Mødeprogram juni 2020 – januar 2021
Lepidopterologisk Forenings møder afholdes i Universitetsparken 15, indgang 3, 2100 Kbh.
Ø. Indgangen ligger i gården bag Zoologisk Museum. Dørene vil være åbne cirka fra 19.15 til
19.35.
Engangs-parkeringsbilletter til museets område kan fås i indgangen af dørvogteren.
Torsdag
10/9

Sommerens oplevelser.
Efterårssæsonens første møde er dette traditionelle, hvor vi deler sommerens
oplevelser, store som små, med hinanden som optakt til vintersæsonens møderække.
Deltag med en enkelt kasse eller en god historie fra 2020-sæsonen.

Torsdag
24/9

Fremvisningsmøde.
Da både Entomologisk Årsmøde i Aarhus og vores eget fremvisningsmøde i foråret
blev aflyst pga. Covid-19, er der denne aften mulighed for at fremvise og bese nogle
af de interessante kasser, man har fået samlet i sæsonen 2019 og 2020. Derudover
bliver der nok også tid til lidt hyggesnak og en enkelt øl eller sodavand.

Torsdag
8/10

Dagsommerfugle i Finnmarken v. Emil Bjerregård.
De første to ugers tid af juli gik turen til Troms og Finnmark i Norge for Emils
vedkommende med hovedvægt på dagsommerfugle. Vejret var det meste af tiden
mildest talt elendigt, men de få solhuller undervejs blev udnyttet optimalt. Ret hurtigt
lykkedes det at finde typiske højnordiske arter som Pyrgus andromedae, Colias
hecla sulitelma, Boloria polaris, Boloria chariclea, Erebia disa m.fl. Det lykkedes
også at genfinde Euphydryas iduna ved Kautokeino i Norge, tæt på grænsen til
Finland, som ikke var meldt fra landet siden 2013. En enkelt dag blev der også tid til
at aflægge det nordvestlige Finland et besøg, nær Kilpisjärvi, hvor målet var Boloria
improba improbula. Endelig kan nævnes arter som Agriades aquilo og Erebia
polaris, der også kom med på artslisten. Turen blev gennemført uden brug af bil,
men i stedet cyklede Emil rundt oppe i Finnmarken, og vandrede flere meget lange
ture, så der vil også blive plads til en sjov historie eller ti.

Torsdag
22/10

Status på Artsportalen.
Aftenens oplægsholder er Josefine Møller, der er tilknyttet arbejdet med
Artsportalen. Den 29. maj blev Danmarks nye artsportal ”arter.dk” offentliggjort i en
betaversion. Platformen udstiller alle offentligt tilgængelige data om arter i Danmark,
ligesom man som registreret bruger kan indberette nye fund. Samtidigt vil arter.dk
fungere som tjekliste for alle danske arter, med mulighed for at tilføje beskrivelser,
standardfotos og data om danske arter, oplysninger som vil være frit tilgængelige for
alle borgere.
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Torsdag
5/11

Thailands sommerfugle.
Jan Fischer Rasmussen kommer har besøgt Thailand mange gange i de senere år.
Når han er der, bruger han en stor del af tiden til at kikke sommerfugle, guldsmede og
fugle. Jan har ikke samlet dyr fra landet, men sætter ofte lys op, så det er blevet til en
hel del billeder - også af natsommerfugle. Foredraget vil koncentrere sig om
sommerfugle, men Jan vil også vise en del billeder af guldsmede, andre insekter og
lidt fugle. Derudover vil han kort nævne nogle gode steder at tage hen, hvis man vil
se en masse på kort tid. Mød op og få inspiration til den næste udlandstur.

Torsdag
19/11

Nye danske storsommerfugle siden 2006 ved Erik Steen Larsen.
Beskrivelse under udarbejdelse……

Torsdag
3/12

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

Torsdag
14/1

Årets billeder.
Medlemmerne viser billeder fra 2020-sæsonen. Alle korte (10-15 minutter) indslag
er velkomne, det vil sige omkring 25-30 billeder. Der er computer og projektor i
mødelokalet. Har I længere serier, som I gerne vil vise, så book en hel aften med
billeder og fortællinger.

Kontingent
Her, mere end fem måneder efter sidste rettidige indbetaling, er der stadig 32 restanter.
Må vi foreslå en fast årlig overførsel gennem netbank.
Se betalingsinformation for 2020-kontingentet i sidste mødeprogram eller på
www.lepidoptera.dk à Info og kontakt à Om foreningen. I tilfælde af spørgsmål eller problemer,
kontakt da venligst kasserer Carsten Hviid, (cah@tdc.dk), telefon 45 95 12 01. Kontingentet er
for 2020, DKK 350,-. Som noget nyt kan MobilePay, husk at anføre navn, til 21 46 21 23 og
PayPal-overførsel til cah@tdc.dk anvendes.

Artikler
Redaktøren modtager stadig med glæde stof til de kommende numre af Lepidoptera. Bestyrelsen
vil gerne opfordre jer alle til at forfatte større eller mindre artikler og notitser. Vi hjælper gerne
med artiklens udformning og indhold. Kontakt vores redaktør Arne Viborg på arvi@kp.dk.

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

Brugbare links
Mødeprogrammet ligger også på www.lepidoptera.dk, hvor linkene er lidt lettere at bruge. Tjek
desuden vores omfattende linksamling på hjemmesiden.
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QR-koder
Til brug for QR-scanneren, som mange har på deres smartphone med internetmulighed, er her
fire koder som let indgang til Foreningens forside, Møder, Forum og Bugbase fra telefonen. QRscanner-apps kan downloades sammesteds som andre apps til telefonen.
Foreningens forside

Møder

Forum

Bugbase

Den faunistiske udvikling for storsommerfugle 19952015 Foreningen har udgivet Michael Kavins ”Den faunistiske udvikling for udvalgte
storsommerfugle 1995-2015”. Publikationen, som er på 200 A4-sider, omhandler de 161
natsommerfuglearter, der er troværdige data for i perioden, og som enten indgår i 300-artslisten
eller er fundlistearter. Publikationen kan af medlemmer erhverves for prisen af forsendelse og
pakning i alt ca. 70 kr. Prisen for ikke-medlemmer er 200 kr. Hvis du vil bestille værket, så skriv
til kasserer Carsten Hviid på cah@tdc.dk.

Checkliste over Hvideruslands sommerfugle
Foreningen har udgivet Alexandr Pisanenko, Giedrius Švitra & Vladimir Piskunovs
”Checklist of the Lepidoptera from Belarus”. Publikationen, som er på 128 A4-sider, omfatter
2003 sommerfuglearter i 859 slægter. Publikationen kan af medlemmer erhverves for prisen
af forsendelse og pakning i alt ca. 70 kr. Prisen for ikke-medlemmer er 200 kr. Hvis du vil bestille
værket, så skriv til kasserer Carsten Hviid på cah@tdc.dk.

Mødereferater
Torsdag 20/2. Costa Rica.
Arne Viborg og Allan Bornø Clausen havde slået sig sammen som foredragsholdere denne
aften, da de begge uafhængigt af hinanden havde besøgt Costa Rica i henholdsvis 2016 og 2018.
Begge havde været rundt i landet og oplevet de store klima- og naturmæssige variationer, der
forekommer som følge af landets placering mellem Stillehavet og Det Caribiske Hav kombineret
med høje bjergkæder, der danner fugtige tågeskove. Vulkaner, regnskove, palmestrande og
nationalparker var blevet besøgt på kryds og tværs af landet. Arne lagde ud med landets historie,
hvorefter en kavalkade af skønne billeder blev vist. Og der er nok af motiver. Ud over de 1785
dagsommerfuglearter hvor en tredjedel er bredpander, huser landet et hav af fugle, padder,
krybdyr og eksotiske pattedyr. Allan havde tilbragt en af de tre uger på en farm, der
eksperimenterede med permakultur – et planlægningssystem for jordbrug, hvor man arbejder med
forudsætninger for en vedvarende dyrkning. Her fik de fremmødte syn for sagen, da der blev vist
billeder af, hvordan indpakket dyreefterladenskaber i haven med tilkoblede slanger til huset
leverede biogas til komfuret i køkkenet. Et for lavt blus på komfuret blev reguleret ved, at familiens
børn blev sat til at hoppe på gyllebeholderen – alternativ form for trampolinspring.
Alt i alt en oplevelsesrig aften for de 19 medlemmer, der havde fundet vej ind til museets lokaler,
og en opfordring til at besøge landet, der omtales som værende det fredeligste og mest sikre
mellemamerikanske land at rejse rundt i.
Torsdag 5/3. Micros og macros i det nordlige Spanien og Portugal.
Foreningen havde denne aften fået Ebbe Vestehede til at komme og fortælle om sin seneste
autocampertur med Peder Skou, der denne gang foregik i det sydvesteuropæiske hjørne fra sidst i
juli til først i august 2019. Ebbe gik kronologisk frem turmæssigt og viste billeder fra de ni lokaliteter,
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der var besøgt. Trods en varme på 35 °C blev der set en hel del nye arter for Ebbe, der ikke havde
været i området før. Her kan nævnes Chersotis fimbriola, Phyllodesma superifolia og Tephronia
gracilaria for blot at nævne nogle enkelte. Små og store forsamlinger af mineralsugende blåfugle og
bredpander var også blevet fotograferet. For Peder havde turens mål været at finde måleren Idaea
barbutis, hvilket lykkedes da fire eksemplarer valgte at lægge vejen forbi. Historier om kulinariske
oplevelser så som oksehale og svinetryne blev livligt beskrevet, og billeder af bjerglærke og
gåsegribbe blev også vist. Sammenlagt en fantastisk tur trods det, at Ebbe måtte tilses af den lokale
læge efter et ubehageligt fluestik, der forårsagede voldsomme hævelser i det ene ben. 11 var mødt
op og blev en hel del klogere på de forskellige naturtyper og de omtalte sommerfugle, der var
observeret på turen.
Torsdag 19/3. Fremvisningsmøde.
Aflyst pga. Covid-19.
Torsdag 2/4. Besøg i Zoologisk Museums videnskabelige samlinger.
Aflyst pga. Covid-19.
Torsdag 16/4. Status på Artsportalen.
Aflyst pga. Covid-19.
Med lepidopterologisk hilsen, på bestyrelsens vegne
Christian Videnkjær & Emil Blicher Bjerregård
Lepidopterologisk Forening, Lærkehaven 3, 2980 Kokkedal, info@lepidoptera.dk, www.lepidoptera.dk
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