Sommerfugleobservationer - Danmark år 2001


2001-12-23 - NEZ
Valby/Kbhvn: Lillejuleaftensdag: 1 stk. I. io flaksede rundt udendørs, på trods af -5 grader og snedække (med nyt snefald senere på dagen).

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2001-12-23) 




2001-11-19 - EJ 
Gjern ved Silkeborg. Flot novembersol. 1 io. Dejligt med dagsommerfugle så sent på året.

Observatör: Jørgen Krogh (rapporterad: 2001-11-26) 



2001-11-18 - NEZ 
Var lige en tur i Asserbo Plantage for at se om der var C. rubiginosa (vau) eller C. erythrocephala det var der ikke. Men jeg så O. fagata 7 stk., A. aurantiaria 1 stk., P. meticulosa 24 stk., X. exsoleta 2 stk., E. transversa 33 stk., C. vaccinii 18 stk., C. rubiginea 2 stk. og A. circellaris 1 stk. Vejret var lunt 8-9 grader, overskyet og jævn vind fra Vest. Hængte 226 snore op.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2001-11-18) 



2001-11-17 - LFM 
Møns Klint kan stadig få folk ud i naturen. Ialt var vi 6 personer, her er hvad Keld Rasmussen, Klaus Hermansen og undertegnede så: P. meticulosa ca. 50 stk., X. exsoleta ca. 20 stk., E. transversa ca. 100 stk., C. vaccinii ca. 75 stk., C. erythrocephala 1 stk., A. circellaris ca. 10 stk., A. macilenta 2 stk., C. siterata 1 stk., O. brumata ca. 20 stk. og A. aurantiaria 1 stk. Vejret var skyfrit, frisk vind fra Vest og temp. ca 7 grader. Vejrudsigten lød ellers på overskyet vejr og temp. der skulle have været lidt højere. Men som det ses er der stadig dyr at se på.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2001-11-17) 



2001-11-16 - SZ 
Strandskoven
Trods kun 4 gr. og klart vejr med næsten ingen vind sås på ca. 150 snore imod vandet mellem kl 17 og 18 - 6 stk rubiginosa og >5 brumata.
Intet andet...
*God Jul*
Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2001-11-18) 



2001-11-15 - Bornholm 
I sidste uge sendte jeg 3 stk Hadena bicruris til Michael Fibiger til nærmere undersøgelse:
Forleden ringede han glædestrålende og meddelte, at den ene var 
HADENA CAPSINCOLA NY FOR DK.
Dens data er: Saltuna 30. viii - 1. ix  2001
Det må vist være den berømte appelsin i turbanen !!

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-11-15) 



2001-11-15 -  
Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-11-15) 


2001-11-11 - LFM 
Rødby Havn - vest for trafikhavnen - da vi skulle til Vestlolland for at pakke fælder valgte vi at sukkerlokke på hjemvejen - værd at nævne var temperaturen på 9.9 grader C hele lokketiden. Ruten gav 27 snore!!, 26 rubiginosa, lidt flere meticulosa, 4 transversa, 1 vaccinii og 1 circellaris. Der fløj  brumata og fagata rundt. Så sæsonen er ikke slut!
Sidste fældetømning gav et minimum af dyr og intet at bemærke.

Observatör: Bjarne Skule & Flemming Vilhelmsen (rapporterad: 2001-11-11) 



2001-11-10 - SZ 
Køge Bugt: En nattemperaturstigning på henved 10 grader skulle udnyttes. Efter omstændighederne var der pænt med dyr: 50 meticulosa, 20 vaccinii, 10 rubiginosa, 8 transversa, 4 brumata, 1 lota og 1 epirrita sp.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2001-11-10) 



2001-11-07 - SZ 
Køge Strandskov, 200 snore, 3,5 - 5,0 grader, 20 ugler: 7 vaccinii, 6 transversa, 5 rubiginosa (vau), 1 meticulosa og 1 circellaris.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2001-11-07) 



2001-11-04 - NEZ 
En io omkringflyvende i haven. Rart.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2001-11-07) 



2001-11-04 - Bornholm 
Ca. 100 snore ved Balka strand. Kold, hård vind 120 dyr ialt.
Eneste nævnevædige: 21 stk rubiginosa.
Nu kommer sneen og frosten - tak for denne sæson !

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-11-05) 



2001-11-04 - LFM 
Møns Klint (4.XI): Sukkerlokning af Carsten Hviid & Per Tejlmann med ca. 350 rødvinssnore. Trods lidt læ af skoven, en meget kold kraftig blæsende vind fra vest/nordvest (ca. 8 grader). Klart vejr med månelys, som senere blev til skyet. Udover de sædvanlige efterårsarter, såsom en del P. meticulosa, enkelte A. ipsillon og X. exsoleta og enkelte meget slidte A. circellaris samt A. macilenta, kom der 1 stk. C. siterata samt 3 stk. C. erythrocephala (heraf 2 stk. f. glabra og 1 stk. f. impunctata). Ingen trækpyralider overhovedet! Det virkede noget koldt og vinteragtigt. Vi nåede ind i vognen, inden regnen kom.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2001-11-04) 



2001-11-04 -  
Bøtø den 3. nov. 01 var ikke den store sukkerlokningsaften. Frisk vestlig vind og lidt småregn. Temp. 11 grader. Ud over de mest almindelige arter sås C.rubiginea 1. stk., N. revayana 7. stk. ( arten har et godt år )og lidt sene dyr som M. brassicae 1. stk. samt 1. stk. M. miniata (rosenbjørn),som fandtes siddende i en gyvelbusk. Jens Lyngsøe var også med på turen.

Observatör:  (rapporterad: 2001-11-04) 


2001-11-03 -  
Et mindre antal snore på Køge Sydstrand/Strandskoven blev kun besøgt af ret få dyr (2-3/snor < 100 ialt). I betragtning heraf må 9 stk. C. rubiginosa (= vau-punctatum) vel siges at være ganske mange.

Observatör: Jan F. Rasmussen (rapporterad: 2001-11-05) 



2001-11-03 - Bornholm 
Sukkerlokning ved Snogebæk gav følgende:
2 stk revayana, 6 stk rubiginosa, 2 stk furcifera, 1 stk erythrocephala, og 1 stk ferrugalis.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-11-03) 



2001-11-03 - NEZ 
1 relativt friskt eksemplar af Inachis io blev i formiddags set i Dragør. 
Vejret overskyet med temperatur på omkring 12 grader.
Observatör: Flemming Sahl (rapporterad: 2001-11-03) 



2001-11-02 - SZ 
Magleby skov
Lun aften med 13 gr. og let syd-vestlig vind samt overskyet.
På lys (40w blåt rør, 125w og 250w kv. lamper) kom følgende:
plumigera(>15), populi(>30), circellaris(2), vaccinii(1), c-nigrum(2), pennaria(2), defolaria(5), dilutata(>5), brumata(1) og revayana(1)
På ca. 180 snore ved stranden og i skoven:
meticulosa(>700), vaccinii(>750), transversa(>300), circellaris(>15), libatrix(>10), c-nigrum(3), macilenta (>5), revayana(1), rostralis(1) og siterata(1)

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2001-11-05) 



2001-11-02 -  
Til Lepidopterologisk Forenings medlemmer !
Der er stadig 5 ledige pladser til Forenings 60 års fødselsfest den 8. nov. 01. Hvis du har glemt at melde dig til eller bare gerne vil med, så ring til Carsten Hviid på telf. 45830901 eller mail til ham på cah@tdk.dk hurtigst muligst. Det koster kun 145,00 kr.
Venlig hilsen Knud Bech, formand.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2001-11-02) 



2001-11-02 - Bornholm 
Sukkerlokning i kulde og hård vind ved Balkastrand gav:
1 stk erythrocephala og 7 stk rubiginosa
Der sker ikke meget på øen for tiden - her virker koldt ca. 7-9 grader hver dag - meget vind - få dyr - ingen trækpyralider overhovedet !!

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-11-02) 



2001-10-31 - LFM 
Jens Lyngsøe og jeg var en tur på Møns Klint i går aftes. God vestlig vind og først skyet senere skyfrit, men temperaturen var 13,5 grader.
Turens hovedformål var at se om der stadig kunne findes C. erythrocephala på lokaliteten, hvor der jo sidste år fandtes mange eksemplarer. Vi så bl.a. C. erythrocephala 8 stk. (heraf 2 glabra), L. semibrunnea 2. stk.,P. saucia 1. stk., C. siterata 8. stk., N. revayana 11. stk. desuden en enkelt af N. pronuba, X. aurago og A. lychnidis. Desuden ca. 75 ferrugalis.
Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2001-10-31) 



2001-10-30 - LFM 
Bøtø sammen med Henrik Bloch. Usædvanlig lun aften med mange dyr på
snorene. Specielt ved kysten holdt temperaturen sig høj, og dyrene blev
siddende længe. Vi så i alt 20 macros-arter. Desværre ikke noget rigtigt
spændende, men dog nogle revayana, 3 rubiginea, 2 siterata (og et par
stykker, der fløj deres vej), 3 obstipata (og et par stykker...), 1 rostralis og 1 erythrocephala. Desuden masser af ferrugalis, enkelte noctuella, et par hvide acleriser og nogle sjove fjermøl.
Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2001-10-31) 



2001-10-29 - SZ 
Var igen en tur på Feddet sammen med Henrik Bloch. Mange dyr på snorene. I alt 16 arter macros. De bedste var 1 vetusta, 1 revayana, 1 socia og 2 siterata. Desuden 5 ferrugalis. 

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2001-10-29) 



2001-10-27 - LFM 
Gedesby (nord): En aften mest med måneskin men nydelig skumringstemperatur (12,2C stigende, da skyerne kom igen til 12,6C) og tilpas vind gav kun meget få dyr på snorene. Nævneværdigt var en del ferrugalis, 1 semibrunnea, 1 erythrocephala, 3 siterata, 4 rubiginea.

Observatör: Bjarne Skule, Carsten Hviid & Per Tejlmann (rapporterad: 2001-10-28) 



2001-10-25 - B 
Snorefangst med Morten Top-Jensen på Dueodde. Mildt vejr med svag sydlig vind. Relativt mange dyr. Heraf 1 stk siterata, 1 stk semibrunnea, 4 stk revayana og et par smådyr til nærmere undersøgelse.

Observatör: Peter Meedom (rapporterad: 2001-10-26) 



2001-10-25 - SZ 
Benyttede det milde vejr til at tage en tur til Feddet sammen med Henrik Bloch. Masser af dyr på snorene. >1000 meticulosa. I alt 11 arter. Det bedste var 2 socia og en ferrugalis.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2001-10-26) 



2001-10-21 - NEJ 
Læsø i uge 42: 2 saucia, 2 furcifera, 6 lamda, 1 siterata, 2 rubiginea samt mange ferrugalis og noctuella - kun snorefangst.
Dagdyrene var næsten forsvundet - kun set rhamni og atalanta.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2001-10-21) 



2001-10-21 - Bornholm 
Efterårsferien delvis m. Brian Nielsen på Bornholm gav følgende dyr:
2 stk ornithopus, 2 stk semibrunnea, 1 stk furcifera, 1 stk erythrocephala,
25 stk rubiginosa, 1 stk rubiginea, 2 stk siterata, 1 stk dubitata,
1 stk l-album, 1 stk saucia, 1 stk costaestrigalis, 4 stk caeruleocephala,
2 stk unionalis, 1 stk logiana, 1 stk maccana.
Der er stadigvæk en del noctuella og ferrugalis.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-10-21) 



2001-10-19 -  
Til alle der kommer på Rødbyhavn-området, Lolland:
Det forlyder iflg. den lokale avis samt omtale i lokalradioen, at Banestyrelsen har påbegyndt en oprydning og pænt-gørelse af det nedlagte baneterræn ved Rødbyhavn, formodentlig på foranledning af kommunens borgmester, som synes området er skrækkeligt at se på for de stakkels turister. Det er dog ikke klart, præcis hvor og hvad, der sker/skal ske.
Hvis nogen har været ved Rødbyhavn indenfor de sidste dage eller tager derned i den kommende week-end, hører jeg/vi meget gerne om, hvad I måtte have observeret af aktiviteter af ødelæggende art. 
Jeg har på EFU's vegne fået kontakt med DN's lokalkommites formand som vil prøve at kontakte nogen dernede på mandag, for det ville jo være sørgeligt, hvis det spændende området ødelægges bare for at blive gjort "pænt". Det har desværre været vanskeligt at få kontakt med en lokal entomolog endsige at få en til at køre ned og se hvad der egl. foregår. Det er vigtigt at vi handler hurtigt, hvis vi skal have en chance for at bevare området.

Observatör: Per Stadel (rapporterad: 2001-10-19) 



2001-10-19 - F 
Fældetømning Langeland 18/10.
Bl.a. A. confusa og R. sacraria samt enkelte af pyraliden unionalis.

Observatör: Lars Hansen (rapporterad: 2001-10-19) 



2001-10-19 - F 
Fældetømning Langeland 18/10.
Bl.a. A. confusa og R. sacraria samt enkelte af pyraliden unionalis.

Observatör: Lars Hansen (rapporterad: 2001-10-19) 



2001-10-18 - LFM 
Sukkerlokn. på Bøtø med Henrik Bloch gav som det bedste 2 rubiginea og 1 erythrocephala.

Observatör: Daniel Stilhoff (rapporterad: 2001-10-19) 



2001-10-17 - NEZ 
Var ude at lufte snorene for første gang i dette efterår. Sammen med Henrik Bloch var jeg i Trylleskoven, hvor vi noterede følgende 13 arter: vaccinii og meticulosa i massevis, en del transversa, ipsillon, macilenta og circellaris, nogle få gamma, libatrix og exoleta og en enkelt lota, togata, rubiginea og rubiginosa (vau).

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2001-10-17) 



2001-10-16 - SZ 
Ved Køge lystbådehavn havde 1 stk nyklækket L.phlaeas-hun (Lille Ildfugl)
meget travlt på en mælkebøtteblomst.

Observatör: Peter Møllmann (rapporterad: 2001-10-16) 


2001-10-16 - NEZ 
I præstemosen syd for Fredensborg blev jeg overrasket af en sen Citronsommerfugl, Rhamni der fløj over søen.
Den 11.10 var der en C-album på plankeværket i haven, en udmærket
matrikelart..

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2001-10-16) 



2001-10-16 - F 
Fældetømning Fyns Hoved
Mængder af c-nigrum og bl.a. uglerne rubigenea 1, saucia 1 samt 3 stk. af pyraliden unionalis. Intet ørkensand!

Observatör: Lars Hansen (rapporterad: 2001-10-16) 



2001-10-15 - F 
Bøgebjerg Strand
150 snore, 4-5 dyr/snor, 80% meticulosa, men også 1 stk. L. semibrunnea. Sidstnævnte er på Fyn kun fundet på Sydlangeland (hvor den er ret alm.), når man bortser 2 stk. Horne Næs i 1991. 

Observatör: Lars Hansen (rapporterad: 2001-10-16) 



2001-10-15 - - 
Hej alle,
hvis I spekulerer på, hvor trækdyrene kommer fra i øjeblikket, så se her:
http://www.dmi.dk/vejr/aktuelt/200110151500/sand.html
Herovre er bilerne helt gule af støv.
Hilsen

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2001-10-15) 



2001-10-14 - Bornholm 
Fælde Grisby 12.-13. x gav 1 stk unionalis
Fælde Saltuna 11.-13. x gav 2 stk M. vitellina

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-10-15) 



2001-10-13 - NEZ 
Det dejlige solskin lokkede dels en io frem i Jyllinge, dels en rhamni-hun i Asserbo.

Observatör: Jørgen Krogh (rapporterad: 2001-10-17) 



2001-10-13 - SJ 
I sydkanten af Gråsten Skov obsede jeg en C-album
og 7 Atalanta

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2001-10-16) 



2001-10-12 - Bornholm 
Fælde i Grisby 7.-11. x gav:
2 stk siterata, mange noctuella, enkelte ferrugalis og sticticalis, enkelte sphinx, et par templi og 1 stk abietis 2. gen. ?

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-10-12) 



2001-10-08 - Bornholm 
Sukkerlokningstur i går aftes til Dueodde. 13 grader småregn og 713 dyr på 120 snore.
Fik følgende:
3 stk semibrunnea, 1 stk ornithopus, 1 stk socia, 1 stk furcefera, 19 stk revayana, 2 stk rostralis, 2 stk A. logiana og 1 stk A. cristana.
Semibrunnea er klart den mest almindelige Lithophane på Dueodde i disse uger !!
Fældetømning i weekenden (3 fælder) gav INTET.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-10-08) 



2001-10-06 - NEZ 
Vi så 1 stk. dagpåfugleøje, Inachis io og 1 stk Det Hvide C, P. c-album.
Observatör: Mogens og Mette (rapporterad: 2001-10-08) 



2001-10-06 - NEZ 
Buresø. Herligt solskinsvejr. Ved sommerfuglenes ta' selv bord,blommer og pære, sidder 1 Det hvide C, P. c-album i selskab med 15 Admiraler, V.atalanta.
Efter et hyggeligt lokke- og hyggemøde hos Allan d. 27/9, satte jeg sukkerlokningssnore op i haven, den 3. oktober var der blandt mange andre dyr 2 C. rubiginea. 
Hilsen Steffen Johansen

Observatör: steffen johansen (rapporterad: 2001-10-07) 



2001-10-06 - LFM 
Lolland, sydvest: Vindeholme, hvorfra der endnu ikke i år er meldt om fangster. I den næsten vindstille, skyfri aften prøvede jeg denne gang ved stranden, hvor jeg håbede på en smule brise. Mine ca 160 snore gav i gennemsnit 30-35 dyr, så der var en del skubben og puffen. Max antal dyr på en snor var 49 stk. Meticulosa var altdominerende. Enkelte gamma, enkelte c-nigrum og exoleta. Desuden myriader af vaccinii, mens der kun var ganske få transversa, som det har været typisk dette efterår. Ingen trækmicros - 1 stk. semibrunnea.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2001-10-07) 



2001-10-06 - Bornholm 
Sukkerlokning på Dueodde i går gav på 120 snore 1104 dyr !!
Jeg havde 2 snore med over 50 dyr ! Jeg har aldrig før set så megen trængsel !!
Fik følgende gode arter:
4 stk semibrunnea, 1 stk ornithopus, 1 stk furcifera, 2 stk socia og 9 stk revayana.
Fik på lys l-album og siterata ved Boderne og ved Grisby

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-10-06) 



2001-10-05 - LFM 
Lolland, helt mod nordvest: En gl. stævningsskov med bævreasp, el, elm, lind, hassel, ask, navr, avnbøg og eg: Købelev Skov, hvor der tidligere år er fanget semibrunnea på lys. Men trods 13 grader (dog skyfrit og vindstille) var der kun almindeligheder på snorene - men dem var der mange af, og for en gangs skyld holdt meticulosaerne sig i baggrunden! Så der var herligt med ca. 25 stk. pr snor (dog een snor uden dyr - mystisk) fordelt på ca. 10 arter. Nævneværdige er 14 ferrugalis og 3 noctuella. Alle opfordres til at checke usædvanlige lokaliteter for efterårets perler - det er på tide, vi får begrundede gæt på, hvilke arter, der bor her, og hvilke, der er trækarter.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2001-10-07) 



2001-10-05 -  
Hvis nogle skal til Vestkysten i weekenden, kunne de jo, hvis man er meget optimistisk, se efter monarker. Der er i hvert fald set mere end 20 inden for den sidste uge i England. Så hvis vi nu havde fået mere end regn med fronterne, der er kommet derfra i den sidste tid, så kunne man måske få sig den første hele plexippus. Bare et lille forslag til hvad man skal bruge det fine vejr, som de lover i de næste par dage til.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2001-10-05) 



2001-10-04 - Bornholm 
Har tømt fælder idag.
De har alle lyst i perioden 1.-3. oktober:
Boderne: Masser af noctuella og ferrugalis, 1 stk nupta
Grisby: Masser af noctuella og ferrugalis og 1 stk lorquiniana, 1 stk templi
Saltuna: Noctuella og ferrugalis i mængder, 1 stk fraxini, 1 stk confusa,
2 stk obstipata, 1 stk siterata, 1 stk sphinx, 1 stk convolvuli.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-10-04) 



2001-10-03 - LFM 
Fanefjord Skov på Møn: 10 U. ferrugalis, 11 N. noctuella, 2 L. semibrunnea samt 1 N. revayana og en del X. exoleta. Typedyrene var P. meticulosa og A. macilenta, mens A. circelaris ikke var nær så hyppig, som det ellers oftest er set på det seneste. Trods kraftig sydvestlig vind og klart vejr med næsten fuldmåne holdt temperaturen sig indtil 21.30, hvor vi var klar til at køre hjemad, på godt 12 grader C. Der var utroligt mange dyr på de fleste snore. Max. var ca. 30 individder på een snor.

Observatör: Bjarne Skule & Carsten Hviid (rapporterad: 2001-10-03) 



2001-10-01 - NEZ 
Sommerfuglesæsonen er endnu ikke slut. 13 stk. Admiraler og 2 stk. Det Hvide C i min have. 

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2001-10-01) 



2001-10-01 - Bornholm 
En fældetømning fra Saltuna 29.-30. ix gav:
1 stk convolvuli, 1 stk asiatica, 1 stk armigera + diverse noctuella, ferrugalis og sticticalis.
De sidste par dage med sukkerlokning på Dueodde og Østersømarken har givet furcifera, l-album og semibrunnea.
Der er forholdvis få dyr på lokningen i disse dage.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-10-01) 



2001-09-30 - SZ 
27/9: 2 stk. P. c-album i min have midt i Næstved. De sad på nedfaldsæbler sammen med adskillige admiraler
 
Mvh
Henrik Lund Larsen

Observatör: Henrik Lund Larsen (rapporterad: 2001-09-30) 



2001-09-29 - B 
8 herlige dage (nætter) på Bornholm gav fangst og observation af 
mange gode dyr:
3 confusa, 1 exigua, 13 semibrunnea, mange socia, 4 ornitopus, mange furcifera, 3 consocia (25/9), 1 zollikoferi (24/9), flere celsia,
mange l-album, 3 asiatica, 3 obstipata m.m.
Venlig hilsen
John Møller, Valther Hansen og Flemming Naabye

Observatör: Flemming Naabye (rapporterad: 2001-09-29) 



2001-09-28 - Bornholm 
Tømning af to fælder (Boderne og Saltuna) 25.-28. ix gav sammenlagt:
76 stk noctuella, 14 ferrugalis, 5 stk sticticalis, 1 stk costalis, 1 stk
ocelleus, 1 stk convolvuli, 1 stk siterata, 4 stk l-album, 1 stk obstipata,
1 stk celsia og en god vikler: Acleris maccana.
Så der er stadig væk masser af trækdyr i luften......

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-09-29) 



2001-09-26 - NEZ 
Karlstrup
I vores have på sukkerlokning en del ferrugalis samt noctuella, og
sandelig også 1 stk L. semibrunnea.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2001-09-27) 



2001-09-26 - NEZ 

Nivå Bugten onsdag aften.
Masser af ferrugalis >40
Mange noctuella >20
2 stk rubiginea
Masser af dyr på snorene mere end 10 i snit pr snor.

Observatör: Brian K Nielsen & F. Juhl Nielsen (rapporterad: 2001-09-27) 



2001-09-25 - Bornholm 
Fældetømning Boderne 19.-24.ix.
Meget få dyr - men mange trækdyr - de bedste var pyralider:
1 stk unionalis, 5 stk ferrugalis, 22 stk noctuella, 1 stk sticticalis.
Derudover var der 1 stk buettneri og 1 stk caeruleocephala.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-09-26) 



2001-09-24 - SZ 
Magleby Skov: Sukkerlokning gav trods storm fra Sydøst ved kysten mange dyr, dog kun få værd at nævne: 3 stk. noctuella, 1 stk ferrugalis. Typiske arter var meticulosa (helt ude i stormen) og circellaris & vaccinii. Max. ca 40 dyr pr. snor.
Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2001-09-24) 



2001-09-24 -  
32 næsten tomme insektkasser i tvivlsom stand, men renoverbare, 35x45 cm med fals, kan afhentes hos undertegnede efter aftale. Eneste betingelse er, at alle kasser afhentes. Seneste afhentning 14/10.
Send en mail hvis du er interesseret.
Per Stadel Nielsen
Holte

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2001-09-24) 



2001-09-23 - LFM 
Lollands sydkyst 23/9: Super sukkerlokningsaften med svag og lun brise og tørvejr. 2-3000 dyr på 200 snore, herligt syn med sådant et mylder selvom det mest var almindeligheder! 
P. meticulosa helt dominerende, desuden mange A. c-nigrum, P. gamma, A. macilenta, A. circellaris, C. transversa, C. vaccini m.v. 
Bedste dyr 1 stk. L. semibrunnea, 1 X. occelaris (sjælden på Lolland), 1 N. revayana, 2. X. gilvago, 1. C. siterata, men ingen egl. træk-arter.

Observatör: P. Stadel & B. Skule (rapporterad: 2001-09-24) 



2001-09-23 - Bornholm 
Skyfrit - vindstille - forholdsvis få dyr - Dueodde:
1 stk semibrunnea, 2 stk ornithopus 

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-09-24) 



2001-09-23 - Asserbo, NEZ. 
Dagens oplevelse: 6 (!) stk. P. c-album på samme klat sukkerlokning (be-
stående af melasse og bananer). Det er tredie sæson jeg bruger af samme 
"brygning" og den synes bare at blive bedre.

Observatör: T. Friis-Larsen (rapporterad: 2001-09-24) 



2001-09-23 - NEZ 
1 frisk c-album på høstasters i baghaven, Gentofte.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2001-09-23) 



2001-09-22 - Bornholm 
En fantastisk sukkerlokningstur til Dueodde.
80 snore - 12 grader - jævn østlig vind - overskyet.
5 stk L.furcifera, 6 stk L.socia, 5 stk L.semibrunnea, 1 stk X.ocellaris,
3 stk H.rostralis og 1 stk T.dubitata
Dette er Dueodde fra sin bedste side !!

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-09-23) 



2001-09-22 - NEJ 
7 intensive snore-dage på Læsø (15.ix-21.ix).
Det gav 10 lamda, 1 socia og 3 celsia - for at nævne det sjoveste.
Om dagen fandt jeg bl.a. 1 cardui på en af mine snore. Det er første gang jeg ser cardui på lokning og kun den 4. jeg har set i år. Der var selvfølgelig tonsvis af atalanta - omkring 50 i vores have i Østerby.
Ellers så jeg kun phlaeas, rapae, rhamni og semele af dagdyr.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2001-09-22) 



2001-09-22 - Ll.Salby-5km øst for Køge 
I min og min nabos have har jeg idag ml. kl.11-12 observeret flere end
30 stk ATALANTA, ca 10 stk URTICAE, ca 10stk RAPAE, samt 3stk C-ALBUM som
sad på astersblomster! 

Observatör: Peter Møllmann (rapporterad: 2001-09-22) 



2001-09-21 - Bornholm 
Der er de vildeste træk i øjeblikket over HELE øen.
Har fået følgende arter de sidste par dage:
Sukkerlokning ved Vang (vestkysten af øen) d. 20. ix:
22 stk N.noctuella og 29 stk U.ferrugalis
Fælde Saltuna 19.-20. ix:
1 stk N.asiatica, 1 stk. D. abietis, 8 stk N.noctuella og 1 stk L.sticticalis.
Sukkerlokning Dueodde 21.ix 80 snore øsende regn 12 grader:
1 stk N.asiatica, 1 stk N.revayana, 1 stk S.celsia, 1 stk L.semibrunnea,
1 stk L.ornithopus, 4 stk L.furcifera, 9 stk L.socia og 7 stk N.noctuella
Sukkerlokning er sjovt i disse dage.....

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-09-22) 



2001-09-20 - NEZ 
Indian summer i dagsommerfugleverdenen. I haven i Ganløse havde vi i dag samtidigt 9 atalanta, 6 urticae og 4 rapae. Heraf sad 3 urticae på samme buddleiablomst.Så sig ikke, at årets dagsommerfugleiagttagelser er slut.

Observatör: Ruth og Bent Romar (rapporterad: 2001-09-20) 



2001-09-20 -  

Jeg så en træt admiral ved tv-byen i Gladsaxe i dag. Er det ikke temmelig sent på året?
VH Hans Palle Mortensen 

Observatör: hans palle mortensen (rapporterad: 2001-09-20) 



2001-09-19 - SZ / NEZ 

SZ - Strandskoven/Billesborg området - 19/9
Sukkerlokning gav som det bedste 1 stk semibrunnea. Ellers var der mange dyr på snorene - vaccinii >50, aurago >10, lota >20, meticulosa >100, icterita >10, lyhnidis >30, pallens >5, macilenta >10, circellaris >50, gamma >20, c-nigrum > 125 samt enkelte rostralis, lutosa, pyramidea, pronuba, oxyanthae, litura, og libatrix.

NEZ - Karlstrup i lysfælde - 19/9
1 stk convovuli samt ocellaris som det bedste
Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2001-09-21) 



2001-09-19 - LFM 
Liselund, Møn gav på sukkerlokning 1 stk. unionalis, 1 stk. U. ferrugalis, ca. 50 stk. N. noctuella samt 1 stk. L. semibrunnea - desuden efterårets første C. vaccinii. Trods 14 grader og lidt vind fra syd i snit kun 5 dyr pr. snor - hovedsagelig A. circellaris og P. meticulosa (overrasket??).

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2001-09-20) 



2001-09-19 - Bornholm 
Så kom østenvinden endelig.....og dermed de mange gode dyr.
Har fået følgende dyr i perioden 16.-19.ix alene og med Peter Meedom både på sukkerlokning og i lysfælde:
44 stk noctuella, 1 stk sticticalis, 2 stk ferrugalis, 4 stk furcifera,
1 stk ornithopus (den første i år), 1 stk socia, 8 stk l-album, 1 stk convolvuli, 1 stk asiatica.
Og de lover mange flere dage med vind fra øst.......

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-09-19) 



2001-09-17 - NWZ 

Cerostoma xylostellum [-eana]
En lille historie om dette dyr. En dag i maj md i år så jeg noget på min husmur, som interesserede mig, En larve, men hvilken. Jeg tog den og kiggede nærmere på den. Da jeg tog den i hånden sprællede den som en lille slange, små 2 cm lang. Der måtte prøves en klækning. Larven kom i et glas med lidt løvetandsblade (universalt, når man ikke ved, hvad dyret lever af). Den forpuppede sig imidlertid meget hurtigt i et tenformet spind, uden at spise.
En dag i begyndelsen af august sad der så en lille "peder", småsommerfugl i glasset. Jeg ved ikke, om man stadig siger pedere om micros'erne, men det var et udtryk, jeg lærte af en gammel samler, Carolsfeldt-Krausé, da vi i længst forsvundne dage samlede i Bognæs Skoven ved Roskilde. Det var lidt nedladende, han interesserede sig ikke for småkravlet. Jeg præparerede dyret og bemærkede, at der i den efterfølgende tid kom en del af dyrene til lysfælden. En bestemmelse blev der ikke gjort anstalter til.
Først i går, 16. sept. blev jeg af et besøg ansporet til at gå i krig med dyret. Jeg kiggede først i Spulers tavler over selve dyret, og fandt, at Tafel 87, fig 54 så ud til at være den rigtige. Et eftersyn i larvebindet viste på Nachtragtafel X, fig 42, at det var den rigtige.
Ved at se efter i den nyeste fortegnelse ser jeg, at den er udbredt over hele landet. Men da jeg nu var i gang kikkede jeg lidt på, hvad de forskellige forfattere mener om larvens foderplante. Det viste meget forskelligt:
Spuler: Lonicera
Bang-Haas: Kål, lave planter
C.S. Larsens tillæg: Gudmann: Birk og benved. Sønderup: Hunle.
Jeg kan bemærke, at lysfælden stod umiddelbart ved siden af Lonicera!
Undskyld, at jeg har taget din tid med dette indlæg. Men - larven var en meget spøjs fyr.

Observatör: Poul Brodersen (rapporterad: 2001-09-17) 



2001-09-16 - NEZ 
Lang tids dårligt vej betyder at dyrerne holder længe, samtidig klækker friske som har ventet på godt vejr. Kunne ved Melby overdrev i dag i flot vejr og stort remonterende blomsterflor pga vandet. notere 6stk semele 1 stk lathonia, en frisk aegeria og 6 friske pamphilus plus phlaeas og icarus. Ved Sonnerup skov på en stor kløvergræsmark med mange tidsler i flor: En nyklækket C-album, 1 cardui, 4 urtica, 15 atalanta samt de tre kålfuglearter. Ved Græse bakkeby stadig 3 betula hunner. Dejlig sensommerdag med masser af liv! 

Observatör: Allan B.C  (rapporterad: 2001-09-17) 



2001-09-16 - Bornholm 
Fangede en M.l-album på sukkerlokning på Dueodde her til aften - så nu er den fanget fra Sose og øst på til Dueodde i år !! Det er mindst 15 km kyststrækning.
Den har virkelig bidt sig fast.
Det kommer til at gå denne art som M. albipuncta, som er almindelig over hele øen i disse år.
Og nu er vinden ved at friske op fra ØST.......
Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-09-16) 



2001-09-13 -  
Observatör:  (rapporterad: 2001-09-13) 



2001-09-13 - LFM 
Jens Lyngsøe og jeg var ved Rødby Havn i går aftes. Vejret var mest overskyet med jævn/frisk vind fra NV/V og temp. 14 grader senere 13.
Mange dyr på sukkerlokningssnorerne især P. meticulosa. Desuden L. semibrunnea 1.stk og C. hyperici 1. stk. Hvem skulle for få år siden have troet, at det ville være muligt at se disse 2 arter samme aften? En enkelt M. albipuncta sås også sammen med de almindelige efterårsarter.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2001-09-13) 



2001-09-12 - Bornholm 
Så er L. socia begyndt.Har ellers fået en del l-album.
Fik 7 stk C. fraxini på en aften ved Boderne.
På trods af to ugers vestenvind er der stadigvæk noctuella i fælderne !!
Og hvis nogen skulle være interesseret:Det vrimler med nældens takvinge overalt på øen - og det har det gjort siden 1. august.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-09-13) 



2001-09-11 - SZ 
Sommerfuglebusk i Næstved : Jeg har observeret 2 stk. A. urticae. Så helt
forsvundet er den altså ikke. Lad os ikke håbe, at der er ved at overgå den samme skæbne som dens storebror Nymphalis polychloros.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2001-09-12) 



2001-09-11 - SZ 
Sommerfuglebusk i Næstved : Jeg har observeret 2 stk. A. urticae. Så helt
forsvundet er den altså ikke. Lad os ikke håbe, at der er ved at overgå den samme skæbne som dens storebror Nymphalis polychloros.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2001-09-12) 



2001-09-07 - NEZ 
Amager
Fund af 1 stk larve af Cossus cossus

Observatör: Kim Gravenhorst (rapporterad: 2001-09-07) 



2001-09-06 - Bornholm 
Til de, der har tænkt sig at tage til Bornholm for at fange l-album i 2. generation: DEN ER BEGYNDT !

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-09-07) 



2001-09-06 - NEZ 
Køge bugt området
Så er L.socia fremme, fik den her til aften samt en X.ocellaris på snore.
Også en del H.rostralis ved Jersie strand her de sidste par dage.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2001-09-07) 



2001-09-03 - Bornholm 
Fik 1 stk H. ambigua ved Boderne - så den er altså andre steder end på Falster i øjeblikket !!
Har ellers fået nogle convolvuli og 1 stk porata.
Der er ikke rigtig gang i den - desværre !
Og til de mange dagsommerfuglefolk, der skriver her på siden:
Har set 1 stk cardui og 1 stk antiopa inden for de sidste par dage

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-09-04) 



2001-09-01 - Horsens 
Hej med jer
I uge 27 2001 var jeg på sommerferie med min kæreste i Horsens og fandt på banegården en sommerfugl som lignede et bøgeblad. Da hverken jeg eller min kæreste har set sådan én før, vil jeg spørge om nogen her kan fortælle os hvad den hedder osv. Den var almindelig størrelse og lysegrøn både udvendig og indvendig. Kroppen var vist også lysegrøn.
Mvh
Mette 

Observatör: mette møller sørensen (rapporterad: 2001-09-01) 



2001-09-01 -  
Observatör: mette møller sørensen (rapporterad: 2001-09-01) 



2001-08-31 - NEZ 
Sommerfuglebusk i Hillerød: 15 urticae, 15 atalanta, 2 io, 3 brassicae, 2 napi og en rapae.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2001-08-31) 



2001-08-29 - NEJ 
.&#65279;Rundtur i NV Vendsyssel: Mange io, en del atalanta, urticae og brassicae, få cardui og rhamni og en enkelt pamphilus. Arterne sås især på blomstrende Djævelsbid og Smalbladet Høgeurt.

Observatör: Bjarke Huus Jensen (rapporterad: 2001-08-30) 



2001-08-29 - NEJ 
Jeg undrer mig som så mange andre over, hvorfor jeg ikke har set en eneste A. urticae siden foråret, hvor den ellers var almindelig. Hvad er der dog sket?
I øvrigt er jeg på jagt efter 10 sommerfuglekasser i 28 x 40 cm (Heigård typen). Hvis der er nogen, der har sådan nogle til salg, må de meget gerne henvende sig til mig på e-mail msm@post5.tele.dk

Observatör: Morten S. Mølgaard (rapporterad: 2001-08-29) 



2001-08-26 - NEZ og NWZ 
Weekendens opservationer : Brandbjerg, Hornsherred,lørdag: l4 dagdyr, mest interessant, frisk selene 1stk, Virgaurea han, pæn, minimus 1, idas hun, semele 2 stk.(indlands lokalitet)
Gudmindrup Lyng: 13 arter. Atalanta overalt, især i den blomstrende hjortetrøst > 100 stk. mange io, urtica: 1, cardui 1, lathonia 3, mægera 5   
Jeg kan også beklage og bekræfte urticas tilbagegang selv her fra økologiens grundfjeld i nordsjælland. I min lucernemark har der højst optrådt 2 dyr af gangen. I foråret kunne jeg fra loftet ligeledes kun lukke 2 dyr ud mod sædvanligt snesevis og enkelte år hundredevis. Sidste år var tallet 6 stk ifølge notesbogen. Således har jeg for første gang nogensinde her på gården i år ikke noteret en eneste larvekoloni hverken i første eller anden generation (som ofte forekommer normalt her)!  

Observatör: Allan B.C  (rapporterad: 2001-08-27) 



2001-08-26 - SZ 
Til Søren Risager
 Vores iris observation i Holmegårds Mose var retteligt den 21. juli og
ikke som skrevet i august.Beklager.

Observatör: Bent Romar (rapporterad: 2001-08-26) 



2001-08-26 - NEZ 
25. og 26. august. En fin sommerfugleweek-end i vores have i Ganløse.
  Mange kålsommerfugle af alle tre alm. arter. Få dagpåfugleøjer (io'er)
som vi tidligere på måneden havde mere end 5o eksemplarer af om dagen.
1 skovrandøje (aegeria), 1 skovblåfugl (argiolus), 1 tidselsommerfugl
(cardui), 1 nældesommerfugl (prorsa), 4 admiraler (atalanta), 1 vejrandøje 
(megera), 1 græsrandøje (jurtina)og 1 nældens takvinge (urticae). Og så var vi kun hjemme nogle få timer i week-enden,  men vi har også mange buddlejaer og verbenaer i haven,planter som sommerfugle jo er meget glade for.
  
 Den 21. august talte vi i Græse Bakkeby 12 guldhaler (betulae) vist nok 10 hunner og to hanner alle på gyldenris.

  Til Søren Risager, som søger oplysninger om iris i Holmegårds Mose.
Vi så en han på en træstamme den 21 august i år.

Observatör: Ruth og Bent Romar (rapporterad: 2001-08-26) 



2001-08-26 - NEZ 
Vedrørende urticae. Jeg bor i KBH. og har ligeledes holdt øje med urticae. Urticae har jeg kun set en gang i haven i Gentofte i år - ellers slet ikke set den i København siden foråret dels på Amager (ikke Kongelunden men ved St. Magleby i pænt antal ved brændenælder på marker. Det lader til, at urticae i år er lidt hyppigere (efter mine obs.) på marker omkring København fx Sengeløse, Ledøje, Roskilde, Amager m.v. Jeg tror ikke det er MTBE (methyltertiærbuthylether), der gør udslaget. Fx har uglen dysodea og blåfuglen argiolus netop udbredt sig i København. Generelt er vidt udbredte insekter vant til vores forurening (resistente) - jævnfør, at urticae skulle forsvinde, hvor der bruges pesticider, og det er jo ikke tilfældet. Måske skulle man gennem de seneste år systematisk have undersøgt larverne for snyltehvepse.
Jeg tror, at urticae nok skal komme på fode igen og at c-album som nærmest er almindelig i skove og moser måske vil blive sjældnere (men håber det selvfølgelig ikke).

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2001-08-26) 


2001-08-26 - NEZ 
Hundested. Massevis af megera, icarus og semele + lidt blandet. Også som nærmest årets fund hvis man skal tro meldingerne: en cardui samt en urticae på samme strandasters.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2001-08-26) 



2001-08-26 - NEZ 
Vedr.urticae !
Efter at have læst om manglende observationer af urticae skal jeg hermed give mit besyv med.
 Jeg bor i København og har i de seneste år cyklet en del i NEZ - dels motion, og dels fangstture til diverse lokaliteter.
 Desværre har jeg forsømt at føre dagbog, men kan alligevel med sikkerhedkonstatere følgende:
 For ca. 5 år siden ,i august, kørte jeg mellem Holte og Hillerød og fandt med måske 100 meters mellemrum døde urticae, io og atalanta, alle ramt af biler. Dette undrede mig ingenlunde - en helt normal observation dengang, og der var mange eksemplarer i luften og på blomster allevegne.
 Året efter undrede jeg mig over at der kun var få urticae og io i København - også på et par mindre lokaliteter med brændenælder, hvor de ellers tidligere var talrige. Det samme billede fandt jeg lige nord for København. 
 Næste år var billedet det samme - først da jeg kørte til Farum fandt jeg større mængder af  primært io, men også urticae på hjortetrøst ved Sortemose.
 Året senere var der lidt flere io i København og omegn men stadigvæk langt færre end tidligere. Urticae var tilsyneladende ikke gået frem.
 Igen skulle jeg helt til Sortemose for at finde større mængder af de to arter. Io var imidlertid nu meget talrig her og der var da også en del urticae,men langt færre end io . Tidligere år skulle man vel have forventet det modsatte billede.
 For to år siden var situationen uforandret og jeg spekulerede på om der var sket noget permanent. Jeg undersøgte derfor lidt usystematisk hvor arterne var hyppige og hvor de var sjældne. Med de tidligere års opdagelse i erindring kunne jeg konstatere at urticae og io var stærkt decimeret på Amager, i Københavnsområder og i Nordøstsjælland op til en linie ca. gennem Farum - Hillerød og Rungsted. Nord herfor var io-billedet normalt og urticae ret normalt.
 Sidste år kunne jeg konstatere at fremgangen var gået i stå alle steder.Marginalt en lille tilbagegang for io´s vedkommende, men ikke af afgørende betydning. Urticae, der nu kun sås sporadisk her og der, var helt fraværende i Kongelunden på Amager - c-album var almindeligere!!!!
 I år har jeg slet ikke set urticae i København , og kun én i Nordsjælland mellem Hillerød og Rågeleje. Ved åen mellem Bastrup Sø og Buresø (Ganløse Eged) var der mange io men ikke en eneste urticae d.17 august.
 I juli derimod var jeg i Sydsjælland ved Gisselfeldts skove. Her så jeg da et par urticae- men almindelig var den ikke.
 
Billedet er derfor klart ,som jeg ser det: For ca.5 år siden skete et eller andet der decimerede io og urticaebestandene omkring københavn. Io kom sig næsten i løbet af et par år, dog ikke i selve københavnsområdet hvor der kun ses enkelte. Urticae er derimod ikke kommet sig - tværtimod ser tilbagegangen ud til at have spredt sig til resten af Nordsjælland. Jeg har ikke observationer nok for resten af Sjælland til at kunne give et sikkert billede, men det ser ud til at der nu også er tilbagegang her.
 Hvad tilbagegangen skyldes ved jeg ikke, men jeg har gjort mig mine tanker. Idet tilbagegangen startede i Københavnsområdet og for ca 5 år siden KUNNE det tænkes at afskaffelsen af bly i benzin er årsagen. Ikke blyets fravær naturligvis, men derimod tilsætning af MBTE eller hvad det nu hedder. Måske et vildt gæt jeg har bidt mig fast i , men jeg mener at dette bør undersøges inden det måske går ud over resten af faunaen.Hvis urticae og io ikke tåler stoffet er der vel tillige en risiko for at det er skadeligt for os mennesker!
 Jeg håber at Interesserede vil være hed til at kortlægge de to arters tilbagegang ved at rode op i erindringerne og dagbøger, ligesom jeg håber at årsagen efterforskes. Og allermest håber jeg at de to arter snarest får fremgang igen.

Observatör: Rolf Andersen (rapporterad: 2001-08-26) 



2001-08-25 - NWZ 
Klint, Odsherred: Brassicae, rapae, napi, io 26, atalanta 14, urticae 3, lathonia 8, semele 48, jurtina 15, hyperantus 2, pamphilus 27, aegeria 61, megera 9, phlaeas 9 og icarus 4.

Observatör: Gert Green (rapporterad: 2001-08-27) 



2001-08-25 - NWZ 
Dejlig tur til Røsnæs i flot sensommersolskin. Der var mange dyr fra alle dagsommerfuglefamilier undtagen svalehaler. Faktisk er nogle af dyrene stadig helt friske - utroligt.
Observatör: Klaus (rapporterad: 2001-08-26) 



2001-08-25 - NEZ 
Angående A. urticae to stk observeret sammmen med 1 stk P. c-album, på Buddleia i Kappelev ved Greve, ellers ret dødt.

Observatör: Finn Iversen (rapporterad: 2001-08-25) 



2001-08-23 - NEZ 
Jeg kan bekræfte at H. dysodea har udvidet sit forekomstområde væsentligt i år, jeg fandt idag ca. 20 larver i den nordlige del af Lyngby.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2001-08-23) 



2001-08-22 - Bornholm 
Efter en lidt død periode er der nu trækdyr i luften !!
Har fået følgende de sidste par dage:
1 stk. viriplaca, 1 stk convolvuli, 1 stk. candidula og 1 stk ultima.
Derudover en del sticticalis og mange noctuella.
En spændende tid ligger foran os.......

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-08-23) 



2001-08-21 -  
klippet fra: Newsgroups: dk.natur 
     From: Morten DD Hansen <dd@atalanta.dk> 
     Subject: Oleandersværmer i Mols Bjerge 
     Date: Thu, 16 Aug 2001 21:30:10 +0200 
     Organization: TDC Internet 
Hej alle
En lidt vild nyhed fra Mols Bjerge, hvor der i en lysfælde i nat blev fanget en oleandersværmer, som normalt holder til i Nordafrika og kun yderst sjældent ses nord for Alperne. I forbindelse med den meget varme tilstrømning af luft fra syd har der dog været en del tiltræk.

Observatör:  (rapporterad: 2001-08-21) 



2001-08-21 - EJ 
Søren Risager og Kaj Dahl undrer sig at Nældens Takvinge (Urticae) ikke er set siden juli - til trøst har jeg her i weekenden set to eksemplarer i haven. (Ørum Sdl.)

Observatör: Morten Lassen (rapporterad: 2001-08-21) 



2001-08-19 - Fyn 
En observation fra Strynø om "natsværmere"s adfærd i forbindelse med optrækkende uvejr.
Søndag d. 19. ds. sidst på eftermiddagen (nærmere betegnet ved 17-tiden) trak et meget voldsomt uvejr: en skypumpe med tommestore hagl, storm og styrtregn (15 mm på 10 minutter) ind over Strynø. Før uvejret var det blikstillem ed rumlende torden.
   En lokal landmand, Leif Larsen - notorisk en meget observant og dygtig iagttager af alskens dyreliv - var en halv time før uvejret brød løs gået ud på sin mark for at se efter det optrækkende tordenvejr, uden selvfølgelig at ane hvor voldsomt uvejret skulle vise sig at blive. Ifølge hans beskrivelse skete der det besynderlige, at fra hele marken lettede på én gang i tusindvis af "natsværmere", som han beskrev dem, gik i luften og søgte direkte ind gennem den åbentsåtende port til hans lade. En halv time efter var alt et kortvarigt inferno af disse kæmpehagl, der efter uvejret lå i et 20 cm tykt lag overalt på den nordlige del af øen, og som selvfølgelig anrettede store skader på bygninger og vegetation.
   Insekterne må have fornemmet en fare - velsagtens i form af dramatisk faldende lufttryk - og har søgt ly under tag. Men er det et kendt fænomén? Er der tidligere iagttagelser af noget tilsvarende? Og hvordan vil lepidopterologer forklare denne adfærd: at tusindvis af dyr går i luften som efter en fælles kommando, og søger ly samme sted? På mig virker det som en adfærd, som man snarere ville forvente af højerestående dyr.
  Jeg imødeser med spænding et svar.
Med venlig hilsen
Jens Bech

Observatör: Jens Bech (rapporterad: 2001-08-26) 



2001-08-19 - NWZ 
Røsnæs i blæsende gråvejr: Trods vejret var stort set det forventede på vingerne. Brassicae, agestis (20), icarus, io, megera (mange), pamphilus, jurtina og semele, men ingen bredpander. Det er nok slut med dem for i år.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2001-08-20) 



2001-08-18 - NWZ 
Observationer fra Sonnerup Skov og Klintebjerg i Odsherred: Brassicae, rapae, napi, rhamni 1, io 72, atalanta 4, urticae 1, lathonia 6, semele 67, jurtina, hyperantus, pamphilus 10, aegeria 23, megera 23, betulae 1 hun, phlaeas 13, argiolus 1 og icarus 18.

Observatör: Gert Green (rapporterad: 2001-08-20) 



2001-08-16 - NEZ 
En flot lucernemark mellem Himmelev og St. Valby rummede ingen hyale, croceus el. lign., men der var en del urticae og kålfugle. Troede faktisk jeg så en hyale (sikkert p.g.a. varmen) ved Ejby, men det var bare en rhamni-han. Så pas på med dem, hvis de flyver for stærkt.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2001-08-16) 



2001-08-16 -  
Søren Risager undrer sig over at der ikke er nogle Nældens Takvinge (Urticae). Der samme har jeg. Selvom det vrimler (30 - 40) individer med sommerfugle i min have, hvoraf de fleste er dagpåfugleøje (Io), har jeg ikke set en eneste Nældens Takvinge siden den 29. juli 2001. Hvad er der sket??

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2001-08-16) 



2001-08-15 - SZ 
Holmegårds Mose: Massevis af paphia, et mylder af io, nogle adippe, nogle
argiolus, mange atalanta, nogle virgaureae, massevis af rhamni, få aegeria, 
nogle jurtina og 1 levana. På et tidspunkt fløj der 3 kejserkåber længe rundt omkring hinanden i en cirkel, og der fløj også 3 kejserkåber på linie efter hinanden. Det lader til, at paphia har spredt sig på mosen, for jeg så den også i stort tal i et helt andet parti af mosen, hvor jeg ikke før har set den. Det var glædeligt. Mærkeligt nok så jeg ingen urticae, og endnu en-
gang så jeg ikke iris, selvom jeg spejdede meget op imod trækronerne og havde lagt rødvinssnore ud. Den kan ikke være særligt talrig der. Det eneste, der satte sig på rødvinssnorenene, var 1 aegeria og nogle atalanta. Er der nogen, der har set iris på Holmegårds Mose i år? I så fald hører jeg gerne fra dem. 

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2001-08-15) 



2001-08-15 - nez 
Iris flyver sørme nu, det er noget sent.
Jeg så en frisk hun igår, ved Munkholmbroen.

Observatör: jens stolt (rapporterad: 2001-08-15) 



2001-08-14 - NEZ 
Uggeløse Skov: 1 stk. cardui og 1 stk. atalanta, 1 stk. agiolus, mange phlaeas og rigtig mange larver og pupper af atalanta overalt i området! 

Observatör: ALLAN B. CLAUSEN (rapporterad: 2001-08-14) 



2001-08-11 - NEZ 
  Ved fire besøg i Græse Bakkeby nord for Frederikssund den 30.juli den
5.6. og 11. august iår har vi glædet os over de ifølge sommerfuglebøgerne
sjældent sete Thecla betulae (guldhale) hanner hver gang, mens
hunnerne først blev set den 11. august. Begge køn sugede næring fra hjorte-
trøst og tidsel.
  De sad længe på samme blomst og lod sig ikke forstyrre af videokameraet
på få cm.s afstand eller af den intensive trafik på vejen. Når solen for-svandt sad de med sammenklappede vinger, men bredte dem fint ud i solskin.                                                                     Vi undrer os over, at der ikke er billeder af hanner taget i naturen i vore sommerfuglebøger fra Danmark, England, Tyskland og Svejts.

Ruth og Bent Romar

Observatör: Ruth og Bent Romar (rapporterad: 2001-08-12) 



2001-08-11 - NEZ 
Brandbjerg, Jægerspris:
14 arter, bl. a. 3 virgaureae, 3 quercus, 1 betulae.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2001-08-12) 



2001-08-10 - NEZ 
I mangel på dagdyr, har jeg fundet dysodea-larver i Rødovre, Gladsaxe, NV og Gentofte. Dysodea er altså stadig vidt udbredt i Københavnsområdet.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2001-08-10) 



2001-08-05 - SZ 
Holmegårds Mose. 1 stk. L. camilla - meget affløjet - helt ude på mosefladen. Derudover paphia, io, phlaeas, argiolus og rhamni.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2001-08-06) 



2001-08-05 - NEZ 
Heatherhill i let sol og let vestlig brise:
2 Selene(Lasede),Kun 2 Semele i parring,3 Pamphilus,12 Phlaeas,1 Virgaureae,20 Icarus og som de bedste 15 Agestis.
En efterfølgende tur til Stængehus i Tisvilde Hegn skuffede med blot en enkelt Lathonia og så sæfølig 150+ Semele, de var overalt.
I øvrigt - Hvor er der Lucernemarker pt. ???

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2001-08-06) 



2001-08-04 -  
Vi er sikre på at vi har opserveret en "Limenitis populi"hun, flyvende i Roskilde.  Den sad tilstrekkelig længe i vores have til vi nåede ind efter en insektbog. Er den ikke sjælden?.

Observatör: Henrik Prip (rapporterad: 2001-08-05) 



2001-08-01 - NEZ 
Fundet mange dysodea-larver samme sted, som Morten Top har været - kun taget lidt med hjem fra EN plante (brugte 5 min.), så der er sikkert mange flere. På Islands Brygge kunne jeg ikke finde larven. Det er sjovt, at man har kørt gennem København til og fra arbejde uden at stoppe og kigge efter larver før.
Er der set mange cardui i år? Jeg har kun set en på Læsø og en ved Jerup begge den 10.7. I øvrigt har jeg set mange adippe, niobe, comma, alcon, tullia, artaxerxes o.s.v. i NEJ.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2001-08-01) 



2001-07-30 - Bornholm 
Har fanget 1 stk A.neurica i Boderne - 5. fund for Bornholm !

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-07-31) 



2001-07-30 - SZ 
Holmegårds Mose: Stadig ingen iris på rødvinssnorene, men jeg fangede noget, som jeg vil karakterisere som intet mindre end en sensation. 1 stk. L. camilla. Jeg har aldrig før set hvid admiral på Holmegårds Mose, og jeg er kommet der meget. I øvrigt tror jeg heller aldrig, at den har fløjet der. Det må være ny lokalitet for arten. Eksemplaret var imidlertid så falmet i farven, så flosset og affløjent, at jeg slap den ud igen, i håb om at den vil formere sig rigtigt meget, så der kommer en hel masse nye, friske hvide admiraler til næste år på Holmegårds Mose. Først da jeg så den, tænkte jeg, at det var s´gu da en noget stor nældesommerfugl, men da den landede på løvet, kunne jeg se, at det ikke var nogen nældesommerfugl. Derudover så jeg selvfølgeligt også mange adipper, nogle paphia, mange rhamni, 3 phlaeas, 6 virgaureae, mange io, 3 atalanta, mange levana, nogle argiolus og mange jurtina.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2001-07-30) 



2001-07-29 - NEZ 
Under et kort smut til København stod jeg af s-toget ved Nordhavn station og gik ned, hvor Nordisk Fjer engang lå, og fandt 25 larver af H. dysodea på 15 min.
Nogen gange kan det være så forbavsende let og enkelt at finde en ny art til sin samling.......

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-07-30) 



2001-07-29 - SZ 
Holmegårds Mose: Jeg var taget en tur til Holmegårds Mose for at kigge efter iris, da jeg før har set 2-3 stk. der. Jeg havde lagt 20 rødvinssnore ud, men det eneste, der satte sig på dem, var 1 aegeria, 1 atalanta, 1 kæmpe stor gedehams, og en masse fluer. Iris er godt nok en ekstremt svær som-
merfugl at fange. I stedet så jeg mange adipper, 5-6 paphia, 13 virgaureae,
10-15 rhamni, 5 argiolus, 3 atalanta, mange io, mange jurtina, mange hyperantus, nogle orange bredpander, 3 aegeria, og en masse levana. På et tidspunkt fløj der 4-5 levana hurtigt rundt omkring hinanden i en besynderlig dans. Nu har jeg lagt en gammel brieost ud i håb om, at det kan tillokke iris.
Der fløj engang både euphrosyne og malvae på Holmegårds Mose, men det er fandeme mange år siden. Det er 18-20 år siden. Suk! Det er sørgeligt, når en sommerfugl forsvinder fra en lokalitet.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2001-07-30) 



2001-07-28 - SZ 
SZ, Holmegårds Mose: A. lucens er i år allerede begyndt at flyve. Husk, der spørges om lov på godset,hvis der skal samles i mosen. Haworthii startede for ca. 14 dage siden - et tidligt år! Eller??  Der flyver stadig friske aquilonaris.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2001-07-29) 



2001-07-28 - SZ 
Næstved: En Inachis io fløj omkring buddleiaen i silende regn. Et mærkeligt syn.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2001-07-28) 



2001-07-27 - SZ 
Holmegård Mose sammen med Henrik Bloch. Noterede 109 macros-arter, men ikke noget vildt spændende. Der var pænt med menyanthidis og auricoma, en enkelt flexula og fuliginaria, et par transversata og for en jyde er det jo sjovt at se, at muscerda og griseola er typedyr på lokaliteten.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2001-07-28) 



2001-07-26 - WJ 
På en tur i det jyske besøgte jeg Grene Sande. Så ca. 10 alcon, men på trods af ihærdig eftersøgning fandt jeg ingen ensianplanter - bekymrende.
Ved Åst Skov fandt jeg - efter et tip - en masse jacobaea-larver. Der var i 100-vis. jeg fandt dem på flere forskellige marker og enge i området. Tog en 30-40 stykker med hjem i den tro, at jeg nemt kunne finde foder til dem hjemme i Haslev - det kunne jeg ikke. De blev fundet på en stor udgave af brandbæger og nægtede pure at æde alm. brandbæger som vokser overalt hernede. Efter lang tids eftersøgning lykkedes det dog at finde den store brandbæger i rimelig mængde på en eng en 10-15 km væk, så de undgår sultedøden.
Iøvrigt har jeg ½ tdr. land med tornet salat, hvis nogen skulle have behov...

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2001-07-29) 



2001-07-26 - Bornholm 
Fik 1 stk C.fraudatrix ved Boderne.
Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-07-27) 



2001-07-26 -  
Følg de seneste indlæg om indsamling pro et kontra på links'ne
http://www.newsgate.dk/dk/dk.natur/index.html
og på 
http://www.naturnet.dk/

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2001-07-26) 



2001-07-25 - LFM 
LFM, Kramnitze: Nu også et stk. ochrata her. På 250 W Hg-lys. Herudover ingen tegn på træk eller lign. Nul gamma fx. Til gengæld 2 stk. artemisiae.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2001-07-29) 



2001-07-25 - SJ 
Frøslev Mose. Der flyver stadig pænt med alcon i Beckmans Plantage. Selv om lokaliteten er lille, er der masser af ensian, som var overdænget af æg - et dejligt syn. 

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2001-07-29) 



2001-07-25 - EJ 
Var i Viuf Skov sammen med Bo Flindt for at se efter iris. Vi fangede en enkelt flot hun, der sad og lagde æg på et blad. Bo fik den med hjem til æglægning.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2001-07-29) 



2001-07-25 - NEZ 
Et lille Comandoraid i Nordsjælland gav lidt godt fra skoven.
Stenholt Indelukke:
Ino (Engperlemor) 1 (Tidligere set op til 5) Argiolus (Skovblåfugl) 2, Phlaeas (Lille Ildfugl) 1
Grib Skov Øst:
Paphia (Kejserkåbe)15+, Argiolus (Skovblåfugl) 1,Levana (Nældesommerfugl) 1
Grib Skov Nordøst: Paphia (Kejserkåbe) 7,Argiolus (Skovblåfugl)1, Levana (Nældesommerfugl) 2, Aegeria (Skovrandøje) 10, Quercus (Blåhale) 2
Melby Overdrev:
Agleja (Markperlemor) 4, Argus (Argusblåfugl) 20+, Icarus (Alm.Blåfugl) 1,
Minimus (Dværgblåfugl) 1,Phlaeas (Lille Ildfugl) 2, Semele (Sandrandøje)
1000+ (Op til 25 på een Strandmandstroplante i klitterne)Også mange Køllesværmere diverse.
Nu blomstrer Hjortetrøsten og det giver mange af de spraglede "Dagfugle".
Hilsen Morten Hanzen og Kurt Christensen

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2001-07-26) 



2001-07-24 - NEJ 
Just returned from an alcon-seeking trip to N. Jutland and Læsø:
24-25/07/2001: Failed to find any alcon (adults or eggs) south of Råbjerg Mile in areas where they were present (but not common) in 1999. Has anyone else seen alcon in this region? I fear this population has gone extinct - water levels have been consistently high in the last few years, and gentians, which were very abundant formerly, are scarce.
25/07/2001: Small but healthy population of alcon near Hanstholm - At least 5 adults flying (3 male, 2 female, laying eggs).
26-30/07/2001: Læsø - Very healthy population of gentians with many alcon eggs - No adults flying (not unexpected).
30/07/2001: Healthy population of alcon south of Billund - some adults still flying, many gentians with eggs.
Observatör: David Nash (rapporterad: 2001-08-02) 



2001-07-24 - NWJ 
En smuk stille aften lidt øst for Bulbjerg. Mange dyr på lagnerne bl.a. D.pini 4 hanner, H.pinastri 3, P.putnami >10, formodet A.buraetica 1, L.trifolii 1 han, E.potatoria >20, L.quercus >15 hunner, O.antiquoides 2 hanner, D. vinula 1, M. castrensis >20 hanner, L.pastinum 4, P.elymi >10, uncula 1. 

Observatör: Rune og Jens Christian Schou (rapporterad: 2001-07-28) 


2001-07-24 - SZ 
Næstved: I mine forældres have i Næstved har jeg idag set 4 stk. argiolus. Jeg fangede den ene, en han, men da det var hunnerne, som jeg gik efter, slap jeg den ud igen.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2001-07-24) 



2001-07-23 - Ærø 
Dette er min første 'rapport', men jeg syn's lige jeg ville fortælle om en god observation her på Ærø. Det var en stegende sommermiddag midt under frokosten, da en her usædvanlig sommerfugl satte sig på min sko for at sole sig i tre-fem minuter. Jeg havde fornøjelsen af at være 'værtssko' for en nældesommerfugl i sommerdragt. Så vidt jeg ved, er den ikke før registreret her på Ærø.

Observatör: Dion Abrahamsen (rapporterad: 2001-07-30) 



2001-07-22 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup (21.-22.VII): De 2 lune og næsten vindstille nætter gav hhv. 141 og 155 macrosarter, heraf (lørdag) 144 arter på kviksølvlyset, 65 arter på (40W) blåt lysstofrør og 52 arter på ca. 45 rødvinssnore. Der var klar dominans af N. pronuba (>>500 stk.). Også enkelte A. gamma og X. c-nigrum iagttoges. Desuden bl.a. D. pini (1 stk.), N. interjecta (ca. 25 stk.), N. revayana (1 stk.), M. cribrumalis (3 stk.), A. triplasia (= trigemina) (1 stk.), P. transversata (1 stk.), C. v-ata (ca. 40 stk.), E. pimpinellata (ca. 10 stk.), E. abietaria (1 stk.) og E. millefoliata (1 stk.).

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2001-07-24) 



2001-07-22 - Bornholm 
De sidste 11 dage har givet rigtig mange gode dyr rundt omkring på øen:
Her et udsnit:5 stk l-album, 2 stk millefoliata, 2 stk crenata, 1 stk ternata, 8 stk raptricula, 5 stk typica, 1 stk albula, 1 stk turca, 1 stk epomidion, 1 stk obtusa, 6 stk v-ata, 1 stk lichenaria, 1 stk albipuncta, 1 stk marginepunctata, 1 stk polygrammata, 1 stk ochrata, 1 stk quercimontaria.
Derudover har jeg været på en lille tur d. 13. vii med Michael Fibiger på Melby Overdrev og i Tibirke Bkr. - det gav: 4 stk diaphana, 8 stk meliloti og sidst men ikke mindst 2 stk serpentata.
Som man kan læse af ovenstående, har det indtil nu været en herlig sommer !!

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-07-23) 



2001-07-22 - SZ 
Ganneskov: Jeg var på udkig efter camilla, fordi jeg kan huske, at den før er fundet i Ganneskov, men jeg så ingen. Den er nok forsvundet derfra. I stedet så jeg mindst 27 A. levana. Der var myriader af dem. Jeg så også mange hyperantus, mange orange bredpander, og 6 paphia. Jeg troede ikke, at der var paphia i Ganneskov. Kejserkåberne holdt mest til på skovengene og var tiltrukket af de blomstrende tidsler.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2001-07-22) 



2001-07-22 - LFM 
1 P.Machaon kom flyvende lavt og hurtigt over strandeng på Bogø og forsvandt ud over vandet videre nordpå

Observatör: Jesper Kronborg (rapporterad: 2001-07-22) 



2001-07-22 - SZ 
En tur til Knudshoved Odde, gav udover mængder af hyperanthus, jurtina, phlaeas og lineola også enkelte io, atalanta, urticae, pamphilus, faunus, napi, rapi, brassicae, levana, icarus samt tre c-album, en camilla, en cardui og fem quercus.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2001-07-22) 



2001-07-21 - LFm 
En rundtur på Lolland viste sig blandt skyer og isprængt solskin at afsløre 2 stk. camilla og en enkelt pahia i Søllested Skov, hvor camella sidste august fløj talrigt og lagde æg på dunet gedeblad! De var ligeglade med den alm. gedeblad. I Hydesby Skov var der på hjortetrøst mange paphia, nyklækkede levana og en camilla lod sig se.
På Albuen er brevilinea og interjecta begyndt. Der er rimeligt mange v-ata i pæn grøn udgave, og de mange gamma fra sidste uge er væk! End ikke ved lucerne er til at støve en gamma op. Enkelte atalanta, en enkelt io og en frisk agiolus var hvad der var af dagdyr - ud over jurtina i 1000 vis og enkelte rapae.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2001-07-23) 



2001-07-21 - ej 
I de seneste dage har der været ganske livlig flyvning til min havefælde her i Hobro, og der har selvfølgelig været enkelte dyr, som jeg har været mere glad for at se end andre. Jeg har glædet mig over dugsfriske moneta, en enklet typica og især over en helt friskklækket Eupithecia sinuosaria hun der åbenbarede sig i bakkerne her til morgen.

Observatör: Jens Christian Schou (rapporterad: 2001-07-21) 



2001-07-18 - SZ 
Næstved: I mine forældres have i Næstved så jeg idag 2 stk. argiolus, men de flyver jo så højt, så de er svære at fange. Det lykkedes mig ikke at nette nogen af dem.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2001-07-18) 



2001-07-18 - LFM 
Vid lampfångst i Hannenov skov på Falster den 13 juli fick jag 1ex
av Schrankia tenialis som enligt "Nordens Ugler" inte var rapporterad
från området. Lokalen borde passa arten bra enligt mina erfarenheter
från de svenska förekomsterna.

Observatör: Hans Karlsson (rapporterad: 2001-07-18) 



2001-07-18 - LFM 
Vid lampfångst i Hannenov skov på Falster den 13 juli fick jag 1ex
av Schrankia tenialis som enligt "Nordens Ugler" inte var rapporterad
från området. Lokalen borde passa arten bra enligt mina erfarenheter
från de svenska förekomsterna.

Observatör: Hans Karlsson (rapporterad: 2001-07-18) 



2001-07-18 - LFM 
Vid lampfångst i Hannenov skov på Falster den 13 juli fick jag 1ex
av Schrankia tenialis som enligt "Nordens Ugler" inte var rapporterad
från området. Lokalen borde passa arten bra enligt mina erfarenheter
från de svenska förekomsterna.

Observatör: Hans Karlsson (rapporterad: 2001-07-18) 


2001-07-17 - SZ 
Var i Holmegård Mose sammen med Henrik Bloch med behørig tilladelse fra godset. Noterede 86 macros-arter, hvoraf Mythimna turca og Polia hepatica var de bedste.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2001-07-19) 



2001-07-17 - LFM 
På det sydlige Lolland var der på sukkerlokning (især) og på blomster masser af slidte, lysegrå A. gamma. Der var ingen på lys i de sidste 4 dage før. Der var også P. meticulosa, men det har der været hele året incl. flotte, men små friskklækkede for en måned siden.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2001-07-18) 



2001-07-17 - B 
Der må være i det mindste noget træk:
mange kålmøl
en del gamma
en enkelt V. cardui
mængder af svirrefluen Episyrphus balteatus
men ingen sjældenheder her i saltuna indtil nu !

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2001-07-17) 



2001-07-13 - NEZ & NWZ 
Trylleskoven: masser af argus, en pamphilus og en statices (grøn køllesværmer)
Bidstrup Skovene i blæst og byger: faunus, aegeria, jurtina, hyperantus, rapae, napi, levana, selene og adippe. Det var på Jørgen Kroghs lokalitet, at jeg fandt adippe, så det er nok også det, han har set. Det var ihvertfald en typisk adippe-lokalitet.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2001-07-13) 



2001-07-11 - Bornholm 
Den sidste uge har givet flere gode dyr herovre på øen.
6 stk l-album (nu har jeg fanget 17 stk i år),5 stk raptricula, 1 stk millefoliata, 1 stk strigosa, 1 stk albipuncta, flere ternata og mange bankiana, mange cossus.
Micros: 1 stk adelphella og 3 stk mucronella.
Alt fanget på lys.
PS Der kommer med garanti en kæmpe 2.generation af l-album til september.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-07-11) 



2001-07-10 - NEJ 
Tols Have: 3 hippothoe, 2 crataegi, masser af amanda, masser af argus, masser af hyperantus, masser af orange bredpander, 1 selene og 1 rhamni.
Jeg vadede hele mosen igennem, indtil jeg kom til nogle marker. Det var hamrende varmt.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2001-07-12) 



2001-07-09 - NEJ 
Gammelskagen: 2 niober og 2  icarus i et halvkøligt blæsevejr.
Observatör: Søren  Risager (rapporterad: 2001-07-12) 



2001-07-08 - NEJ 
Grenen ved Skagen: 3 lathonia, og 1 niobe i en stegende hede.
Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2001-07-12) 



2001-07-08 - EJ 
Denne herlige nat tilbragte min søn og jeg i Fjeld Skov på Djursland. Straks lamperne blev tændt var der dyr på lagenerne. Dejligt at se en nogenlunde flyvning igen. I den lysåbne skov under gamle bøge og egetræer kunne noteres 76 macros-arter. Vi glædede os over 5 obliterata (melagona) hvoraf en var en stor flot hun. Fra lagenet iøvrigt kan nævnes humuli 2, hecta 1, castrensis 1, pinastri 1 og emortualis 3.
En del herkulesmyrer fragtede rundt på kvæstede vårfluer m.m.

Observatör: Jens Christian Schou (rapporterad: 2001-07-11) 



2001-07-08 - NEZ 
VALBY HEGN : EN ENKELT CAMILLA OG EN PAPHIA .DET ER DET NORDLIGSTE FUND JEG HAR GJORT AF PAPHIA [HAN].DEJLIG SØNDAG I SKOVEN MØDTE IKKE ET MENNESKE I 3 TIMER..

Observatör: LARS BRANDT (rapporterad: 2001-07-10) 



2001-07-08 - NEZ 
Observatör: lars brandt (rapporterad: 2001-07-10) 



2001-07-07 - NEJ 
Tornby Strand: Masser af niober, mange artaxerxes, mange minimus og 1 icarus på strandengene bagved klitterne. Også mange amanda på strandengene og i udkanten af skoven bagved strandengene. Jeg fangede også en crataegi og så en stor aftensværmer, som jeg ikke nåede at identificere, der fløj lynsnart højt op over nogle trætoppe i udkanten af skoven bagved strandengene. Hamrende varmt var det. Jeg var også et smut i Napstjært Mose for at kigge efter hippothoe men så dog ingen. I stedet så jeg mange amanda og 1 muligvis 2 crataegi på en frodig blomsterrig moseeng, hvor jeg blev totalt overstukket af myg. På mosestien 
så jeg også nogle argus.   

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2001-07-12) 



2001-07-07 - LFM 
Søgårdsskov, Ydø på det vestligste Lolland: 1 stk. ochrata på lys - er der træk eller?

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2001-07-09) 



2001-07-07 - LFM 
Besøg på Bøtø. Masser af P. argus, en del M. aglaja samt I. lathonia. De første H. semele på vingerne, helt nyklækkede.
Besøg i Hyde skov. 10 til 15 L. camilla  og nogle få A. paphia
Besøg i Holmegård Mose. Ud over alt det der ellers flyver omkring i moser er F. adippe også hypping.

Observatör: Ebbe Kristensen & Erik Nørager (rapporterad: 2001-07-07) 


2001-07-06 - NEJ 
Skiveren. Masser af selene og 1 artaxerxes i klitterne.Højt flot solskin.
Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2001-07-12) 



2001-07-06 - NEZ 
Jeg har modtaget følgende melding pr. e-mail, men har dog tilladt mig at tvivle på, at der rent faktisk er tale om niobe og ikke - som sandsynligheden taler for - adippe. Kunne være rart at se belægseksemplaret.:
"Jeg har p.t. problemer med at indlægge sommerfugleobservationer på hjemmesiden. Kan jeg overtale dig til at indlægge en observation på mine vegne? Jeg besøgte i går (6./7.) en midtsjællandsk skoveng (NEZ) og så nyklækkede niobe i pænt tal (fangede en enkelt af dem for at være sikker i artsbestemmelsen), så arten er altså ikke helt forsvundet fra Sjælland alligevel. På engen fløj, af perlemorssommerfugle, i øvrigt også ino og selene.
venligste hilsener, Jørgen Krogh"
Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2001-07-08) 



2001-07-06 - LFM 
Maribo Storskov. En lille times gåtur i middagsheden gav følgende
observationer. Mange hyperantus, jurtina, aegeria og faunus, færre paphia,
få camilla og en enkel aglaja. Der fløj pænt med perlemorssommerfugle, så
der var formentlig flere aglaja og muligvis også adippe iblandt.
Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2001-07-07) 



2001-07-06 - NWZ 
Gniben, Sj. Odde: Mindst 15 semiargus, 15 amandus, 3 aglaja, nogle icarus, mange minos m.v. Både semiargus og amandus set i parring.
Nørrevang v. Rørvig ingen lucerne i år, så vidt jeg så. Lucernemark ved Lumsås var ved at blive høstet. Var på Øland den 2.7., sikke mange lucernemarker, der er på den ø.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2001-07-06) 



2001-07-05 - NEZ 
1 camilla i Valby Hegn, 2 aglaja på Smidstrup Str. og 20 argus samme sted (lokaliteten er kommet sig efter oversvømmelse p.g.a. orkanen i dec. 1999).

Observatör: Klaus (rapporterad: 2001-07-05) 



2001-07-04 - NEZ 
Brandbjerg: Varmen har virkelig lokket dyrerne frem. På en halv time 12 dagsommerfugle arter: Agleja, selene, mange idas og argus og amandus , de første virgaurea og hyperantus, en æglæggende hippothoe, men mest interessant også en æglæggende semiargus hun (på rødkløverblomster).Godt forsvaret kan give denne trænkte art lidt beskyttelse!     

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2001-07-05) 



2001-07-04 - NEZ 
Lyngby Åmose: 50 optilete, mange hunner og mange æg lagt. 1 par i parring.
Så der er mindst 4 gode lokaliteter på Sjælland.

Observatör: Klaus (rapporterad: 2001-07-04) 



2001-07-04 - NEZ 
Bøllemosen. 40-50 optilete.

Observatör: Martin (rapporterad: 2001-07-04) 



2001-07-03 - SZ 
Var en tur i Holmegård Mose først på dagen. Der fløj - ud over et hav af
atomaria - rigtigt mange tullia. Specielt i den nordlige del af højmosen,
hvor jeg i en lille fordybning talte 15, der sad og sugede nektar indenfor
1-2 kvm. Der var pænt med jurtina, faunus, optilete, idas og sannio (fik 3
hunner), og 2 stk. helt friske virgaureae-hanner.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2001-07-04) 



2001-07-03 - NEZ & LFM 
2/7, Melby Overdrev: 100-vis af idas og argus, samt enkelte aglaja og lidt slidte cinxia. 3/7, Høvblege: Pænt mange temmelig friske arion, del minimus og en meget grøn og frisk udseende flora. Stadig massevis af forskellige orkidéer og andet godt.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2001-07-03) 



2001-06-29 - SZ og NEZ 
Holmegårds mose: Mange tullia og selene, men ingen aquilonaris.
                 Kun en enkelt optilete og få idas.
Ryegård: Mange aquilonaris og en del optilete.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2001-06-29) 



2001-06-29 - NEZ 
Jeg nåede søreme i naturen igen - der er stadig ino i Terkelskov.Angående fangst - find selv en artikel af J. A. Thomas om hvor lidt indfangning af sommerfugle betyder for en population af fx bellargus. Det er noget i retning af, at hvis en samler på "peak day" fanger alle de friske bellargus på EN lokalitet, betyder det rent statistisk ikke ret meget for populationen. Desværre har jeg meget stor respekt for englændernes undersøgelser - har bl.a. i bio-studium læst rub og stub, der er offentliggjort desangående. Men sinapis / reali, ville jeg ikke anbefale at fange. Armoricanus skal man være overordentlig dygtig til at udrydde som samler - men forsøget bør selvfølgelig udelades.
Ha' en god sommer "out there". Har set tullia, athalia, crataegi,(optilete nyt/gammelt sted) og meget mere, så dyrene holder stand.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2001-06-29) 



2001-06-29 -  
Hej Alle.
Har været ude i naturen, og se dyr; hippothoe, idas, amandus, optilete, tullia, napi, brassicae, aquilonaris, faunus, og ikke mindst en ATALANTA. Det var dejligt vejr, billederne bliver gode, dyrene ser fine ud på brættet, jeg trådte ikke på nogle sjældne blomster (tror jeg nok), sprøjtede med gift eller skød nogle sjældne og fredede dyr, men måske forhøjede jeg CO2-tilførslen til atmosphæren ved at eje en tyve år gammel bil men jeg cyklede til bageren i går og så køber jeg økologisk mælk. Måske kunne vi flytte diskussionen over på meddelelses-osv-siden, da man jo godt kunne tænke sig at se nogle observationer eller læse en hyggelig historie om tusindevis af dyr derudefra på observationssiden (om det så bare er atalantaer eller brassicaeer, selvom populier og palaenoer da også er ok... Ha´en fantasitisk sommer. Jeg vil til Sverige. 

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2001-06-29) 


2001-06-29 - EJ 
Uha da da…. Sikke dog en ballade. Men man har sikkert ramt et ømt punkt.
Jeg syndes lige jeg vil give min mening tilkende. Hvad ang. at kalde andre mennesker for sygelige er nok at gå over stregen, og vil man ikke have at folk skal besøge den lokalitet man har beskrevet, bør man nok ikke delagtiggøre andre om det her på siden - men holde det helt for sig selv.
Hvad ang. Indsamling af insekter tror jeg ikke man skal være særlig bange for der er arter der forsvinder på grund af for kraftigt indsamling. Vi har vel alle en interesse for at bevare de forskellige arter og blandt langt de fleste entomologer tror jeg da også der findes et fornuftig forhold her.
Hvad ang. Indsamling af insekter i Mols Bjerge er det mig bekendt, at dette er et meget kendt og besøgt område blandt entomologer og har været det igennem mange mange år. Jeg tror ikke man skal være bange for at vores kære insekter forsvinder på grund af indsamling - grunden skal findes helt andre steder………….

Med venlig hilsen
Svend Michael Nielsen.

Observatör: S.M.Nielsen (rapporterad: 2001-06-29) 



2001-06-29 - NEZ 
Ryegård: mange aquilonaris og optilete; desuden en meget laset io, en hyperantus, nogle jurtina og mange faunus.
Gå ud og nyd naturen - tænk positivt, der er plads til ALLE!

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2001-06-29) 



2001-06-28 - Bornholm 
D.28-6 var det et forrygende indsamlingsvejr herovre på øen.16 grader let regn og svag vind - der var skyer af dyr ved lamperne og på denne ene nat fik jeg følgende dyr:
Boderne: 5 stk l-album, 1 stk bankiana, 4 stk marginepunctata, 12 stk atriplicis.
Saltuna: 1 stk crenata, 1 stk hydrata (skulle jeg mene), 1 stk furcula, 1 stk albipuncta.
Sidenhen har der ikke vist sig et godt dyr !!

Observatör: Morten Top-jensen (rapporterad: 2001-07-02) 



2001-06-28 -  
Hej Alle. Godt nok ikke en observation, men hvad..
I forbindelse med balladen om sommerfuglejagt i Mols Bjerge skriver Ole Karsholt sådan cirka, at vi (ihvertfald han og Morten DD Hansen) ikke behøver at være enige om, hvor mange eks, der skal indsamles af 1 art fra 1 lokalitet på 1 sæson, før det er nok.
Jeg går ud fra, det er diskuteret blandt sommerfuglefolket før, men jeg vil gerne høre argumenter (gerne fra flere) for at høste mere end 1-2 dyr, når troværdig bestemmelse og optælling kan ske i felten.
Lars Bruun
Observatör: Lars Bruun (rapporterad: 2001-06-28) 



2001-06-28 - DK 
Kære Morten Hansen.
Det er (med ganske få undtagelser) legalt at samle insekter i Danmark. Vi behøver ikke være enige om hvor mange, man bør samle, men hvis denne debat skal være bare nogenlunde konstruktiv, kan det ikke nytte noget at sygeliggøre nogen - og slet ikke uden at nævne navne på de pågældende sommerfugle og lepidopterologer. 
Venlig hilsen
Ole Karsholt

Observatör: Ole Karsholt (rapporterad: 2001-06-28) 



2001-06-28 - EJ 
Entomologi betyder læren om insekter. Det er ikke at tage i felten for - på en i forvejen kendt lokalitet - at hente sig en ekstra række! Vi taler om simpel etik her, om videnskab.
Men kære Ole Karsholt: Jeg er ked af, at jeg har besværet dig med oplysninger om en almindelig art med en sjov adfærd. Det skal ikke ske igen. 
mange hilsner
Morten DD

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 2001-06-28) 



2001-06-28 - DK 
Kære Morten Hansen.
De "sygelige personer", du omtaler, kalder vi andre for entomologer. Jeg ved ikke, hvor stort et tab det vil være for dem ikke længere at kunne læse om trækkende Admiraler.
Venlig hilsen
Ole Karsholt

Observatör: Ole Karsholt (rapporterad: 2001-06-28) 



2001-06-28 - EJ 
Hej alle
Hermed blot en enkelt meddelelse: Da vore rapporteringer af dagsommerfugle fra Mols Bjerge åbenbart fører til større indsamlinger af dyr i området, er det hermed slut med at offentliggøre obs. herfra. Der findes åbenbart stadig sygelige personer, der lige skal have en ekstra række eller to af de fåtallige arter. 
med venlig hilsen
Morten DD Hansen, Molslaboratoriet

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 2001-06-28) 



2001-06-27 -  
SZ – Holmegård Mose, 2001 – 06 – 25+26+27
Tullia, idas samt optilete i pæne, men langt fra tidligere års overvældende antal på mosen.
Bedst af alt omkring 10 aquilonaris observeret samlet på de 3 dage.
NEZ – Allerød Sø, 2001 – 06 – 25+26
Et pragtfuldt område – hvor der fløj usædvanligt lidt. 
Dog fandt vi hippothoen, som vi kom efter, men i ganske få eksemplarer.
NEZ – Farum – Sortemosen, 2001 – 06 – 25+26
Hippothoen fløj her i større antal, samlet observeret omkring 15 på de to dage.

Observatör: Erik Nørager (rapporterad: 2001-06-28) 



2001-06-26 - Bornholm 
Lars Trolle og undertegnede har set to stk admiraler ved Saltuna -
Ellers fanger vi stadigvæk albipuncta og endnu en l-album i boderne og en venustula på Dueodde.
Der er rigtig mange dyr på lamperne i disse dage.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-06-29) 



2001-06-26 - EJ, WJ, SJ 
Hej alle
De første juni-observationer af admiraler, Vanessa atalanta, som jeg har kendskab til:
25/6: Tinnet Krat, EJ: Vanessa atalanta 1. Morten DD Hansen 
23/6: Hanning, WJ: Vanessa atalanta 1. Lars Jørgen Grønbjerg 
19/6: Samsø, EJ: Vanessa atalanta 1 - quite fresh. Mogens Wedel-Heinen 
18/6: Hostrup Sø, SJ: Vanessa atalanta 1. Lars Jørgen Grønbjerg 
Spændende at høre om cardui på Nordsjælland. Har der ellers været nogle Vanessa'er rundt omkring?
mange hilsner
Morten DD
http://www.atalanta.dk

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 2001-06-26) 



2001-06-25 - SZ 
EN tur i Holmegårds mose gav flg:
Vanessa atalanta 1, C. tullia 1, C. selene 2 ellers intet.  

Observatör: Klaus Bjerre (rapporterad: 2001-06-26) 



2001-06-25 - NEZ 
Min første V. cardui på gennemtræk i år!

Observatör: Allan B C (rapporterad: 2001-06-26) 



2001-06-24 - LFM 
Høvblege: Jeg var taget en tur til Høvblege for at fange og kigge efter c. minimus. Jeg så masser både på selve Høvblege og bag Høvblege. På Høvblege så jeg 3 minimus i en klynge på et græsstrå, og 2 af dem sad og parrede sig. Dem lod jeg selvfølgeligt være. Jeg så også 2 blå blåfugle, der enten kunne være icarus eller amanda, men da de var ret store, regnede jeg med, at det var amanda. Jeg så også en ret stor brun blåfugl, som jeg vurderede til en amanda hun. Det vil sige, at der flyver 5 blåfuglearter på Høvblege. Icarus, agestis, minimus, arion og amanda, men jeg tror ikke, at amanda er særligt talrig. Der fløj også engang aglaja på Høvblege, men det  var helt tilbage i 1982. Dengang så jeg 3 stk. ved parkeringspladsen ved Høvblege og fangede den ene. De flyver eddermame hurtigt og kraftfuldt. Er der nogen, der ved, om arten flyver der endnu?

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2001-07-21) 



2001-06-24 - NWZ 
Sjællands Odde: mange amandus, argus, semiargus og idas samt enkelte jurtina, aglaja, icarus, pamphilus og cinxia. Og græd: croceus-rivieraen er lavet om til en majsmark!

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2001-06-25) 



2001-06-21 - Bornholm 
Lige en lille melding fra øen mod øst.
Det har været småt med gode dyr i dette forår, men nu de ud til at være på vingerne.
Jeg har fanget følgende de sidste 14 dage både i Boderne og i Saltuna:
5 stk albipuncta, 6 stk marginepunctata, 1 stk salicalis, 1 stk asclepiadis
1 stk l-album, 1 stk millefoliata, 1 stk galii, 4 stk albimacula.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-06-22) 



2001-06-21 - NEZ 
1 optilete i Bøllemosen

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2001-06-21) 


2001-06-20 - NWZ 

Som pensioneret samler er jeg henvist til - hovedsagelig - at samle med lysfælde i nin have her i Tølløse. 
I dagene 10. - 19. juni kom der en del hecta i fælden. Jeg har aldrig før truffet den her, men kun set den i skove med ørnebregne. Da der kom et pænt antal, formoder jeg, at den lever på stedet - men af hvad. Det drejer sig om en ganske almindelig parcelhusgrund i Tølløse stationsby.
PS: Kræet hedder vist for øvrigt noget andet i dag.

Observatör: Poul Brodersen (rapporterad: 2001-07-01) 



2001-06-20 - NWZ 
Efter 5 år med får, og ingen semiargus på en ellers stærk lokalitet, er arten vendt tilbage. I år glimrer fårene ved deres fravær-Er her en sammenhæng ?

Observatör: Jakob Arnholtz (rapporterad: 2001-06-20) 



2001-06-19 - NEZ 
Hillerød: årets første hippothoe + lidt selene, minimus, cardamines og faunus. Melby: cinxia, idas, argus, minimus + almindeligt.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2001-06-19) 



2001-06-18 - NWZ, NEZ 
NWZ, Gniben, Sj. Odde, 18.vi.2001: 
1 amandus, mange minimus, mange icarus, sannio m.m.
NEZ, Farum (min specialelokalitet) 15.vi.2001: 
2 friske hippothoe-hanner m.v.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2001-06-19) 



2001-06-17 - Møn 
Møns Klint: Jydelejet og Høvblege. Store mængder Plusia gamma på diverse blomster. På Høvblege 1-2 stk pr. kvadratmeter blomstrende esparsette. Da vi jo ikke har haft vejr til indflyvning, må dyrene vel være indfødte? Ellers kun de almindelige dagsommerfugle + eneste lidt interessante et par Scopula ornata.

Observatör: Per Stadel (rapporterad: 2001-06-17) 



2001-06-15 - SZ 
Midt i juni (jeg kan ikke rigtigt huske datoen præcist) besøgte jeg en lokalitet, en strandeng mellem Enø og Vesterhave, hvor der for en 17-20 år  siden fløj både malvae og amanda, men det eneste, jeg så, var 2 hvepse og 1 guldsmed. Så jeg må nok konstatere, at de ikke flyver der mere. På strandengen holdt der en gravko, der var i færd med at grave, så den lokalitet ødelægger de vel også.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2001-07-18) 



2001-06-13 - NEZ 
København v. Planetariet: 1 stk. Papilio ud over Søernei 3 meters højde og stor fart. Kan have været machaon, men den så lidt for stor og lys ud, så måske en eller ander zoo-flygtning.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2001-06-14) 



2001-06-12 - NWZ 
  
Amoricanus flyver  i tal på Røsnæs-skån den og lokaliteterne .
Fravær af får hjælper åbenbart

Observatör: Jakob Arnholtz (rapporterad: 2001-06-20) 



2001-06-12 - NEZ 
Et besøg på bakkerne i Heatherhill i Nordsjælland gav følgende kræ:Okkergul Pletvinge (Cinxia) 40, Brunlig Perlemor (Selene) 1, Vejrandøje
(Megera) 2, Lille Ildfugl (Phlaeas) 2, Okkergul Randøje (Pamphilus)17 og
1 enkelt Stor Bredpande (Venata)
Men blæsten var ikke befordrende for observatørens iagttagelsesiver.
Med Venlig Hilsen Kurt Chr.

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2001-06-13) 



2001-06-12 - EJ 
Hej alle
10 crataegi på Molslaboratoriet, helt friskklækkede og gumpetunge.
mange hilsner
Morten DD, Molslaboratoriet

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 2001-06-12) 



2001-06-08 - alle 
LIGUSTERSVÆRMER, AFTENPÅFUGLEØJE, POPPELSVÆRMER, LINDESVÆRMER.
Til opdræt (een generation pr. år) ønskes startmateriale af 2-3 af disse arter. Støder du på æglæggende hunner eller senere på året et antal larver, så vil jeg meget gerne have materiale til kulturstart i 2002. Jeg har i 4 år avlet et stort kuld dueurtsværmer (500-1000 larver) i maj-juni, og det fungerer tilsyneladende fint. Men jeg ville gerne udvide med et par andre arter. Jeg giver gerne dusør, eller larver/pupper igen eller andet du måtte ønske. Kontakt mig evt. på mobil 40 25 46 68 - bedst om dagen, eller på e-mailadressen.
På forhånd tak - Leif Øgaard,  Saturnia - Dansk Insektlaboratorium, Vanløse. 

Observatör: Leif Øgaard (rapporterad: 2001-06-08) 



2001-06-06 - LFM 
6/6 observerede og fotograferede jeg to hanner af L. tityrus på "det bedste sted" på Bøtø Nor. Jeg var der længe og fandt ikke andre i nærheden.
På den først beskrevne lokalitet i Hannenov Skov fløj der ingen. Stedet var ved at vokse til med hovedsageligt små birketræer, og foderplanten Rødknæ var så godt som forsvundet. Sort ildfugl lader til at være noget trængt for tiden.
(Indsat af Morten S. Mølgaard)

Observatör: Tom Nygaard Kristensen (rapporterad: 2001-06-06) 



2001-05-30 - SJ 
I 1998 blev A. agestis observeret i Hjartbro vest for Haderslev af Søren Nygaard. I år, 30/5, observerede og fotograferede (nyt distriktsfund) jeg en han og en hun på motorbanen ved Skovby 12 km østsydøst for Hjartbro.
Det lader til, at rødplettet blåfugl har bidt sig fast i området.
(Indsat af Morten S. Mølgaard)

Observatör: Tom Nygaard Kristensen (rapporterad: 2001-06-06) 



2001-05-28 - NEZ 
Sol ved "nordkysten":
Melby O.: 5 cinxia, 2 tages, 1 malvae, mange pamphilus og 1 icarus. Kun få steder var det muligt for dyrene at flyve p.g.a. den kraftige blæst.
Smidstrup Strand: mange icarus, mange minimus, enkelte phlaeas og enkelte megera.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2001-05-28) 



2001-05-27 - NWZ 
En tur på Røsnæs var mere smuk end udbytterig; kun enkelte phlaeas, icarus, agestis, pamphilus og megera foruden kålfuglene. Må jeg støtte Per Stadels henstilling om tilbageholdenhed (læs: afholdenhed) med indfagning af armoricanus. Åmosen gav enkelte C. rubi.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2001-05-28) 



2001-05-27 - LFM 

Høvblege, smukt klædt i blomstrende blå hør, bibernelle og diverse orkideer, bød på utallige friske icarus >5o. 15 minimus, 15 pamphilus,1 phlaeas, de 3 kålfugle, 12 cardamines samt den første gammaugle. Træk forude?  

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2001-05-27) 



2001-05-26 - SZ 
En kort runde i syddelen af Lellinge Frihed gav: 2 Rødlig Perlemorsommerfugl (euphrosyne), 4 Stor Bredpande (venata), 1 Skovblåfugl (argiolus) og en enkelt Alm.Blåfugl (icarus) + det løse.
Henrik og Kurt

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2001-05-27) 



2001-05-26 - NEZ 
Arrenæs; hele 12 arter på samme lokalitet; brassicae, napi, rapae, rhamni, cardamines, aegeria, pamphilus, ino, levana, urticae, agestis og phlaeas. Melby Overdrev; tages 3, lathonia 1 og enkelte rubi.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2001-05-26) 



2001-05-25 - NEZ-PH81 
Melby overdrev: phlaeas, pamphilus, rubi samt 4 malvae og 7 tages.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2001-05-25) 



2001-05-25 -  
B: Almindingen
Selvom observationen måske "frabedes" synes jeg alligevel det hører med, at Leptidea reali er begyndt at flyve - obsede 4 stk på 1 times tid. En enkelt han sugede (mineraler ?) på fugtig jord i lang tid. Har talt arten hvert år i disse dage de sidste 10 år.

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2001-05-25) 



2001-05-25 -  
Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2001-05-25) 



2001-05-22 - NEZ 
Stængehus på "Enebærsletten": 10 Rhamni, 9 Aegeria og 50+ Rubi
Melby Overdrev: 1 Phlaeas, 15+ Rubi og 1 tidlig Pamphilus (Ingen Tages ?)
Og som tillægsgevinst en rastende Lærkefalk

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2001-05-23) 



2001-05-22 - NWZ, NEZ 
Røsnæs: 15 armoricanus, 15 agestis, 1 icarus, 1 malvae, mange megera, pamphilus m.m.
Melby: 1 tages (er de spredt over hele Overdrevet i år????).

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2001-05-22) 



2001-05-22 - NEZ 
Så flyver argiolus igen i København. Jeg har til formiddag set flere eksemplarer flyve i haverne ved Peblingedosseringen. Her findes også masser af vedbend.

Observatör: Jakob Arnholtz (rapporterad: 2001-05-22) 



2001-05-21 - Fyn 
Søndersø Skov. 1 stk admiral (atalanta) han. Virkede somom den afpatruljerede og beskyttede sit territorium ved en skovvej.

Observatör: Kent Bovin (rapporterad: 2001-05-23) 



2001-05-17 - NEZ 
Karlstrup mose - Sol og 22 gr. (17/5)
1 stk c-album sad og nød solen - første gang jeg ser denne i området her.
Desuden levana(>10), io(2) og diverse blandet kålfugle. Måleren E. tristata også talrig.

Karlstrup i haven på lys (16/5 + 17/5)
De sidste par dage (med regn) har givet en del aktivitet på det blå lys her i haven.
Aftensværmerene: En enkelt populi
Spinderne: gnoma og tremula(talrig), curtula(3), palpina(2), capucina(1), dromedarius(5) og glaucata(1)
Uglerne: clavipalpis(1), trifolii(5), rivularis(1) chamomillae(4) og oleracea(2)
cerasi, cruda, incerta, gothica, leucographa og rubricosa er ved at være færdige.
Målerne: crepusularia, fluctuata, tetralunaria(4), badiata(2), derivata(1), insigniata(5), innotata(2), v-ata(1), spadicearia(1), halterata(1) og impluviata(2).
Mvh. Søren

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2001-05-18) 



2001-05-16 - NEZ 
En tur rundt på "Sporet ved Præstemosen" i Fredensborg inden aftenregnen sætter ind gav 1 Phlaeas og min første Megera i år.

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2001-05-16) 



2001-05-15 - Fyn 
Spættet Bredpande OBS på Thurø, maj 2001
Desuden fandt jeg Admiral (Vanessa Atalanta) allerede 15. og 18. februar 2001 ved Tiselholt!

Observatör: Mads Cort (rapporterad: 2001-05-25) 



2001-05-14 - NEZ 
En eftermiddagstur i Stenholt Indelukke gav udover alle kålfuglene og auroraerne 1 Urticae, 4 Levana, 6 Aegeria og min første Phlaeas i år.

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2001-05-15) 



2001-05-13 - WJ 
Hemaris tityus er startet - observerede enkelte ved Runkenbjerg, tidligt!

Observatör: K.E.Stovgaard (rapporterad: 2001-05-14) 



2001-05-13 - SZ 
Var en lille tur i Holmegård Mose sidst på eftermiddagen. Så mange io, napi, rhamni, cardamines, aegeria og pavonia, få argiolus og atomaria. Jeg så flere pavonia-hanner blive forfulgt af io ud over højmosen, det har jeg ikke set før. 

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2001-05-13) 



2001-05-12 -  
Sommerfugletur til Læsø gav følgende observationer:
P. brassicae, P. rapae, P. napi, A. cardamines, G. rhamni, 2x N. antiopa, I. io, A. urticae, I. lathonia, C. rubi samt C. argiolus

Observatör: Biotur2001 (rapporterad: 2001-05-14) 



2001-05-10 - EJ 
Var en tur i Hald Ege for at lyse efter ridens, jeg lyste fra kl. 22-1.30
med følgende resultat: nogle slidte Orthosiaer, 2 stk. leucographa, 1 stk. strataria, 1 stk dentaria, 1 stk carmelita, 30-40 stk helt friske ridens og sidst men ikke mindst mellem 100-200 stk ruficornis, der var faktisk så mange at det ikke var behageligt at kigge sine æggebakker efter.

Observatör: Kim Lauridsen (rapporterad: 2001-05-12) 



2001-05-09 - Bornholm 
Sukkerlokningstur til kyststien ved Saltuna.
100 snore 5 dyr og 5 grader varmt.
De 5 dyr var: 3 stk libatrix, 1 stk meticulosa og 1 stk viretata.
En meget skuffende tur - ser meget få dagsommerfugle trods det gode, varme vejr - det er tid til lidt forårstræk.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-05-10) 



2001-05-08 - NEZ 
Allerød: del nap/rap, flere cardamines, en levana, del rhamni, flere argiolus samt lidt aegeria.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2001-05-08) 



2001-05-08 - NEZ 
Kongelunden kl. 12: 1 brassicae, 1 c-album, mange cardamines, napi, rapae og io.

Observatör: K. Hermansen (rapporterad: 2001-05-08) 



2001-05-07 - NEZ 
Et stk. V. atalanta, lidt slidt at se til, igang med æglægning på brandenælderne i haven!  

Observatör: Allan B C (rapporterad: 2001-05-07) 



2001-05-06 - NEZ-UC11 
En c-album varmede sig i dag på Tibirke kirkegårds gravsten.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2001-05-06) 



2001-05-04 - NEJ 
Den semibrunnea jeg meldte fra Læsø i påsken - er desværre nok en mørk socia tror jeg efter nærmere studier af flere semibrunnea'er og socia'er.
Øv.

Observatör: K. Hermansen (rapporterad: 2001-05-04) 



2001-05-03 - NEZ 
5 C. rubi i Gadevang.

Observatör: Martin (rapporterad: 2001-05-03) 



2001-05-02 - NEZ 
Dejligt vejr. Tur rundt i NEZ gav mange io og rhamni samt enkelte c-album, cardamines og rapae. Derimod kom der ingen versicolorahanner til medbragte hunner i Bølleljungen. "500" mejsekasser rundt i området hjælper nok ikke på larvernes chancer i løbet af sommeren.

Observatör: Martin (rapporterad: 2001-05-03) 



2001-05-02 - NEZ 
Lyngby Åmose: 1 c-album, mange rhamni, mange io.
Gammelmosen: 1 c-album, 1 cardamines, 1 argiolus, 1 nap./rap., mange io.

Observatör: K. Hermansen (rapporterad: 2001-05-02) 


2001-05-01 - LFM 
Nu er det endelig ordentligt forår: 10+ auroraer på Høje Møn

Observatör: Jan F. Rasmussen (rapporterad: 2001-05-02) 



2001-05-01 - Bornholm 
Sukkerlokningstur til Boderne (skydeterrænet Raghammer) med Peter Meedom.
ca. 170 snore 52 dyr. Bedste fangst var: 1 stk C.siterata (meget pæn) og 1 stk N.revayana.
Fik også 2 stk af vikleren logiana.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-05-02) 



2001-05-01 - NWZ 
Droppede idag den røde fane - til fordel for nettet !
Tog med en flok friskklækkede E.versicolora hunner (af Per Stadels gamle stamme)til Odhsherred for at lokke hanner. Kunne efter en god dag i solskin konstatere talrige hanner i Ællinge Indhegning samt enkelte i Gudmindrup Lyng. I Sonnerup Skov var der derimod ikke interesse for minde damer og det samme galdt syd for Kulhuse !  Af dagdyr kun I.io. 
Hilsen Allan 
Observatör: ALLAN B. CLAUSEN (rapporterad: 2001-05-01) 



2001-04-30 - NEZ 
Var sammen med Henrik Bloch en tur i Asserbo med lys og lokning. Pænt med dyr, men ikke noget rigtigt spændende. Registrerede i alt 17 arter: transversa, vaccinii, rubricosa, flammea, libatrix, incerta, rubiginea, cerasi, gothica, cruda, areola, lanceata, strataria, suffumata, carpinata, ridens og badiata.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2001-05-02) 



2001-04-29 - Bornholm 
Sukkerlokningstur til Dueodde d. 26/4 gav 2 stk L.furcifera
Sukkerlokningstur til Vester Sømarken d. 29/4 gav 4 stk C.siterata

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-04-30) 



2001-04-29 - NEZ 
Set en lille eksemplar af grønåret kålsommerfugl i dag.

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2001-04-29) 



2001-04-25 - NEZ 
1 stk. af noctuiden H. dysodea klækket i nat (25.IV-2001), fra larvefund på ruderatlokalitet i Københavnsområdet september 2000.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2001-04-26) 



2001-04-24 - NEZ 
Alt godt fra Haven.
I går måtte Jeg gnide øjnene, da en Aegeria fløj omkring i haven i Fredensborg. Det var tidligt synes Jeg - det kolde forår taget i betragtning.
Inspireret af iagttagelsen tog jeg ud i Stenholt Indelukke og scorede her:
1 Rapae, 2 Io og 1 Rhamni. Så nu begynder der vel snart at ske noget ??

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2001-04-25) 



2001-04-24 - Fyn 
H. dysodea 1 ex. klækket i dag. Ca. 25 larver blev sidste år fundet på ruderater på Knudshoved ved Nyborg.

Observatör: Lars Hansen (rapporterad: 2001-04-24) 



2001-04-23 -  
D. 22.april: I Kildemosen ved Roskilde sås kun enkelte nældens takvinge trods 12 grader og høj sol.
Morten Vincents  

Observatör: Morten Vincents (rapporterad: 2001-04-23) 



2001-04-22 - EJ 
I det gode søndagsvejr sås A. notha flyve i antal flere steder bl.a. i Hvidding Krat hvor 3 friske hanner kom i glasset. 

Observatör: Jens Christian Schou (rapporterad: 2001-04-22) 



2001-04-22 - NEZ-UC11 
Så flyver c-album også i Asserbo Plantage. 1 hun iagttaget.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2001-04-22) 



2001-04-21 - NEZ 
Havearbejde er en god ting og i dag da solen skinnede blev Jeg fristet til
ovennævnte tildragelse - DEt gav 2 stks forårskåde Rhamni og en ordinær Io,
mon ikke snart der går hul på bylden så Dyrene kan begynde at folde sig ud?

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2001-04-22) 



2001-04-20 -  
1 urticae på Kongelundsvejen, Amager kl. 14. Nu ser vejrudsigten lidt bedre ud.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2001-04-20) 



2001-04-15 - NEJ 
Lige hjemvendt fra en noget kold påskeferie på Læsø.
Dagdyr: 20 rhamni og 2 io samt enkelte ikke-klækkede w-album-æg.
Snore: 1 semibrunnea!!, 1 socia, 3 rubiginea.
Lys: 1 areola.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2001-04-15) 


2001-04-12 - NEZ 
Flemming Juhl har fanget en rapae den 10. Idag sner det!

Observatör: Martin (rapporterad: 2001-04-13) 



2001-04-12 -  
Er der nogen i Københavnsområdet eller Nordsjælland, der har en levende Hecatera dysodea siddende (eller som klækker en i løbet af påsken) og som jeg må låne til fotografering til "Lepidoptera"?
Ring 45 80 07 45 eller mail.
Hilsen
Per Stadel

Observatör: Per Stadel (rapporterad: 2001-04-12) 



2001-04-10 - SZ ? 
Jørgen Wiemann var den 7-4-01 i Køge Strandskov, hvor han bl.a. så 1 stk. L.socia og 1 stk. C. rubiginosa ( vau) på sin sukkerlokning.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2001-04-10) 



2001-04-04 - Bornholm 
Vester Sømarken 80 snore 9 grader 70 dyr:
3 stk furcifera, 1 stk socia, 1 stk ornithopus, 1 stk flavicornis, 1 stk
vetusta, 1 stk exoleta, 1 stk munda, 4 stk cerasi, 1 stk incerta, 1 stk maginaria og 1 stk cruda - resten var transversa og vaccinii.
Det var torden og regn !

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-04-05) 



2001-04-04 - NEZ 
Jørgen Wiemann har i aften været ude at sukkerlokke i Kulhuseområdet og bl.a. set følgende: C. siterata 2 stk., O. gothica flere stk., O cerasi mange, O. cruda 1 stk., P. meticulosa 3 stk., O. incerta 6 stk., O. munda 2 stk. og C. erythrocephala 1 stk. (nominatformen).

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2001-04-04) 



2001-04-03 - NEZ-UB49 
Temperaturen nåede kortvarigt op på 16 grader og lokkede i Næbbegårds Plantage først en c-album (hun) og dernæst en io frem i solstriberne.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2001-04-03) 



2001-04-03 - NEZ 
Det ER blevet forår: 1 stk. atalanta i middagssolen i Roskilde.

Observatör: Jørgen Krogh (rapporterad: 2001-04-03) 



2001-04-03 - NEZ 
1 I. io i Nymosen, Vangede. A. marginaria i parring d. 31.3. (lys han/mørk hun) samme sted.

Observatör: K. Hermansen (rapporterad: 2001-04-03) 



2001-04-02 - NEZ 
Allerød. En rhamni han flagrende lystigt afsted i solen. Så må det altså være forår.

Observatör: Martin (rapporterad: 2001-04-02) 



2001-04-02 -  
Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-04-02) 



2001-04-01 - EJ 
Var en lille smut i Hald Ege og lyse i det gode vejr.
Der var masser af A. hispidaria, A. leocophaearia og A. marginaria, derudover var der 5-10 A. aescularia og en enkelt A. pilosaria.
Det er lækkert når det vrimler med dyr, på årets første tur..

Observatör: Kim Lauridsen (rapporterad: 2001-04-04) 



2001-04-01 - Bornholm 
Har været ude med snorene i week-enderne.
d.31/3 Dueodde 4 grader gav 9 dyr fordelt på to arter:7stk transversa og 2 stk L.furcifera.
d.1/4 var i V.Sømarken med Lars Trolle 6 grader - vi fik 79 dyr!
1 stk cerasi, 1 stk rubiginosa, 1 stk L.furcifera og 1 stk L.socia - de resterende dyr var transversa og vaccinii.
De fleste dyr sad helt ude ved vandet.
80  snore brugt begge aftner.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2001-04-02) 



2001-04-01 - NEZ 
Jørgen Wiemann og jeg har i aften været på Melby Overdrev og sukkerlokke. Vejret var først overskyet senere skyfrit. Vi så 9 arter: A. flavicornis 5 stk.,A. aescularia 1 stk., A. marginaria 4 stk., E. transversa 12 stk., C. vaccinii 15 stk., C. rubiginea 30 stk., O. cerasi 3 stk., X. exsoleta 3 stk. og L. socia 1 stk.
I Lyngby Skov sås yderligere A. pilosaria 1 stk. og A. hispidaria 3 stk.
Temperatur først ca. 8 grader senere 5-6 grader. 

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2001-04-01) 



2001-04-01 - NEZ 
Børstingerød Mose: Et styks parthenias. Så må foråret være startet.
Observatör: Martin (rapporterad: 2001-04-01) 



2001-03-11 - EJ 
Hobro skov,
I billygtens skær observeredes pæn flyvning af pilosaria, men også enkelte marginaria og leucophaearia var kommet frem.
Rune Esdahl-Schou og Jens Christian Schou 

Observatör: Jens Christian Schou (rapporterad: 2001-03-11) 



2001-03-10 - NEZ 
Karlstrup - 8 gr. vinstille og tåge.
I vores have på 2x40w blå rør kom pilosaria(>15), aescularia(2),
leucophaearia(1) og en enkelt transversa.
Dejligt at se at der er begyndt at flyve lidt...
Lidt nye billeder af nogle efterårets gode dyr er lagt ind på min HP -
http://fly.to/lepidopt

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2001-03-11) 



2001-03-10 - EJ 
Herlig aften ved stranden ved Mariager. Det milde vejr med 6-7 grader om aftenen indbød til en tur efter T. primaria, der viste sig endnu at forekomme i antal. En god del af dyrene var fuldstændig friske og da det tilmed lykkedes at finde 6 hunner (den ene i parring)siddende ret lavt på spidserne af slåenbuskene var aftenen reddet.
Jens Peder Høgsberg, Rune Esdahl-Schou og Jens Christian Schou

Observatör: Jens Christian Schou (rapporterad: 2001-03-11) 



2001-03-10 - NEJ 
Jeg kom desværre ikke til årsmøde i København pga. familiefødselsdag.
Men jeg kunne godt afsætte lidt tid, til at lyse i min have lørdag aften.
Det gik over alt forventning, 13 stk. A. pilosaria på blot en time, hvoraf de 5 havde et pænt grønligt skær, de må have været helt friskklækkede.

Observatör: Kim Lauridsen (rapporterad: 2001-03-11) 



2001-02-25 -  
Indbinding af Lepidoptera
Ved en fejl har foreningen ikke fået udsendt tilbudet på indbing af bind vii af Lepidoptera. Det sker snarest. Du kan indtil da finde tilbudet via vores hovedside. Det gælder til 11/3 dvs. Entomologisk Årsmøde.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2001-02-25) 



2001-02-21 - EJ, SJ, F 
Hej derude og -inde
De lune efterår har åbenbart gjort, at admiralerne stadig har lidt fedt på sig. Jeg har modtaget følgende obs.:
Vanessa atalanta
13/2 1 Kragesand SJ (Martin Jessen), 
14/2 1 Sydfyn F (Jens Ingwarsen), 
18/2 1 Staksrode Skov EJ (Kurt Willumsen).
Uden mad og mager er de dog alle fortabte!
med venlig hilsen
Morten DD Hansen - www.atalanta.dk

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 2001-02-21) 



2001-02-19 -  
Oplysninger om Conistra erythrocephala !!
Er du i besiddelse af oplysninger om fund af arten bedes Du venligst læse vores opfordring under meddelelser.
På forhånd tak. 

Observatör: Knud Bech & Flemming Juhl Nielsen (rapporterad: 2001-02-19) 



2001-02-18 - NEJ 
Så en V. atalanta komme flyvende i 3 m. højde, da jeg var ved at fælde træer i haven. er det normalt at den overvintrer ?

Observatör: Kim Lauridsen (rapporterad: 2001-02-20) 



2001-02-16 - NEZ 
At tænke sig! Nu er sæsonen allerede igang igen. Fredag efermiddag så jeg den første "ikke overvintrende" macros - 1.stk Pilosaria på en lygepæl i Rungsted Hegn - vindstille, klart og minus 1 grad.

Observatör: Paul René Orlien (rapporterad: 2001-02-19) 



2001-02-13 -  
Hej alle,
Så har Lepidopterologisk forening fået sit eget domænenavn, som fra dags dato er i funktion.
Vi beder Jer derfor om at rette Jeres bogmærker og/eller links til den nye adresse
http://wwww.lepidoptera.dk 
Der vil være henvisning til den nye adresse fra den gamle nogen tid frem over.
Hvis I finder døde links, manglende billeder el. lign, må I meget gerne give besked.
Med venlig hilsen
Per Stadel

Observatör: Per Stadel (rapporterad: 2001-02-13) 



2001-02-11 - EJ - Vejle Amt 
Hej folkens
To ting, som retteligen burde høre under meddelelser, men mon ikke folk læser lidt mere her (tilgiv mig, hvis jeg tager fejl):
1) Til rapporten "Fugle og Dyr i Vejle Amt" (støttes og læses af amtet) efterlyser jeg alle observationer af dagsommerfugle i Vejle Amt, 2000. Observationerne bedes sendt til undertegnede.
2) Fra Runar Krogen i Norge vil jeg høre, om der er nogen, der har klokkeklare beviser på, at admiralen (Vanessa atalanta) har overvintret i Danmark. Personligt mener jeg, at alle obs. senere end 15/3 drejer sig om tilflyvere. De flyver jo hurtigt, de kravl?
med venlig hilsen
Morten DD Hansen

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 2001-02-11) 



2001-02-10 - NEZ 
Fundet 4 betulae-æg i området "Rågegården" ved Rågeleje, UC22, jeg fandt 1 quercus-æg samme sted. Jeg har aldrig set betulae der før. Betulae er stadig i Hanebjerg Mose, hvor jeg fandt 3 æg.

Observatör: K. Hermansen (rapporterad: 2001-02-10) 



2001-01-06 - NEZ 
Godt nytår. Der var ca. 5 vaccinii og 5 transversa på ca. 20 snore ved sommerhuset i Smidstrup Strand. Temp. var 3-4 grader C.

Observatör: K. Hermansen (rapporterad: 2001-01-07) 


2001-01-03 - WJ 
Bramming: Set 1 C. vaccinii ved havelampen.
Observatör: A. Beltoft (rapporterad: 2001-01-23) 



2001-01-03 - WJ, Bramming 
Set 1 C. vaccinii ved havelampen.

Observatör: A. Beltoft (rapporterad: 2001-01-23) 

