besøg d.d. i Lille Kregme, sammen med Erik Jensen blev der ikke 
observeret nogen T. betulae (Guldhale), trods intens eftersøgning.
Har den været meget fåtallig i år?
Hilsen 
Ebbe Kristensen

Observatör: Ebbe Kristensen (rapporterad: 1998-08-30) 



1998-08-29 - NEZ 

Flere stk. C. argiolus friske set ved plænen i Tivoli, mellem folk af div. nationaliteter

Observatör: Finn Iversen (rapporterad: 1998-08-31) 



1998-08-26 - NEZ 
Fotograferet: 1 antiopa, 1 c-album (temmelig affløjet) og 3 betulae i Tisvilde og omegn. Set >20 atalanta, >50 rhamni, >50 io, ca. 10 argiolus, enkelte icarus, phlaeas, napi, aegeria m.v.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-08-27) 



1998-08-25 - EJ 
Var en tur i Svanemosen syd for Kolding sammen med Karl Erik Stougaard og et TV-hold fra TV-Syd. Selv om meteorologerne havde lovet mildt vejr, blev det skyfrit og hundekoldt, så der kom stort næsten ingenting til snorene og endnu mindre til lyset. Heldigvis dukkede der en dugfrisk C. fraxini op før TV-holdet tog hjem - og sådan en er jo vældig fotogen, når den har alle de lyse frynser i behold og sidder på snoren med let spredte vinger. Vi endte iøvrigt med at lade den sidde, så den er der nok endnu... Eneste andet nævneværdigt var E. subrosea på lyset.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 1998-08-28) 


1998-08-20 - diverse 
Ifølge Ebbe Vesterhede har Bjarne Skule og Flemming Vilhelmsen forleden fanget ca. 10 C. crocea på Vestlolland, og der skal også være fanget et par C. hyale ved Gedesby på sydfalster de senere dage.
Iøvrigt rapporterer Flemming Vilhelmsen, at han har iagttaget C. argiolus lægge æg på knopper af vedbend og Ebbe Vesterhede har set flere æg lagt på grønne bær af brombær.
I min have har jeg fået 2 stk Noctua interjecta på lys hhv. d. 12 og 15. Ellers dominerer stadig masser af N. pronuba.
En eftersøgning søndag d. 16. sammen med Jens Meulengracht efter Cucullia larver i Slangerup-Hove området gav intet resultat. Derimod fandt vi mange larver af V. atalanta både halv og fuldvoksne.

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 1998-08-20) 



1998-08-16 - NEZ 
I Tisvilde-området har jeg 16.08.98 set 1 han og 1 hun af betulae (friske).
14.08.98 har jeg i Kongelunden set 1 ret frisk antiopa.
Nu ved jeg ikke, hvilke flere dagsommerfugle-arter, det kan blive til i år.Men måske kan vi være heldige, at der dukker argiolus op i 3. generation i år i slutningen af september. 2. generation af argiolus flyver i pænt antal over hele Danmark. Jeg mangler kun observationer fra Bornholm.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-08-18) 



1998-08-12 - LFM 
Flintige Byskov:
2 c-album (fot. en på sukkerlokningssnor), 1 virgaureae-hun, flere paphia heraf 1 valesina-hun, mange atalanta, levana, urticae, io, napi, brassicae, rapae, rhamni, phlaeas, argiolus, aegeria, jurtina, hyperantus m.v.
Søholt:
Mange paphia heraf også en valesina-hun, atalanta, io, levana o.s.v.

Observatör: Klaus, Sanne, Isabel og Simone (rapporterad: 1998-08-12) 



1998-08-11 - NEZ 
Kongelunden har jeg i dag besøgt ca. 45 min. midt på dagen (lige da solen rigtigt brød gennem skyerne). Skoven ligger tæt på mit arbejde, så jeg besøger den jævnligt. Jeg har dog ikke set c-album før. Men i dag så jeg:
2 c-album, 2 argiolus (hanner - i øvrigt har jeg ikke tidligere set argiolus i Kongelunden), 1 atalanta (frisk), mange io, aegeria, jurtina, hyperantus, levana (levana er ikke altid talrig, men har haft et godt år i skoven), napi, rapae og brassicae.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-08-11) 



1998-08-10 - NEZ 
I det for denne sommer sjældent fine vejr iagtoges i Tisvilde hegn og Ellemosen følgende sommerfugle. Polygonia c-album 2 stk, C. cardui og V. atalanta hver 1 stk, mange P. napi, P. brassicae, A. urticae, A. levana f. prorsa (friske), P. aegeria samt 5-6 C. argiolus. Friske G. rhamni og I. io optrådte i stort antal.
Arne   

Observatör: Arne Viborg (rapporterad: 1998-08-11) 



1998-08-09 - EJ 
Træksommerfugle på nordsiden af Vejle Fjord
Den første solskinsdag fik rigtig sommerfuglene på vingerne. Ved Træskohage Fyr, Vejle Fjord, sås bl.a. 200 dagpåfugleøjer (io), 5 admiraler (atalanta), 250 stor kålsommerfugl (brassicae), 50 skovrandøje (aegeria), 2 skovblåfugle (argiolus) samt enkelte kejserkåber (paphia). 
Ca. 10 dagpåfugleøjer, 20 nældens takvinge (urticae) og 200 store kålsommerfugle trak mod SV ud over vandet.
Ved Rosenvold, lidt længere østpå, sås i løbet af en time (1345-1445) et pænt SV-træk af sommerfugle: Stor kålsommerfugl 1000 SV, dagpåfugleøje 16 SV samt et stort træk af svirrefluer.
de bedste hilsner
Morten DD Hansen

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 1998-08-10) 



1998-08-09 - NEZ 
Endelig en solskinsdag, hvor man kunne nyde sin have, og ikke mindst sommerfuglene.
Dagpåfugleøje (Io) er dominerende >15, Nældens Takvinge (Urticae), Stor kålsommerfugl (brassicae), Ll. Kålsommerfugl (Rapae), Skovblåfugl (argiolus) i få eksemplarer. Herudover observerede jeg en enkelt af følgende sommerfugle: Nældesommerfugl (levana), Grønåret kålsommerfugl (Napi), Græsrandøje (jurtina), vejrandøje (megera) Admiralen (atalanta), og ikke mindst Det hvide C (c-album)
Frederiksværk, den 9. august 1998.
  

Observatör: Anna Dahl (min mor) og Kaj Dahl (rapporterad: 1998-08-10) 


1998-08-07 - ej 
4 stk. Larver af dagsommerfuglen V. atalanta fundet i hørretskov syd for Århus. (de to af dem har allerede forpuppet sig).

Observatör: Svend Michael Nielsen (rapporterad: 1998-08-11) 



1998-08-07 - SJ 
Lys i haven ved Haderslev. Mest interessante var en D.binaria der kom flaksende ved et tiden, ellers Galii og en del klodsede pronuba.

Observatör: Carsten Worch (rapporterad: 1998-08-08) 



1998-08-07 - NEZ 
C. argiolus er nu også dykket op på min adresse i Kappelev. Har set nogle friske stykker idag

Observatör: Finn Iversen (rapporterad: 1998-08-07) 



1998-08-04 - NEZ 
Har idag set 1 stk. A. levana her i haven. Det er kun anden gang overhovedet. Forleden så jeg også et eksemplar i Malmmosen v. Holte. Gad vide om den er ved at få fodfæste her i området?
På lys intet interessant, tonsvis af N. pronuba m.v. Ellers berettes der om mange H. gallii rundt omkring indefor de sidste uger. I nyhedsgruppen meldes der om tre fund fra Shetlandsøerne! Arten findes ellers ikke i England.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 1998-08-04) 



1998-08-03 - EJ 
1 stk ophiogramma ved Glatved. Ellers en rimelig aften med en del tersata og 1 stk limacodes.
Jeg har lavet en database i MS Access 2.0 som måske har interesse for andre. 
Databasen er lavet smat med flot grafik - knapper osv. og gør det meget let og hurtigt at indtaste sine fund - få skrevet etiketter ud - lave årsrapport - kasseetiketter til alle danske Storsommerfugle med såvel Hoffmeyers som de nye navne + danske hvor de findes.
Krav: at du har Windows 95 og MS Access 2.0 eller bedre installeret. Jeg kan kun levere selve databasefilen. Er du interesseret så skriv ! - Jeg regner kun med at skulle have dækket min porto til disketterne.

Observatör: Jens Schou (rapporterad: 1998-08-03) 


1998-08-02 - NWZ 

1 stk frisk N. antiopa flyvende i min lille skov ved Kappelev

Observatör: Finn Iversen (rapporterad: 1998-08-02) 



1998-08-01 - NEZ 
Observeret 1 argiolus-hun læggende æg på hedelyng på Melby Overdrev den 
1. august. Der er et "mini Melby Overdrev" ved Udsholt Strand - her cyklede jeg forbi den 2. august. Der var sørme også flere hunner i hedelyngen. Jeg ved ikke om de lagde æg, men de sugede nektar på lyngen. Hedelyng bruges også andre steder i landet i argiolus' 2. generation, men jeg har ikke set det før! Det er i øvrigt også noget nyt, at argiolus er så almindelig i 2. generation i denne del af landet.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-08-07) 



1998-08-01 - NWZ 
Højsandet ved Rørvig: 2 stk L camilla.
Korshage: mange H semele

Observatör: Niels J Willumsen (rapporterad: 1998-08-04) 



1998-08-01 - SJ 
Lys i min have ved Haderslev. En af de aftener, hvor skyerne sørgede for at det var nogenlunde lunt.
Med en times interval, ca. kl 0.00, 1.00 og 2.00 fandt en galii vej til lagnerne. Ikke friske dyr men alligevel pæne. I aften prøver jeg igen, det kan være at jeg er ligeså heldig som sidste år, hvor jeg blev færdig med en ny art, bare ved at lyse to nætter i min egen baghave. Sidste år var det interjecta.

Observatör: Carsten Worch (rapporterad: 1998-08-02) 



1998-08-01 - SJ 
Selvom jeg nu har samlet i adskillige år, har jeg aldrig haft pini på lys. Er der nogen der kan være mig behjælpelig med en sikker lokalitet ?. Gerne i det syd eller midtjyske område og gerne hurtigt, da den flyver nu.
Observatör: Carsten Worch (rapporterad: 1998-08-01) 



1998-07-30 - NEZ 
Her i Holte flyver der også pænt med argiolus. De er kommet frem i de sidste dage og idag har jeg set 4-5 stk. her i haven.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 1998-07-30) 



1998-07-30 -  
Til Klaus:
Der flyver p.t. en hel del argiolus i Fensmark Skov/Holmegård Mose. Vi har den 26. juli observeret omkring 10 på kort tid. 

Observatör: Erik Nørager (rapporterad: 1998-07-30) 



1998-07-29 - NEZ og SZ m.v. 
Er der ingen der har set argiolus i 2. generation i år? Hvor hyppig har argiolus været på Fyn?
Det ser ud til, at argiolus har fået det bedste flyveår nogensinde i Danmark i 1998. Især er arten blevet hyppig i haver og parker. Masseforekomster er registreret i områder præget af en blanding af vilde planter (buske) og dyrkede planter (haveplanter). Noget kunne tyde på, at argiolus bruger haveplanter til æglægning. I Skåne og måske især Malmø er argiolus også de senere år især ved "at blive en have-/park-art".
Hvis I indberetter masseforekomster, må I godt beskrive hvilke buske m.v. argiolus flyver omkring - og evt. lægger æg på!
Jeg har fundet mere end 100 argiolus på Vestvolden den 27. juli. Dyrene fløj omkring mange forskellige buske - bl.a. snebær, og de søgte til brombærblomster og agertidsler.
I Lellinge Frihed og Krageskov var der overhovedet ingen argiolus'er i sidste uge - og meldinger generelt fra SZ, tyder ikke på særlig stor forekomst her. Hvordan ser det ud på Fyn og i andre landsdele?

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-07-29) 



1998-07-28 -  
OBS:
Der er altså også tilladt at melde natsommerfugle her på siden!!!
Hvis altså I finder noget.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 1998-07-28) 


1998-07-27 - SJ 
250 Watt oplyste min have i Haderslev. Det var en af den slags aftener hvor det småsnusker lidt. Udbytte: 2 stk. Cucullia absinthii (ny for SJ), og et eksemplar som jeg tror (håber) er en Euxoa lidia, derudover en masse andet almindeligt kræ.
Er der nogen der kan hjælpe mig med at identificere lidia ?

Observatör: Carsten Worch (rapporterad: 1998-07-29) 



1998-07-26 - NEZ 
Ryengen v. Arresøen: ca. 10 larver af V. atalanta, heraf 4 fuldvoksne og de øvrige halvvoksne. Det kolde vejr har åbenbart ikke generet atalantas larver synderligt!

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 1998-07-26) 



1998-07-25 - NEZ 
A. iris i stort antal, 1 camilla, mange levana, enkelte c-album (bl.a. slidte hutchinsoni'er), 1 w-album (lidt slidt) m.fl. i Tisvilde-området.
Enklete quercus (dagsommerfuglen) i Rågeleje.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-07-26) 



1998-07-25 - SJ 
Masseklægning af  Stregbredpande ( T. lineola ) .
På en enkelt stor brakmark var der mere end  3000 stk !!!!de var bare overalt.
Få Skråstregpande (T. sylvestris)
mvh 
Søren Nygaard
Homepage. htttp://home6.inet.tele.dk/snygaard/index4.htm

Observatör: Søren Nygaard (rapporterad: 1998-07-25) 



1998-07-23 - nez 
Det var sjovt, her den 23. juli, at stille en enkelt lampe op på Hundige Strand syd for København, der kom nemlig en Herse convolvuli. 

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 1998-08-11) 


1998-07-23 - SZ 
Lellinge Frihed:
Mange paphia heraf 2 valesina'er, 1 adippe, mange levana m.v.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-07-26) 



1998-07-22 - NEZ 
Denne tredie "rigtige" sommerdag gav følgende:
Børstingerød Mose ved Allerød
1 iris-han på taget af "sidste spejderhytte". Ret pænt eksemplar, der kun har fløjet lidt. Set: 2 argiolus på brombærblomster, 1 atalanta og levana i stort tal m.v.
Terkelskov ved Farum:
Mange ino (betydelig flere ino i Mølleå-dalen end i gribskov p.t.), enkelte levana, mange napi (2. generation) m.v.
Generelt er 2. generation af mange arter ved "at starte" - fx phlaeas! Og rhamni er startet forskellige steder - fx i Tisvilde Hegn.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-07-22) 



1998-07-21 - NEZ 
4 helt friske iris'er (alle hunner) i Ellemose ved Tibirke. De kom nærmest "fra pupperne" lige hen til snorene. Så de er altså kun lige kommet i gang!! Jeg har ladet 2 flyve - der skulle gerne være lidt til overs og til æglægning!?

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-07-21) 



1998-07-21 - NEZ 
Endnu en A.iris i Ellemosen - dennegang en hun. 
På trods af mange "sukkersnore" og perfekt solskin så jeg kun dette ene eksemplar. Arten er vist ikke særlig talrig iår?

Observatör: Niels J.Willumsen (rapporterad: 1998-07-21) 



1998-07-20 - NEZ 
På lys i min have i Holte mange dyr, men intet opsigtvækkende. Eneste interessante 1 stk. H. gallii hun. Ellers dominerer persicaria og pronuba
Observatör: P. Stadel (rapporterad: 1998-07-21) 



1998-07-20 - SZ 
Holmegårds Mose og Fensmark Skov - sol med temperaturer op til 26 - 28°C:
Observeret: 1 c-album, 2 argiolus (han og hun), flere iris (friske), adippe, paphia, levana, virgaureae, atalanta, cardui, urticae, tullia, idas og quercus (spinderen) med mange flere arter sommerfugle.

Observatör: Klaus, Isabel, Lasse, Hilda, Jens og mange andre (rapporterad: 1998-07-20) 



1998-07-19 - LFM 
Fredag d.10+17/7: 
På Møn har arion haft sit hidtil bedste år, siden vi begyndte vore observationer. Vi (Jørn Bittcher og undertegnede) så mindst 80 individer den 10/7 om eftermiddagen, heraf flere par i parring, og dertil kunne vi konstatere masser af æg som sædvanlig lagt i både merian og timian i hele området. D. 17 var arten tydeligt ved at være over sin bedste flyvetid, jeg observerede kun ca. 40 eksemplarer, der næsten alle var meget slidte.
Det ser således ud til, at vores pleje i området begynder at give resultat. Nu venter vi på, at arion indvandrer til brakmarken nedenfor området.
Desuden var der masser af Zygaena purpuralis, en del Z. lonicera og enkelte filipendulae. Desuden mange C. minimus samt enkelte V. cardui. Derimod kunne vi ikke finde L.amanda i år og P.icarus holder åbenbart pt. pause. Endelig var der mange eksemplarer af Pyraliden hyalinalis, som har en af sine bedste danske lokaliteter på Møn.
Endelig var som sædvanlig en del Photedes morrisii på Klinten om aftenen d. 17
Glædeligt at arion har haft så stor en fremgang de seneste år, forhåbentlig holder det fremover.
Observationer af arion modtages meget gerne.

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 1998-07-19) 



1998-07-18 - NEZ 
Så er argiolus startet i 2. generation (dyrene er større end 1. generation).
I dag har jeg set flere eksemplarer i min have og i andre haver i Brønshøj.
Det er kun ca. en måned siden, de sidste blev iagttaget her omkring, hvor jeg bor. Argiolus'erne i 2. generation er tilsyneladende glade for sommerfuglebuske.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-07-18) 



1998-07-17 - NEZ 
Eet stk A.iris (han) i Ellemosen, Tibirke.
Knud B og Niels W

Observatör: Niels J.Willumsen (rapporterad: 1998-07-19) 



1998-07-16 - SZ 
Lellinge frihed - nogen sol, 19gr. og noget vind fra S/V
Kejserkåbe (A. paphia) - 2
Skovperlemorsfugl (F. adippe) - 2
Storplettet perlemorsfugl (I. lathonia) - 1
Derudover en del urticae, brassicae, venata,
lineola og uglen G. glyphica.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 1998-07-17) 



1998-07-12 - NEZ 
1 frisk paphia-han, 2 dominula samt 3-4 ino i Gribskov - også klart solskin.
I år mange minos - nye lokaliteter?:
Heather Hill, Udsholt Strand, Smidstrup Strand, Tinkerup ved Gilleleje, Gilbjerg Hoved og Nakkehoved.
Den 13. maj fanget 1 bicuspis på lys i Tinkerup ved Gilleleje.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-07-17) 



1998-07-10 - NEZ 
Dejlig eftermiddagstur med sol i Kirkemosen i Ryegård Dyrehave.
> 200 aquilonaris
4 optilete hunner (slidte)
1 cardui i selve højmosen
mange hyperantus, jurtina, napi, venata i selve mosen
I Tinkerup ved Gilleleje 1 pyrina på lys

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-07-17) 



1998-07-08 - NEZ 
Heaterhill - nogen sol med en del vind fra vest.
Okkergul pletvinge (M. cinxia) - 1
Tidselsommerfugl (C. cardui) - 1
Markperlemorsfugl (M. aglaja) - >10
Dukatsommerfugl (L. virgaureae) - 2
Argusblåfugl (P. argus) - >25
"Køllesværmer" (M. minos) - >10
"Bjørn" (C. striata) - 4
Derudover masser af pamphilus, jurtina og hyperantus.

Ved Ejlstrup en Snerresværmer (C. galii)
HP: www.danbbs.dk/~sdy

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 1998-07-17) 



1998-07-08 - NEZ 
Efter 3 ugers frustrende møjvejr, var det rart med en solskinsdag. En tur i Bøllemosen sidst på eftermiddagen gav pæne 6 eksemplarer af V. optilete. Det er vist 3 år siden den sidst er set dernede og vi trode den var væk efter den voldsomme oversvømmelse for nogle vintre siden. Men heldigvis er den altså stadig i mosen. Er der andre der har set arten i Bøllemosen?

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 1998-07-09) 



1998-07-08 - SZ 
2 stk. L. virgaureae set i Lellinge Frihed.
I Krageskov ved Køge:
2 stk. V. cardui samt mange lineola, venata, urticae (friske), selene o.s.v.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-07-08) 



1998-07-06 - NEJ 
Fra en smut tur i Hammer Bakker:
Brun Pletvinge (Mellicta athalia), 1 individ 
Skovperlemorsommerfugl (Fabriciana adippe), 1 individ

Observatör: Tage Burholt & Bjarke Huus Jensen (rapporterad: 1998-07-06) 



1998-07-04 - Sverige, Småland 
Indirekt rapport.
Då jag arbetar med ett fjärilsprojekt i Västerviks kommun angående arterna (M. britomartis) samt (P. argyrognomon) och det är någon av er som besöker kommmunen och finner någon av dem, är jag mycket tacksam om ni vill meddela mig om fynden snarast möjligt.
Hjärtliga hälsningar
Stefan Ekroth
Tel 0490-103 62/070-4565926

Observatör: Stefan Ekroth (rapporterad: 1998-07-04) 



1998-07-02 - NEZ 
I dette fantastiske sommervejr har jeg d.d. set 3-4 stk. camilla i Valby Hegn.
Den 4. juli så jeg 4 dominula ved Ejlstrup (Gribs Skovs udkant ved Duemose trinbræt). Aglaja, idas og argus har fløjet siden 25. juni ved Smidstrup Strand og Udsholt Strand.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-07-04) 



1998-07-02 - NEZ 
Ved Trylleskoven i Karlslunde fandt jeg idag -
Argusblåfugl (P. argus) >50
Okkergul randøje (C. pamphilus) >30samt mange Græsrandøje (M. jurtina), Engrandøje (A. hyperantus)
og Grøn metalvinge (P. statices) >10
Krageskoven v/køge
Kejserkåbe (A. paphia) 1
Brunlig perlemorsfugl (C. selene) 5

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 1998-07-03) 



1998-06-26 - SZ 
På en tur til Holmegårds mose i pænt vejr med 23-24 gr. sås følgende:
Admiral (V. atalanta) 2
Moserandøje (C. tullia) 3
Brunlig perlemorsfugl (C. selene) 2
Bølleblåfugl (V. optilete) >5
Foranderlig blåfugl (P. idas) >10
Masser af Stor bredpande (O. venata), Stregbredpande (T. lineola)
samt Rødrandet bjørn (D. sannio).
Ingen Moseperlemorsfugle (B. aquilonaris) .....

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 1998-07-02) 


1998-06-26 - NEZ 
Den 26. juni dukkede der et eksemplar af vikleren Eucosma metzneriana
op på lampen i min have i Hundige syd for København.
Det er vist nok en ny art for NEZ?

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 1998-06-29) 



1998-06-25 - NEZ 
I Hanebjerg Mose ved Heather Hill set 3 V. cardui
Den 26. juni set 1 V. cardui i Tinkerup ved Gilleleje
Den 2. juli set 1 V. cardui i Valby Hegn.
Mange aquilonaris i Skidendam:  >100 - den 26. juni)

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-07-07) 



1998-06-25 - SJ & EJ & NEJ 
En lille to-dages tur til det jydske,gav enkelte tullia i Frøslev Mose. Det kunne godt trænge til noget ordentlig naturpleje det sted. Lidt skuffede over det magre udbytte, fandt vi på vej nordpå en virkelig god tullia-aquilonaris lokalitet (Boland Mose), hvor vi fik vores lyst tilatse davus-formen af tullia styret. Mindst 100 eksemplarer fløj rundt på de lumske hængesække. Ved ottetiden lykkedes det os også at se et af turens andre mål nemlig athalia ved Galgebakken i Rye, blandt andet en meget smuk cymothoe-form. Efter overnatning hos et venligtsindet medlem i Århus, gik turen til Skiveren for at se artaxerxes. Der var masser; Mindst 100 helt friske eksemplarer, samt masser af meget flotte semiargus, crataegi (gode arter for os sjællandere)og 15 andre arter. Dejligt sted, dejlig tur.

Observatör: Finn, Knud & Martin (rapporterad: 1998-06-27) 



1998-06-25 - SJ 
4 stk V. atalanta i Maugstrup, Vojens

Observatör: Søren Nygaard (rapporterad: 1998-06-25) 



1998-06-23 -  
Til en musikvideo søger jeg 100 sommerfugle.
Optagelserne finder allerede sted torsdag den 25/6. Jeg hørermegeg gerne
fra dig hvis du kan hjælpe med at indfange sommerfugle imorgen onsdag.
Med venlig hilsen
Lene Ejlersen 
Mobil 20 75 02 36

Observatör: Lene Ejlersen Feltwave (rapporterad: 1998-06-23) 



1998-06-21 - SZ 
1. stk. Snerresværmer (H. Galii) set flyvende langs skovvej, midt på dagen i strålende sol i Gunderup Kohave.

Observatör: Kenneth Pedersen (rapporterad: 1998-06-26) 



1998-06-21 - ej 
Helt friske Anarta cordigera fra Gjernbakker. Er det ikke meget sent?.
Der var også:
Aporia crataegi ca. 20 stk.
Vacciniina optilete 1 stk.
Mellicta athalia ca. 10 stk.

Observatör: Svend Michael Nielsen (rapporterad: 1998-06-24) 



1998-06-21 - SJ 
Her er hvad , jeg fik ud at en dejlig varm tur  i Søndags. 
Ladegårds Mark.
C. minimus, ny art for lokaliteten, P. icarus, M. jurtina, T. sylvestris, O. venata, C. pamphilus.
Gl. Ladegård Eng.
C. pamphilus, M. jurtina  >20, C. selene > 20, C. semiargus, O. venata, P. napi, V. atalanta 1,  P. icarus, L. phlaeas. 
Styding Skov.
T. sylvestris, G. rhamni.
Mvh. Søren Nygaard
Homepage. http://home6.inet.tele.dk/snygaard/index4.htm

Observatör: Søren Nygaard (rapporterad: 1998-06-22) 



1998-06-21 - NEJ 
Ertebølle ved Limfjorden
På et blomsterrigt overdrev fløj 
hippothoe 5
cinxia 20
pamphilus 50
crataegi 10
gamma 5
Langs kysten sås på direkte træk (migration)
atalanta 1 N
brassicae 4 N
de bedste hilsner
Morten D.D.

Observatör: Morten D.D. Hansen (rapporterad: 1998-06-22) 



1998-06-21 - NEZ 
Melby Overdrev: Solskin og frisk vind fra øst. Ikke meget at se på, kun få dagsommerfugle fx en enkelt frisk jurtina, enkelte icarus og minimus. På pheromoner masser af muscaeformis, også mange set flyvende.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 1998-06-21) 



1998-06-21 - Bornholm 
Ib Norgaard meddeler fra Dueodde, Bornholm, at han i eftermiddags kl. ca. 18 iagttog en han af svalehalen Papilio machaon ved sit sommerhus.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 1998-06-21) 



1998-06-21 - F 
Set i Vejstrup ådal - 1 stk. C.cardui
Set i Gudbjerg skov - 1 stk. G.rhamni + 2 stk. P.aegeria
Observatör: Bo Knudsen (rapporterad: 1998-06-21) 



1998-06-20 - EJ 
Det ser ud til at de 2 Hemearis arter er kommet noget sent igang i år, men tilgengæld optræder i store antal. På Djursland er den fanget i antal flere steder, dels på Slangehoved og dels på sentblomstrende Syren (Syringa chinensis). Er der det samme andre steder i landet ?
I forbindelse med et lille ophold på Sjælland i uge 29 efterlyser jeg en god lokalitet for dominula. Send mig gerne en email.

Observatör: Jens Christian Schou (rapporterad: 1998-06-20) 


1998-06-19 - SJ 
1 stk. S. ligustri i min have i Styding.

Observatör: Søren Nygaard (rapporterad: 1998-06-19) 



1998-06-15 - NEZ 
1 stk. V. atalanta set i Kongelunden

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-06-15) 



1998-06-14 - NEZ 
1 stk. V. cardui set på Kalkgården ved Ganløse Ore.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-06-14) 



1998-06-14 - Sønderjylland 
Hermed lidt obs fra SJ.
Frøslev Mose. C. tullia mange, C. pamphilus, V. atalanta 2stk.
Abkær Mose. C. tullia 10-15stk, C. pamphilus 2stk, P. icarus 1stk, C. semiargus 2stk, C. selene
2stk, B. aquilonaris 2 stk.
mvh. Søren Nygaard
Homepage. http://home6.inet.tele.dk/snygaard/index4.htm 

Observatör: Søren Nygaard (rapporterad: 1998-06-14) 



1998-06-13 - SZ 
Iflg. Flemming Vilhelmsen fangede Michael Nielsen og Lars Rask lørdag d. 13/6 et nyklækket hun af sydeuropæisk svalehale Iphichlides podalirius nær Lellinge på Sydsjælland. Eksemplaret overdrages senere til Zoologisk Museums samling. Det er dermed det første indsamlede danske eksemplar af arten. 

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 1998-06-17) 



1998-06-13 - NWZ 
Nexelø. Pæn ø. trabealis mindst 200 stk. jurtina er også ved at komme igang. 

Observatör: knud & martin (rapporterad: 1998-06-15) 



1998-06-13 - NEZ 
Jeg har lige set 1 stk. V. cardui solende sig på jorden kl. 19.30  ved Vestvolden i København (lige bag min have).

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 1998-06-13) 



1998-06-13 - Sønderjylland 
1 stk. C. cardui set i Styding, Vojens.

Observatör: Søren Nygaard (rapporterad: 1998-06-13) 



1998-06-13 - Sønderjylland 
Var her til formiddag en tur i Hjartbro, der var stadig få eks. af A. agestis meget slidte, de Hejrenæb E. cicutarium de var på, sidst jeg var der var næsten afblomstret.
Ellers var der nogle flotte eks. af. P. malvae 2stk, T. lineola 10stk, 
T. sylvestris 10stk, O. venata 15stk.
Observatör: Søren Nygaard (rapporterad: 1998-06-13) 



1998-06-12 - nej 
Også i Hobro er der gang i trækdyrene. V. cardui 1 stk og V. atalanta 2 stk. Plusia gamma har været på lys i mange nætter nu også enkelte T. meticulosa.
Observatör: Jens Christian Schou (rapporterad: 1998-06-14) 



1998-06-12 - F 
Bobakkerne på Helnæs er igen udsat for kraftig larveangreb fra
E. lanestris.
Arten var meget talrig i 1994, men har været på retur de seneste år.

Observatör: Carsten Kolind (rapporterad: 1998-06-12) 



1998-06-12 - EJ 
1 V. atalanta på Trøjborg i Århus, Østjylland

Observatör: Lars Bruun (rapporterad: 1998-06-12) 



1998-06-11 - Sønderjylland 
2 stk V atalanta. Simmersted, Vojens.
2 stk V atalanta. Bevtoft.

Observatör: Søren Nygaard (rapporterad: 1998-06-12) 



1998-06-11 -  
Masseforekomst af Aporia craraegi
Jeg var på vej hjem gennem Gjern Bakker, da jeg i vejkanten fik observerede mange flyvende A. crataegi.
Jeg stoppede bilen, men i det samme gik solen væk, og de satte sig i græsset. Jeg gik en tur mellem dem, og jeg vil tro, at der på en strækning af ca. 100 m var mindst 500 eksemplarer, og i området ca. 50 m ind fra vejkanten, vil jeg vurdere, at der var mindst 1.000 eksemplarer. 
Der sad mange pupper på hegnspælene (både levende og tomme hylstre), 3-5 stk pr. pæl.
Der var crataegi i hele området nord for Silkeborg i den indeværende uge, men det er den eneste gang, jeg nogensinde har set så mange på een gang.

Observatör: Bjarne Haas (rapporterad: 1998-06-12) 



1998-06-11 - NEZ 
Vestvolden, København. 17.00-17.30. Sol.
3 stk. V. atalanta. 2 næsten friske hanner samt 1 slidt hun, der lagde æg.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-06-11) 



1998-06-11 - EJ 
1 Vanessa atalanta i Universitetsparken, Aarhus. Det ser generelt ud til, at der er godt gang i admiralerne i aar med en konstant immigration siden midt i maj.

Observatör: Morten D.D. Hansen (rapporterad: 1998-06-11) 



1998-06-10 - Sønderjylland 
1 stk  V. atalanta Styding, Vojens.

Observatör: Søren Nygaard (rapporterad: 1998-06-12) 



1998-06-08 - SZ 
1 stk. V. atalanta i Lellinge Frihed samt 2 gamma-ugler. Elendigt vejr.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1998-06-08) 



1998-06-07 - SZ 
Foreningsekskursion til Sorø Sønderskov: 12 deltagere i varmt og lummert vejr med en del sol! Pragtfulde enge de har fået lavet med masser af blomster. Vi så de sædvanlige dagsommerfugle: cardamines, aegeria, io, brassicae, rapae, napae, venatus og en enkelt atalanta. Desuden mange eks. af måleren macularia og bjørnespinderen P. plantaginis fandt vi i antal, heraf mange helt hvide hanner. Det kan kun anbefales at besøge Elseengen og bimosen fremover, der vil givet dukke interessante arter op.

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 1998-06-08) 



1998-06-07 -  
1 stk. V. atalanta lige set ved Vestvolden ved Mørkhøjvej i København, der er bag ved mit hus og min have. Atalanta er åbenbart mange steder nu (stort træk?). Jeg så dog ingen atalanta'er på Lolland den 5. juni.
Argiolus (set i Kongelunden og i min have primo juni) og c-album (set på Lolland 5. juni) er vist ved at være færdige i deres respektive generationer.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 1998-06-07) 



1998-06-07 - NEZ 
Venata er ved at komme i gang, selene flyver talrigt flere steder, samt et stks hippothoe. Alle ved Hillerød.

Observatör: Martin (rapporterad: 1998-06-07) 



1998-06-07 - NEZ 
1 stk. V. atalanta set i Ganløse Ore

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 1998-06-07) 



1998-06-05 - NEZ 
En time på Melby Overdrev. De to dominerende sommerfuglearter er p.t. Dværgblåfugl (Minimus) og Okkergul randøje (Pamphilus) 2 eksemplarer af Okkergul Pletvinge (cinxia). Herudover så jeg Ll. Ildfugl (Phlaeas), Alm. blåfugl (Icarus), samt Rødplettet blåfugl (Agestis)

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 1998-06-06) 



1998-06-03 - NEZ 
1 stk V. atalanta her i min have ved Geelsskov, Nordsjælland

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 1998-06-04) 



1998-06-02 - nez 
I min have ved Hundige, syd for København, dukkede der den 2. juni et eksemplar af pyraliden Evergestis aenealis op. 
Den er ikke almindelig her og er nok kommet langvejs fra.
Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 1998-06-09) 



1998-06-02 - NEZ 
1 stk. V. cardui set ved Kongelunden på engelskgræs

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 1998-06-02) 



1998-06-01 - NZ 
1 stk C.cardui (stærkt affløjet) i Ølsted (v. Frederiksværk).

Observatör: Niels J.Willumsen (rapporterad: 1998-06-02) 



1998-05-31 - NEZ 
Efter 3 timer på Melby Overdrev i sol og blæst: Intet interesant!
Som ventet mange icarus, minimus, pamphilus og phlaeas. Påfaldende få larver af castrensis og jeg så ikke en eneste larve af L. quercus og fascelina, som man ellers plejer at kunne finde. Det eneste interessante var 1 stk friskklækket H. galii som sad på et græsstrå i klitten.

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 1998-06-01) 



1998-05-30 - Sønderjylland 
Hej
Jeg har i dag opdaget, en ny art for sønderjylland.
Rødplettet Blåfugl (Aricia agestis) set i Hjartbro, SJ.
Mvh 
Søren Nygaard

Observatör: Søren Nygaard (rapporterad: 1998-05-30) 



1998-05-19 - Köpenhamn & Alleröd 
Jag var på en två dagars tjänsteresa till Köpenhamn.
En turists observation:
P.brassicae    5 st.
P napi   2 st.
G.rhamni  1 st.
Pertti Pakkanen
Järvenpää, Finland 
Observatör: Pertti Pakkanen (rapporterad: 1998-05-22) 



1998-05-19 - NEJ 
Rebild bakker
Eftermiddag, fuld sol, men meget kraftig blæst.
Trods vejret var der pæn flyvning af Anarta myrtilii og især A. cordigera, men de var p.g.a. de pludselige vindstød vanskeligere end vanlig at få i nettet. 
Er der nogen, der har prøvet at lokke de nævnte arter med snore om dagen ? Tyttebær og Blåbær blomstrer efterhånden pænt, så det bliver jo et konkurrence spørgsmål.
mvh
Jens Schou
Observatör: Jens Christian Schou (rapporterad: 1998-05-19) 



1998-05-18 - SZ 
Krageskoven v/Køge
Dejligt vejr, sol, 22 gr. og svag vind.
4 stk C. euphrosyne, 5 stk A. levana, mange A. cardmines, I. io,
P. rapae, P. napi, P. brassiae og P. aegeria

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 1998-05-19) 



1998-05-18 - NEZ 
En dejlig tur i Tisvilde Hegn (ved Asserbo Slotsruin)
Set min første Grøn Busksommerfugl (rubi) i Danmark. En meget flot eksemplar, som selvfølgelig ikke blev indfanget. Det vrimler fortsat med Skovblåfugl (Argiolus) og Citronsommerfugle (rahmni). >20 eksemplarer af hver. Herudover så jeg 9 Skovrandøje (Aegeria), 2 Nældesommerfugle (levana), 1 Stor kålsommerfugl (brassicae), 1 Dagpåfugleøje (io), 1 Storplettet perlemorsommerfugl (lathonia), 1 Sørgekåbe (antiopa) og 1 Grønåret kålsommerfugl (napi). 
En rigtig god formmiddag i skoven.
Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 1998-05-18) 



1998-05-18 - NEZ 
Jeg nævnte for få dage siden en sand vrimmel af argiolus på Frederiksberg.
Nu kan jeg blot tilføje talrige observationer i Skovlunde samt Sundby på Amager. Desværre har jeg ikke observeret æglægning. Hvem har det? (ud over dem der allerede har meddelt det?). 
På en tur til Smålandstenar (Småland/S) var argiolus også i fuld vigør (måske knap så overraskende - men dér var også mange).

Observatör: Erik Steen Larsen (rapporterad: 1998-05-18) 



1998-05-17 - NEZ 
1 eksemplar af Nældesommerfugl  (levana) observeret i min have. Herudover en enkelt Stor Kålsommerfugl (brassicae),  >5 Ll. Kålsommerfugl (rapae) og >5 Grønåret Kålsommerfugl (napi). Skovblåfuglen (argiolus) har jeg set næsten hver dag siden den 30.4.1998.  

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 1998-05-17) 



1998-05-15 - SZ 
Vallø storskov
På er lille tur i Vallø storskov af en times varighed sås følgende:
1 stk V. atalanta, 1 stk N. antiopa, 1 stk G. rhamni, en del I. io,
P. brassicae, P. napi, P. rapae og rigtig mange A. cardamines samt
P. aegeria
Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 1998-05-17) 



1998-05-14 - WJ 
V.  atalanta L.  Set 1 stk. flyve rundt i min have i Bramming. Den var stærkt
affløjet. Yderligere har jeg på denne pragtfulde solskinsdag observeret G. rhamni, P. brassicae, I. io, A. urticae og mængder af nyklækkede A. cardamines.

Observatör: A. Beltoft (rapporterad: 1998-05-14) 



1998-05-13 - LFM 
Bogø skov, Bogø
>10 stk. P. aegeria, 8 stk. A. cardamines (hunner og hanner), 4 stk. P. brassicae, 1 stk. I. io og 2 stk. G. rhamni
Radsted mose, Lolland
5 stk. P. aegeria, 5 stk. P. brassicae, 1 stk. P. napi, 1 stk C. argiolus, 1 stk. G. rhamni, 3 stk. I. io og flere end 10 stk. flotte nyudklækkede A. levana
HomePage: www.danbbs.dk/~sdy

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 1998-05-13) 



1998-05-13 - NEZ 
Jeg har i dag gået en tur  langs Vestvolden i København. Dette er en meget fin lokalitet for C. argiolus. Både i 2. generation i 1996 og 1997. Men i år også i argiolus' 1. generation. 2. generationsdyrene har altid været mest talrig omkring forvildede snebærbuske - 1. generationsdyrene derimod flyver især omkring tjørn og KUN tjørn der ikke er sprunget ud. Visse hunner så ud som om de lagde æg højt oppe i store buske af tjørn, men jeg mangler beviset herfor.
Angående P. brassicae så jeg 9. og 10. maj i år flere der fløj "til og fra havet" med retning mod Sverige ved Smidstrup Strand. En hun eftersøgte vegetationen på stranden for æglægning.
Endvidere så jeg i dag (13. maj) to brassicae ved Vestvolden.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 1998-05-13) 



1998-05-12 - NEZ 
Bølleljungen, Tisvilde Hegn. 50 rubi, en meget affløjet versicolora-han, ca. 173 flåter (satans kryb), 25 argiolus (så dem lægge æg både på tørst og mosebølle. Så også flere argiolus-hunner i Gadevang, der sværmede om hæg og så ud, som om de lagde æg.
Observatör: Martin (rapporterad: 1998-05-13) 



1998-05-11 - NEZ 
Også her i min have i Holte har jeg set argiolus indtil flere gange den sidste uges tid. Jeg har aldrig set så mange ariolus her før. Hvem finder ud af hvad foderplanten er?

Observatör: Per Stadel (rapporterad: 1998-05-11) 



1998-05-10 - WJ 
A. Cardamines L.  - Set en han nede på engen bag vores have i Bramming.

Observatör: A. Beltoft (rapporterad: 1998-05-14) 



1998-05-10 - WJ 
C. Argiolus L. - Set i antal i Vong pr. Bramming.

Observatör: A. Beltoft (rapporterad: 1998-05-14) 



1998-05-10 - NEZ 
Der er bare argiolus overalt. Perfekt!

Observatör: Knud (rapporterad: 1998-05-11) 



1998-05-10 - NEZ 
Et stks cardui på Arrenæs.Derudover en fire-fem brassicae.

Observatör: MartinBjerg (rapporterad: 1998-05-11) 



1998-05-10 - NEZ 
1 stk. C. argiolus han set i have. I de godt 30 år jeg har boet i Albertslund, er det første gang jeg ser arten her.

Observatör: Jørn Bittcher (rapporterad: 1998-05-10) 


1998-05-10 - NEZ 
Hvad er der sket med C.argiolus?.. Her på Frederiksberg vrimler det... Er noget lignende sket før? Er der tale om skift til ny foderplante?
 Herligt!

Observatör: Erik Steen Larsen (rapporterad: 1998-05-10) 



1998-05-02 - NEZ 
1 stk C. argiolus set flyvende i min have. Den er aldrig tidligere observeret på min adresse i Kappelev

Observatör: Finn Iversen (rapporterad: 1998-05-10) 



1998-05-01 - NEZ 
Asserbo den 1/5. 3 timer i strålende solskin og 22 graders varme med 2
versicolora hunner der lokkede ivrigt: Ikke en eneste han! Er arten
virkelig allerede færdig med at flyve?
Ellers var der adskillige antiopa, heraf to fordrukne med andendags
brandert. De kunne tages med fingrene og fløj bare fornærmet hen på et
træ, da de blev sat tilbage igen. Desuden masser af rhamni, rubi og en
del argiolus, cardamines og aegeria.
Er der nogen der har ved, om alle disse antiopa og brassicae der
pludselig er dukket op, skulle være tilflyvere fra syd-sydøst? Især er
brassicae på dette tidspunkt ret usædvanligt.
Der er i hvert fald fundet flere micros der helt klart er
træksommerfugle og Ole Karsholt har fået det 2. danske  eksemplar af
måleren distinctata som også er et trækdyr sydfra.
Det kunne være interessant, hvis nogen har set andre trækarter fx
atalanta og cardui.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 1998-05-07) 



1998-05-01 - WJ 
C. argiolus L., set i min have i Bramming.

Observatör: A. Beltoft (rapporterad: 1998-05-03) 



1998-05-01 - NEZ 
1 stk P. brassicae han fanget på min adresse i Kappelev

Observatör: Finn Iversen (rapporterad: 1998-05-01) 



1998-04-30 - NEJ 
30-04-1998. Lysloknings tur til Halsmose. Stille vejr og ikke koldt.
Et stk. hun og 3 stk. hanner af Endromis versicolora, og nogle stykker af Selenia tetralunaria.

Observatör: Svend Michael Nielsen (rapporterad: 1998-05-23) 



1998-04-30 - NEZ 
2 stk. C. argiolus ved Vestvolden i København.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 1998-04-30) 



1998-04-26 - NEZ 
1 stk. C. Argiolus set i villahave i Glostrup. Samme sted blev flere stk. observeret i august 1997.

Observatör: Kenneth Pedersen (rapporterad: 1998-05-05) 



1998-04-24 - NEZ 
Et stk argiolus, han. Gadevang, Gribskov

Observatör: martin Bjerg (rapporterad: 1998-04-27) 



1998-04-24 - NEZ 
Årets første (måske) friske dagsommerfugle dukkede op denne herlige dag.
I Tisvilde Hegn så jeg således 1 han af C. argiolus. Er dette årets første fund? Ved Smidstrup Strand, så jeg 1 stk. P. aegeria. Endvidere så jeg flere N. antiopa og P. c-album m.v. fra Rågeleje til Asserbo.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 1998-04-25) 



1998-04-20 - EJ 
20-04-1998. Dagtur til Vradssande i det midtjyske.Sol men blæsende.
Så 1 stk. Nymphalis antiopa.(var henne og røre ved dyret).

Observatör: Svend Michael Nielsen (rapporterad: 1998-05-23) 



1998-04-19 - NEZ 
I asserbo ver versicolora endnu ikke kommet igang. På trods af solskin, var luften iskold og ført hen på eftermiddagen kom der gang i dagsommerfuglene. Pænt med G. rhmani han og hun, set 2 antiopa og 1 c-album, ellers intet. 

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 1998-04-19) 



1998-04-18 - NEZ 
Set ca. 5 P. c-album, 2 N. antiopa, 2 G. rhamni og 2 I. io i Tisvilde Hegn.
Set 1 N. antiopa i Rågeleje (måske samme eksemplar som 28. 3. 1998, da den sad på det samme sted).

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 1998-04-19) 



1998-04-18 - NEZ 
Så 1 stk. Nymphalis antiopa sugende på Japansk Kirsebær, og flyvende rundt i haven i Kappelev resten af dagen.

Observatör: Finn Iversen (rapporterad: 1998-04-19) 



1998-03-28 - NEZ 
På denne fantastiske foårsdag med sol og 20 graders varme, fløj der både urticae, io, antiopa, c-album og rhamni i Bjergskov v. Tølløse.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 1998-04-07) 



1998-03-28 - NEZ 
Kun fundet 1 Q. quercus-æg på lokalitet ved Rågeleje - trods grundig eftersøgning.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 1998-03-29) 


1998-03-28 - NEZ 
1. stk. N. antiopa set solende sig på jorden i Rågeleje - det er det tidligste fund jeg har registreret på lokaliteten

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 1998-03-29) 



1998-03-21 - NEJ 
Under eftersøgning af sesider fandt jeg i pil en larve af S. bembiciforvis på Lokeshede ved Hobro. Arten er ny for NEJ. Men den skulle jo helst klække, for at fundet kan godkendes!

Observatör: Kristian Knudsen (rapporterad: 1998-03-24) 



1998-02-22 - Bramming, WJ 
2 stk. hanner af A. pilosaria D. & S.  set ved havelampe i Bramming.

Observatör: Anders Beltoft (rapporterad: 1998-02-24) 



1998-02-22 - NWZ 
Et stk N. antiopa set flyvende i skov ved Jyllinge.

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 1998-02-24) 



1998-02-20 - LFM 
T. primaria i antal ved Vindeholme strand

Observatör: Poul Szyska (rapporterad: 1998-02-23) 



1998-02-16 - NEZ 
Næsten ingen quercus-æg i år.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 1998-02-16) 


