Sommerfugleobservationer - Danmark år 1999

1999-12-13 - NEZ 
Fundet flere quercus-æg på nedfaldne ege-knopper i Kongelunden. Orkanen har gjort det let at være ægsamler. God jul.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-12-13) 



1999-11-30 - semiargus 
Angående Tom N. Kristensens glimrende artikel om semiargus' foderplanter i seneste nr. af LEPIDOPTERA, vil jeg henvise til en artikel med titlen: "Spatial heterogeneity in a butterfly - host plant interaction" af J. Rodriguez et al. (J. Anim. Ecol. 63 (1994), 31-38).
Ifølge artiklen er foderplanten i semiargus' syd-vestlige population/er Armeria velutina, som er en nær slægtning med Armeria maritima (engelskgræs). Om velutina evt. skulle være en underart af vores engelskgræs, er jeg ikke botaniker nok til at kunne sige, men jeg tror det ikke.
Som personlig observation kan jeg nævne, at jeg på Læsø overvejende har set semiargus flyve omkring musevikke. I hvilket omfang arten lever heraf skal være usagt, men højest sandsynligt.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-11-30) 



1999-11-25 -  
Er der nogen der har nogle gode tips til hvor i NEZ/NWZ man finder betulae æg ? ( jeg er ikke særlig godt kendt i området )

Observatör: Daniel Stilhoff (rapporterad: 1999-11-25) 



1999-11-20 - NEZ 
Fundet nogle betulae- og quercus-æg, men ingen w-album endnu.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-11-20) 



1999-11-07 - b 
En glædelig nyhed
Søndag aften kl. ca. 19 klækkede jeg atropos fra Bornholm, vingefang 12,2 cm.
Mine børn blev sure på mig da jeg aflivede den.

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 1999-11-09) 



1999-11-06 - Dyrehaven 
Under sin tålmodige venten på at få et glimt af en af dette efterårs invaderende Spurveugler i Fortunens Indelukke observerede Lars Thorhauge Rask 1 stk c-album.

På vegne af Lars
Michael Nielsen

Observatör: Lars Thorhauge Rask (rapporterad: 1999-11-09) 



1999-11-05 - B 

I følge Lars Trolle, Bornholm, har Michael Fibiger i de sidste dage på Bornholm taget 5 stks. erythrocephala. Den aften kom der i alt 130 dyr på snorene.

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 1999-11-05) 



1999-10-30 - SZ 
Sukkerlokning (= SL) med 165 snore + lys (4 kviksølvlamper) i Magleby Skov, gav sammenlagt 17 macros-arter. Heriblandt:
C. siterata (3 stk./SL), P. plumigera (3 stk./lys), P. populi (6 stk./lys), B. sphinx (1 stk./lys), N. revayana (5 stk./SL), en sen A. gamma (1 stk./SL), X. vetusta (1 stk./SL), X. exoleta (ca. 12 stk./SL). 
Stadig en del dyr på SL, men betydeligt færre individantal i forhold til turen d. 26.X-1999, på trods af lunt vejr. Flest C. vaccinii (50-60 stk./SL) og A. circellaris (35-40 stk./SL). 
Lidt bemærkelsesværdigt, ingen frostmålere (defoliaria, aurantiaria, brumata, fagata).
Observatör: Knud Bech & Per Tejlmann (rapporterad: 1999-11-01) 



1999-10-28 -  
Rettelse: trækkende antiopa Højerup, Stevns var 15/10 ikke 28/10

Observatör: Jan Fischer Rasmussen (rapporterad: 1999-10-28) 



1999-10-28 -  
En Nymphalis antiopa trækkende syd langs kysten Højerup Kirke, Stevns

Observatör: Jan Fischer Rasmussen (rapporterad: 1999-10-28) 



1999-10-26 - SZ 
Sukkerlokning (= SL) med ca. 160 snore + lys i Magleby Skov, gav bl.a. følgende arter:
C. siterata (3 stk. på SL/1 stk. på lys), T. juniperata (1 stk. på lys), P. plumigera (1 han på lys), P. populi (2 hanner på lys), N. revayana (1 stk. på SL), D. aprilina (1 stk. på SL, frisk!). I det hele taget stadig mange dyr på sukkerlokningen, især slidte A. circellaris (> 450 stk.) og friske C. vaccinii (> 250 stk.). Også en del Oporina-målere på både SL og lys. 

Observatör: Knud Bech & Per Tejlmann (rapporterad: 1999-10-27) 



1999-10-25 - NEZ 
´To timers sol gav et styks brassicae flyvende.

Observatör: Martin (rapporterad: 1999-10-26) 



1999-10-17 - NWZ, Gudminndrup Lyng 
På en dejlig solbeskinnet lysning var 3stk. rimelig friske L.Phlaeas igang med at furagere i efterårets sidste blomster. Derudover så en stor guldsmed af ukendt art. Så gå ikke i hi før dyrerne drenge, der er liv endnu! 

Observatör: allan  b.c. (rapporterad: 1999-10-19) 



1999-10-15 - NEJ 
NEJ - Øster Hurup
Sidste fældetømning i år, 1.-13.x. 99, gav følgende: 2 stk. N. noctuella, 1 stk. P. saucia samt 61 stk. P. meticulosa (typedyret).

Observatör: Kristian Knudsen (rapporterad: 1999-10-15) 



1999-10-14 - NEZ 
1 atalanta i baghaven i Gentofte

Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-10-14) 



1999-10-13 - LFM 

  Her er så døgnrapporten fra Bøtø-strand.
  150 snore og mange dyr gav følgende højdepunkter:
  L. ornitopus 1, C. siterata 1, P. saucia 1, M.albipuncta 2, 
  S. libatrix 3, U. ferrugalis 1 og N. noctuella 3.
Observatör: Poul Szyska (rapporterad: 1999-10-14) 



1999-10-12 - LFM 
Sukkerlokning i Bøtø + Gedesby (LFM) d. 12.X-1999. (> 1000 snore).
10 deltagere i Bøtø: Henrik Sieverts Poulsen, Erik Hauritz, Brian Martinsen, Knud Larsen, Gert Jeppesen, Svend Bagger Larsen, Valther Hansen, Jens Lyngsøe, Knud Bech og Per Tejlmann.
3 deltagere i Gedesby: Flemming Juhl Nielsen, Danny Nilsson og Poul Szyska.
Vejr: Skyet i skumringen, derefter klart vejr. Temperatur: ca. 11,5 grad.
En kølig vestlig vind, der hele tiden ændrede sig mellem jævn/let til frisk med hårde vindstød (måske indimellem af kulingstyrke). Dog mere læ i Bøtø-skoven.
Turen gav bl.a. følgende arter (individantal en smule usikkert p.g.a. de mange personer spredt vidt omkring i området. Individantallet er dog det absolutte minimum):
C. siterata (ca. 12 stk.), C. rubiginea (> 10 stk.), M. albipuncta (ca. 1 stk.), P. saucia (ca. 2 stk.), N. revayana (2 stk.), E. lucipara (!) (1 stk.), P. clavipalpis (1 stk.). Store mængder P. meticulosa og en del A. ipsilon.
Trods det stort afdækkede område med mange snore, altså ingen Litophane-ugler, S. puta, H. armigera eller andre interessante arter i denne omgang.
                           -----------------
Danny Nilsson kunne oplyse, at han i sin lysfælde i Bøtø (sammen med Poul Svendsen), i den forgangne uge, har fået bl.a. 1 stk. A. atropos samt 1 stk. S. puta.
Gert Jeppesen har endvidere i sin lysfælde i Bøtø, også i den forgangne uge, fået bl.a. 1 stk. M. vitellina.

Observatör: Flere personer via Per Tejlmann (rapporterad: 1999-10-13) 



1999-10-12 - LFM 
Sukkerlokning i Bøtø (LFM) d. 11.X-1999. (Ca. 900 snore).
Deltagere: Svend Bagger Larsen, Valther Hansen, Gert Jeppesen, Poul Szyska, Jens Lyngsøe, Jørgen Wiemann, Knud Bech og Per Tejlmann.
Turen gav bl.a. følgende arter:
L. ornithopus (1 stk.), L. semibrunnea (1 stk.), P. saucia (4 stk.), C. siterata (1 stk.), C. rubiginea (3 stk.), M. albipuncta (4 stk.), N. revayana (1 stk.), L. oleracea (!) (2 stk.), P. unionalis (1 stk.) og N. noctuella (8-10 stk.). Desuden C. legatella (ca. 10 stk.) siddende i vegetation (græs/gyvel).
Observatör: Flere personer via Per Tejlmann (rapporterad: 1999-10-12) 



1999-10-11 - LFM 
Sukkerlokning i Bøtø (LFM) d. 9.X-1999. Ialt ca. 600 snore.
Deltagere: Brian J.K. Nielsen, Niels Jacob Andersen, Poul Szyska, Knud Bech, Jens Lyngsøe og Per Tejlmann. 
Turen gav bl.a. følgende arter:
S. puta (1 stk. han = 7. danske eksemplar!?), L. semibrunnea (1 stk.), P. saucia (5 stk.), M. albipuncta (3 stk.), C. rubiginea (2 stk.), N. noctuella (4 stk.) og B. repandata (!)(1 stk.).
Sidst på eftermiddagen: V. atalanta (1 stk.).
           -------------------------------------
Desuden kan nævnes, at Carsten Hviid og Flemming Vilhelmsen d. 5.X-1999 i Bøtø (LFM), bl.a. fik følgende arter:
L. furcifera (1 stk.), T. dubitata (1 stk.), P. saucia (2 stk.) og T. atriplicis (!) (1 stk.).
Observatör: Flere personer via Per Tejlmann (rapporterad: 1999-10-11) 



1999-10-11 - sz 
I forbindelse med vores fund på Stevns skal lige nævnes, at der også var en miata

Observatör: Erik Hauritz/Michael Andersen (rapporterad: 1999-10-11) 



1999-10-10 - SZ 
En tur til Stevns gav følgende resultat:

1 ornitopus, 1 armigera, 1 scutosa (ikke pæn), desuden convolvuli og confusa  

Observatör: Erik Hauritz og Michael Andersen (rapporterad: 1999-10-10) 



1999-10-10 - B 
En uges efterårsferie på Bornholm, gav følgende nævneværdigt udbytte:
3 armigera, 4 unionalis, 6 convolvuli, 5 albipuncta, 4 siterata, men kun en furcifera.
Erik Hauritz og Michael Andersen

Observatör: Erik Hauritz (rapporterad: 1999-10-10) 



1999-10-09 - LFM 
Sukkerlokningstur til Bøtø gav: 1 stk. L. semibrunnea og 1 stk. H. armigera  fløj fra lokningen inden vi fik et net i stilling !!!

Observatör: Brian Martinsen & Ebbe Vesterhede. (rapporterad: 1999-10-09) 



1999-10-06 - LFM 
Rettelse: Bøtø-turen (automatisk) meldt under 6-10-1999 er for en ordens skyld d. 5.X-1999.

Observatör: Knud Bech, Jens Lyngsøe, Per Tejlmann (rapporterad: 1999-10-06) 



1999-10-06 - LFM 
Knud Bech, Jens Lyngsøe og Per Tejlmann har ved en sukkerlokningstur (ca. 350 snore ialt)i Bøtø, bl.a. fået følgende arter:
L. semibrunnea (1 stk.), M. albipuncta (3 stk.), P. saucia (1 stk.), N. noctuella (7 stk.), U. ferrugalis (1 stk.). Store mængder P. meticulosa (> 1000 stk.) og A. ipsilon (> 300 stk.).
Observatör: Knud Bech, Jens Lyngsøe, Per Tejlmann (rapporterad: 1999-10-06) 



1999-10-05 - B 
Er lige komme hjem fra en lille uges efterårsferie på Bornholm (27/9-1/10) 

Jeg fandt: 2 albipuncta, flavicincta,  nebulella og en enkelt atropospuppe, og ikke meget andet.
Jeg har et problem med caerulocephala, det er meget længe siden at jeg har set den. Hvor er den blevet af?

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 1999-10-05) 



1999-10-04 - LFM 
Sukkerlokning ved Bøtø d. 4/10 gav bl.a. følgende resultat:
L.semibrunnea 1 stk., M albipuncta ca. 10 stk., atriplicis  1stk. , saucia 2stk,
S. puta 1 stk.U., ferrugalis 1 stk. og N. nuctuella 3 stk.

Observatör: Poul Szyska (rapporterad: 1999-10-06) 



1999-10-04 - LFM 
Sukkerlokning ved Bøtø d. 4/10 gav bl.a. følgende resultat:
L.semibrunnea 1 stk., M albipuncta ca. 10 stk., atriplicis  1stk. , saucia 2stk,
S. puta 1 stk.U., ferrugalis 1 stk. og N. nuctuella 3 stk.

Observatör: Poul Szyska (rapporterad: 1999-10-06) 



1999-10-04 - LFM 
Sukkerlokning ved Bøtø d. 4/10 gav bl.a. følgende resultat:
L.semibrunnea 1 stk., M albipuncta ca. 10 stk., atriplicis  1stk. , saucia 2stk,
S. puta 1 stk.U., ferrugalis 1 stk. og N. nuctuella 3 stk.

Observatör: Poul Szyska (rapporterad: 1999-10-06) 



1999-10-04 - Falster 
Bjarne Skule og Carsten Hviid meddeler, at de d. 1/10 har fået 1 stk Scotia puta hun og d. 3/10, 1 stk. Scotia puta han på sukkerlokningssnore ved Bøtø på Falster. Det er fund nr. 4 og 5 i Danmark. Der skal desuden være taget 1 stk. P. chalcites i fælde på Falster i den forgangne uge.
Skånske entomologer bør forsøge sig med sukkerlokning på Falsterbo, det burde give resultat!

Observatör: B. Skule via P. Stadel (rapporterad: 1999-10-04) 



1999-10-04 - LFM & NEZ 
Inden efteråret satte ind, fangede min lysfælde i Mandemarke på Møn 1 ex H. armigera (24-26.ix) og 1 ex Palpita vitrealis (=unionalis) (26.ix.-1.x). 
I perioden 24.-26.ix. kom der 1 ex H. nebulella i lysfælden oven på Zoologisk Museum i København.
I fælden på Møn var der også 1 ex Rivula sericealis, 1 ex Diarsia rubi og flere ex af Aproaerema anthyllidella. Alle tre arter fløj talrigt i 2. generation omkring 1. august, så disse eksemplarer repræsenterer sandsynligvis en partiel 3. generation. 
Den art, som i svenske fjärilrapporter omtales som Abrostola trigemina (Werneburg) og som vi her i Danmark nu igen kalder A. triplasia (Linnaeus), optræder på Møn regelmæssigt i 2 generationer sommeren igennem og regnes i Danmark ikke som immigrant.
Observatör: Ole Karsholt (rapporterad: 1999-10-04) 



1999-10-02 - LFM 
Sukkerlokning´s tur til Bøtø
1-2 oktober 99 gav følgendel stk Armigera
l stk Semibrunnea
2 stk Albipuncta

Observatör: Jan Andersen (rapporterad: 1999-10-07) 



1999-10-01 - LFM 
En fældetømning på Råbylille strand i perioden 21/9-->1/10 gav ud over en masse meticulosa én enkelt S.celsia.

Observatör: Daniel Stilhoff (rapporterad: 1999-10-13) 



1999-09-29 - NEZ.NWZ 
Endnu en hurtig rapport fra efteråret (måske den sidste):
I formiddag har jeg besøgt nogle forskellige lucerne- og kløvermarker (Tølløse, Ejby på Hornsherred og Skævinge). Det viste sig, at der stadig er en del kålsommerfugle, urticae, atalanta og gamma. Men jeg har ikke set "syggen" af hyale siden 29. august i NEZ.
På gyldenris ved Arresø har jeg set enkelte io og phlaeas - ellers intet.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-09-29) 



1999-09-28 - NEJ 
NEJ - Øster Hurup
Der bliver ved med at komme trækdyr. Det er jo herligt! I sidste fældetømning fra Øster Hurup 21.-26.ix. 99 var der følgende trækdyr: 1 stk. P. unionalis, 1 stk. P. saucia samt 1 stk. H. armigera.

Observatör: Kristian Knudsen (rapporterad: 1999-09-28) 



1999-09-27 - LFM 
Sukkerlokning's tur til Bøtø 27/ix gav: 2 stk. M. albipuncta, 1 stk. H. armigera og 1 stk. P. unionalis.

Observatör: Ebbe Vesterhede (rapporterad: 1999-09-29) 



1999-09-27 - NEJ 
NEJ - Bælum
Fældetømningen for perioden 16.-25.ix. 99 gav endnu 1 stk. scutosa. Her ud over var der 1 stk. siterata.

Observatör: Kristian Knudsen (rapporterad: 1999-09-27) 



1999-09-27 - NWZ 
Rettelse til Lumsås/Sonnerup (NWZ) d. 23.-26.IX-1999:
Skrivefejl i sidste linie: Pyraliden noctualis rettes til noctuella. Beklager meget!

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 1999-09-27) 



1999-09-27 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup (NWZ) - 23.-26.IX-1999.

Endelig lykkedes det også mig at få S. scutosa! - 1 stk. indfandt sig på lys torsdag d. 23.IX, mellem kl. 21 og 22. 
Desuden havde jeg over weekenden på lys: C. siterata (7 stk.) samt en række mærkværdigheder for årstiden: C. glaucata (1 stk.), N. janthe (1 stk. dugfrisk), L. flexula (2 stk.), L. pygarga (1 stk.), C. exanthemata (1 stk.), P. festucae/putnami (1 stk.) og D. chrysitis (2 stk.).
Stadig slidte A. lutulenta (4 stk.) og A. caecimacula (7-8 stk.). Desuden G. flavago (8 stk.) og 1 stk. af pyraliden G. mellonella. Sukkerlokningen gav ikke så mange dyr. 
Om dagen opdagede jeg en ny lucernemark i blomst, men så her intet til 3.gen-hyale, S. scutosa eller andre interessante arter. Der var enkelte lathonia, megera, phlaeas, atalanta, io, urticae, rapae og napi. Desuden 1 stk. af pyraliden N. noctualis.
Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 1999-09-27) 



1999-09-26 - Diverse 
Lø. 25/9 fik undertegnede sammen med Bjarne Skule og Per Olsen 1 stk. fin hun af H. armigera på sukkersnore i Vindeholme, på sydkysten af Lolland. Dyret blev taget levende med hjem, og den har allerede lagt mange æg. Iøvrigt var der store mængder af P. meticulosa.
I 4 fælder placeret på Vest- og Sydlolland i perioden 18-24/9, fandtes ialt 3 S. scutosa, 2 N. asiatica, 5 M. albipuncta (friske), og af anden generations dyr: 1 Eilema sororcula, 1. E. similis, 1. D. chrysitis, mange R. sericialis, mange Mythimna litoralis og en del C. margaritata.
Øvrige "rygter":
Fra Bornholm melder Niels Erik Hildebrandt 3 S. scutosa, 2. H. armigera, 3 N. asiatica, 3 H. convolvuli indenfor de sidste 3 dage. Morten Top Jensen skulle også have fået H. armigera samt 2 stk. P. mandarina, som de, indtil videre, eneste meldte fra DK. Ib Norgaard har intet fået på Dueodde.
Fra Nordsjælland, Gilleleje, melder Flemming Vilhelmsen om 1 S. scutosa, 2 H. armigera, 2 M. confusa i den forgangne uge.
Fra Falster, Bøtø, melder Ebbe Vesterhede m.fl. lø. d. 25/9 om 4 H. armigera og 6 stk. L. semibrunnea på sukkersnore.
Fra Vestjylland, Ho Plantage melder Knud Bech om 6 A. saucia, men intet andet.
Så kære kolleger på Öland, vi indhenter Jer ;-)

Observatör: P. Stadel m.fl. (rapporterad: 1999-09-26) 



1999-09-25 - LFM 
Sukkerlokning's tur til Bøtø 25/ix gav: 1 stk. T. dubitata, 2 stk. M. albipuncta, 6 stk. L. semibrunnea og 4 stk. H. armigera.

Observatör: Brian Martinsen & Ebbe Vesterhede (rapporterad: 1999-09-29) 



1999-09-24 - NEZ 
Fra lysfælde i min have som er tændt næsten hver nat, er der i periden
12/9 - 24/9 som mest spændende fundet uglen confusa(2) og måleren
siterata(1).
Mange lychnidis, circellaris, meticulosa, c-nigrum, chrysitis, nitida,
      gamma, tropogonis, pronuba
En del lutosa, helvola, ipsilon, pyramedia, flavago, trifolii, litura,
       festucae, icteritia, brassicae, oxyacanthae, clavipalpis, vaccinii
       plecta, togata samt målerne amata, truncata og pennaria.
Ved Trylleskoven 11/9 en asiatica også på blåt lys.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 1999-09-25) 



1999-09-24 - NEZ 
Lidt dagsommerfugle de sidste tre dage:
Onsdag den 22.9.: Lidt urticae og alle tre kålsommerfugle i lucerne i Ledøje.
Torsdag den 23.9.: 1 helt frisk icarus-hun i Kongelunden (3. gen.), samt mange phlaeas, lidt atalanta, lidt napi/rapae og 1 frsik brassicae-hun samme sted.
Fredag den 24.9.: 3 io (nok 1. gen. Allan - de var ikke helt nye) og 3 atalanta på gyldenris ved Arresø.
Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-09-24) 



1999-09-22 - NEZ 
Jeg har i september måned forsøgt mig med lidt lysning på min altan i Valby/København (NEZ). Blandt de meget få dyr som indfandt sig, var der d. 22.IX-1999 en mystisk udseende pyralide, som jeg ikke umiddelbart kunne finde i Eivind Palm´s bog "Nordeuropas pyralider" (1986). 
Da der her i eftersommeren har været en del trækkende pyralider i Danmark, tog jeg kontakt til Ole Karsholt. Efter min beskrivelse, mente Ole, at der måtte være tale om, den for Danmark, indslæbte pyralide Duponchelia fovealis (Dup.). Efter nu, at have sammenlignet dyret med et foto af fovealis, mener jeg, at det må være netop denne art, der er tale om. I skrivende stund ved jeg ikke så meget om arten, der er nævnt og fotograferet i microsfundlisten fra 1997 i "Entomologiske Meddelelser, Vol.66, s. 105-115, 1998". Arten er endvidere opstillet som indslæbt, i det nye danske sommerfuglekatalog af Ole Karsholt og Per Stadel Nielsen (1998).
Det kunne være interessant at høre, om der er andre entomologer, som er stødt på denne art, her i eftersommeren 1999?
Jeg takker mange gange Ole Karsholt på Zoologisk Museum i København, for at have fremsendt mig litteratur og for at være mig behjælpelig med råd til bestemmelsen iøvrigt.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 1999-10-08) 



1999-09-22 - LFM 
Har dags dato set en friskklækket hyale (gul høsommerfugl) han på en hvidkløvermark på Bøtø Nor.
På samme mark blev der den 1/8 observeret tre hyale-hanner.
Kent Bovin har den 16/9 set to friskklækkede hanner på en rødkløvermark ved Skovsgård på Langeland.
Vi har således 3. generations indvandrere nu, men ikke mange.

Observatör: Tom Nygaard Kristensen (rapporterad: 1999-09-26) 



1999-09-22 - NEZ 
En lille smuttur rundt i Nordsjælland gav 10 atalanta, 5-6 napi/rapae, et par brassicae, en phlaeas og en megera.

Observatör: Martin (rapporterad: 1999-09-23) 



1999-09-22 - nez 
en tur den 20-9 til Vestamager gav følgende :noterede 3 admiraler 1 rapae
og endelig 1 c-album . Det er første gang jeg har set c-album derude .Jeg er ellers kommet jævnligt der de sidste 10 - 15 år.Desværre ingen antiopa i år .

Observatör: kurt vangskjær (rapporterad: 1999-09-22) 



1999-09-21 - diverse 
Fra Bornholm Meddeles:
Jens Bjerring Poulsen har i perioden ca. 16-19/9 på Nordbornholm fået 1 stk. Catocala elocata som ny dansk art. 
Desuden meddeler Ib Norgaard fra Dueodde, at N. asiatica er begyndet at dukke op igen.
Det samlede antal S. scutosa fundet i Danmark, løber sandsynligvis op i godt 200 stk, fundet hovedsagelig på Bornholm, men også nogle få på Falster, flere på Sydsjællands østkyst, i Nordsjælland og især Nordjylland. Tilsyneladende forsvandt arten fuldstændig igen efter ca. 12/9.

Observatör: via P. Stadel (rapporterad: 1999-09-21) 



1999-09-20 - NWZ, Lystrup skov 
200 stk. store I. io larver havde travlt i brændenælderne. Det må vist være en sjælden 2.gen. 4 lucernemarker i omegnen af Skævinge afslørede ingen 3.gen. hyale --endnu!? 

Observatör: Allan B C (rapporterad: 1999-09-21) 



1999-09-18 - F 
Et stk. rimeligt affløjen N. asiatica var så venlig at dukke op i min have i Odense!

Observatör: Michael Kavin (rapporterad: 1999-09-23) 



1999-09-18 - EJ 
1 stk Hyale han, lidt affløjen set ved Kanhave Kanal, Samsø.

Observatör: Svend Dybkjær (rapporterad: 1999-09-22) 



1999-09-17 - F 
En sukkerlokningstur til Gulstav gav et enkelt eksemplar af A. saucia, men ikke andet spændende.

Observatör: Michael Kavin (rapporterad: 1999-09-23) 



1999-09-17 - ej 
Stille nætter i Hobro uden mange dyr i havefælden. Lidt sjov bliver det dog til - 1 frisk syringaria, 1 sertata og 3 stk atalanta på lys mellem 21 og 6.30 næste morgen (de to temmelig affløjne - den sidste frisk og blæev nålet).
Observatör: Jens Christian Schou (rapporterad: 1999-09-20) 



1999-09-17 - NEJ 
NEJ - Bælum
Endnu et trækdyr er kommet til Nordjylland, nemlig 1 stk. E. ocellea i fælden i Bælum i perioden 12.-15.ix.

Observatör: Kristian Knudsen (rapporterad: 1999-09-17) 



1999-09-15 - EJ / SJ 
S. scutosa er nu også registreret i EJ : Glaved 1 stk. ( P.E. Jørgensen )
Amstrup 2 stk. (Fl. Naabye ) Rude 2 stk. ( Sv. B.L. som også har 1 armigera derfra)
Endelig har Sv. Kaaber/ Erik Strandbæk 1 stk fra Skelde, SJ.
Alle scutosa fra 7. 13. sept. 99

Observatör: Sv. B.Larsen (rapporterad: 1999-09-15) 



1999-09-14 - NEZ 
I aftes (13.IX) prøvede jeg noget nyt og utradionelt - at lyse på min altan i Valby/København (NEZ). Resultat: kun 2 dyr - 1 stk. T. comai og 1 stk. C. clavipalpis. 

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 1999-09-14) 



1999-09-14 - NEJ 
NEJ - Øster Hurup
I sidste fældetømning fra 7.-12.ix. var der få dyr, dog et stk. af S. scutosa, som jeg den sidste uges tid har gået efter stort set hver dag enten på lucernemarken ved Bælum eller langs kyststrækningen nord for Øster Hurup, hvor lyngen fortsat blomstrer pænt.

Observatör: Kristian Knudsen (rapporterad: 1999-09-14) 



1999-09-13 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup (NWZ) - 9.-12.IX-1999.
Opildnet af de mange scutosa-fund, håbede jeg på, at en sådan ville passere forbi i Lumsås. Men det forblev ved ønsketænkningen. Torsdag aften (d. 9.IX), lovede ellers godt vejrmæssigt, det var lummert og med svag vind. Men lige midt i skumringen, friskede vinden op til hård fra nord, og sådan fortsatte den hele natten. Jeg tror det var koldfronten der passerede nordjylland, som ragede indover Sjællands Odde. Vinden lagde tydeligvis en dæmper på flyvningen (32 arter), og bedste dyr var 1 stk. D. binaria.
Fredag aften (d. 10.IX), til gengæld helt vindstille og 42 arter. Bedste dyr var 1 stk. C. siterata (helt frisk). Lørdag friskede vinden op til hård fra sydøst, og der var stort set ingen læsteder, og der var heller ikke meget flyvning (26 arter). Søndag eftermiddag var det nærmest storm langs kysten, og ingen flyvning overhovedet.
Om dagen checkede jeg lyngarealerne langs stranden, men fandt kun enkelte gamma-ugler. Vinden umuliggjorde næsten også flyvningen. Så altså ingen scutosa her (endnu). Der var iøvrigt heller ikke mange dyr på sukkerlokningen, nogle af aftenerne. Ellers kan jeg bl.a. nævne ca. 20 stk. A. lutulenta på lys.
Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 1999-09-13) 



1999-09-11 - Sydsjælland 
En tur til Stevns den 10. september gav 8 scutosa og 2 nebullella, asiatica, cuculla, porata, citrago, convolvuli m.m. I haven i Hundige kom der også nebulella. 
Erik Hauritz & Michael Andersen

Observatör: E. Hauritz  M. Andersen (rapporterad: 1999-09-11) 



1999-09-11 - NEZ 
en frisk argiolus her i haven i Brønshøj d. 9.9 .3die gen ? Desuden et par admiraler og en del kålsommerfugle

Observatör: Kurt Vangskjær (rapporterad: 1999-09-11) 



1999-09-10 - Vejle, EJ 
Hej derude
Sommerfugletræk ved Rosenvold, Vejle Fjord, fredag den 10. september:
Admiral (Vanessa atalanta) ca. 300 SW over en 50 meter front, fordelt på 
1000-1100: 47 (første trækkende eksemplar kl. 1001)
1100-1200: 119
1200-1300: 124
Derudover 1 tidselsommerfugl (V. cardui) og 1 Polygonia c-album (er før set på lokaliteten).
venlig hilsen
Morten DD, Århus
hjemmeside om trækkende sommerfugle: 
http://www.biology.au.dk/~biomddh/butnewsindex.html

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 1999-09-13) 



1999-09-10 - NEZ / Bornholm 
2 stk S. scutosa hanner på Lyng ved Karlslunde, meget smukke. Desuden ca. 100 admiraler på blødende birketræ, et imponerende syn.
Ib Norgaard meddeler fra Bornholm, 9/9: 10 stk. H. scutosa og 8 stk. N. asiatica på lampe hos Niels Erik Hildebrandt og Ib har fået yderligere 1 scutoa og 4 asiatica, .

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 1999-09-10) 



1999-09-10 - NEZ 
En brakmark med lucerne i Ledøje gav som det mest spændende 1 frisk cardui samt store mængder af urticae og gamma samt en del kålsommerfugle. Der er ikke mange lucernemarker tilbage i NEZ.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-09-10) 



1999-09-09 - Møn 
Efter i torsdags at have læst og hørt om scutosa, kørte jeg om eftermiddagen til Møn. Jeg startede med at tømme fælden i min have i Mandemarke (4.-7.ix). Der var 3 stk. Schinia scutosa, samt 1 stk. Homoeosoma nebulella. Sidstnævnte er kun fundet 6 gange tidligere i Danmark og senest i 1981. Der var ikke særlig mange dyr, men flere med sen forekomst eller repræsenterende en ekstra generation, bl. a. C. c-ata, C. polygrammata og S. lutea.
I løbet af i går (9.ix)forsøgte jeg at fange flere scutosa, men så ingen. Der kom dog 1 stk. på lyset ved Møns Klint i nat, samt 1 stk. A. convolvuli og 1 stk. A. plagiata. Sidstnævnte har i år været meget fåtallig på sine faste lokaliteter på Møn.
De 4 scutosa var alle i fin stand (bedre end de plejer), og jeg spekulerer på, om der kan være tale om et indfødt kuld, ligesom med hyale'rne og de mange atalanta og gamma. 

Observatör: Ole Karsholt (rapporterad: 1999-09-10) 



1999-09-09 - Bornholm 
Tilføjelse til Bornholmersagaen:
Knud Bech meddeler, at foruden de tidligere nævnte fund også er fundet flg:
13-14 L. socia, adskillige L. furcifera, 1 stk. A. saucia, 1 stk. E. linogrisea, 3-4 stk. Plusia confusa, 4. stk. ocellea, enkelte convolvuli og ca. 100 larver af Eup. millefoliata.

Observatör: P. Stadel m.fl. (rapporterad: 1999-09-09) 



1999-09-09 - F 

1999-08-02 F Skovsgård, Langeland.
Set 12 C. hyale på rødkløvermark nær kysten.

Observatör: Niels Lykke (rapporterad: 1999-09-09) 



1999-09-09 - Bornholm 
Ib Norgaard melder fra Bornholm:
H. scutosa er fundet i (stort) antal på Sydbornholm, specielt ved Boderne er der fundet 47 stk. på blomstrende lyng fra 6/9 og frem. Den første fundet på Dueodde d. 5/9. Der skal også være fundet 1 stk. H. armigera, 1 stk. zollikoferi og ca. 8 stk. N. asiatica. På lys meldes om ekstremt få dyr, dog er 8 scutosa taget på lys.
Der skal også være set et stk. H. scutosa i Nordsjælland.
Der meldes også om usædvanlig mange anden generations dyr, fx. B.  prasinana.
Diverse samlere.
Her i min have i Holte meget få dyr, eneste interessante er 1 stk. friskklækket, dybgrøn C. siterata d. 7/9

Observatör: P. Stadel m.fl (rapporterad: 1999-09-09) 



1999-09-08 - Vejle Fjord, EJ 
Hej derude
Ved Rosenvold, Vejle Fjord, sås et godt træk af admiraler (Vanessa atalanta). Over en 50 meter front sås i perioden 0700-1600 omkring 200 SV-trækkende admiraler. Trækket begyndte klokken 1015 og kulminerede klokken 11-12 med 49 sommerfugle.
venlig hilsen
Morten DD, Århus

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 1999-09-09) 



1999-09-04 - NWZ, Hovvig 
3 betulae, 2 lathonia, 8 atalanta og en enkelt semele var det mest interessante på denne tur.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 1999-09-05) 


1999-09-04 - NEZ 
2/9: Knud Bech meddeler, at han sammen med Jørgen Wiemann fik en frisk Acronycta alni på Melby Overdrev!
3/9: 3 stk. pæne Nonagria nexa ved Rådvad som sædvanlig
4/9: På i min have i Holte: 1 stk. H. petasites og 1 stk. D. chrystitis, et lille eksemplar med meget grønlig-gyldne mærker forbundet som et "H". Er det den type I kalder tutti i Sverige?
Ole Karsholt meddeler i øvrigt, at han i august har fået ikke mindre end 4 stk. H. petasites i fælde på taget af Zoologisk Museum inde i København. Arten har åbenbart et godt år. Er der andre der har fået tydeligt strejfende eksemplarer i år?

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 1999-09-05) 



1999-09-04 - sz 
27-8-99
lucernemark syd for Rønnede .Det gav en enkelt hyale . På marken var der 
iøvrigt mange kålsommerfugle , io ,urticae . Desuden nogle atalanta og et
cardui .
3-9-99
Samme mark .Det gav en hyale mere ,men et lidt laset exemplar .Kålsommerfuglene aftaget en del i antal . eller som ovenfor , hvad angår
de andre arter . 

Observatör: kurt vangskjær (rapporterad: 1999-09-04) 



1999-09-04 - NEZ 
1 frisk c-album, mange atalanta, enkelte io, mange rhamni, mange urticae, mange kålsommerfugle, enkelte aegeria, 1 semele på forsk. lokaliteter. Ingen hyale set siden sidste søndag.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-09-04) 



1999-09-02 - NEZ 
Trylleskoven
En hel del atalanta set i mosen syd for Tryllskoven på nogle blødende birketræer (Over 30 stk) samt 6 stk io. Også en del rubi larver fundet i græsset omkring mosen.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 1999-09-03) 



1999-09-01 - NEJ 
NEJ - Øster Hurup.
Den sidste fældetømning for perioden 24.-30.viii. 99 gav ikke særlig mange dyr, dog et stk. af trækarten R. sacraria.

Observatör: Kristian Knudsen (rapporterad: 1999-09-01) 



1999-08-29 - NEZ 
Så er det vist ved at være efterår. En tur rundt i NEZ gav et par enkelte phlaeas, nogle megera, et par aegeria, en pamphilus, en betulae, en icarus, en jurtina, samt på lucernemarkerne en del rapae, napi, brassicae, urticae, io og enkelte atalanta men ingen hyale.

Observatör: Allan+Knud+Martin (rapporterad: 1999-09-01) 



1999-08-28 - NEZ 
Endelig lykkedes det! - at finde Hydroecia petasites. I nat var jeg sammen med Knud Bech og Jørgen Wiemann på en lokalitet med masser af hestehov (petasites) ved Ølsted i Nordsjælland. En stille og lun aften uden tåge på trods af klar himmel med en lysende måne. Her fløj petasites i nogenlunde pænt antal, det lykkedes os at få fat i ca. 20 stk., og vi så en del flere. På de 3 kviksølvlamper kom kun 3-4 stk., og vel kun 2 sad rigtigt på lagenet. 
Og endnu en gang må man give Hoffmeyer ret: De første godt tre timer dvs. fra 9 til ca. 0.30 fandt vi kun enkelte hunner flyvende lavt over hestehoven. Pludselig begynde hannerne at flyve, og en times tid derefter så vi dem flyve ret hurtigt rundt i området. Det var sjovt at se arten også i nordsjælland.

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 1999-08-29) 



1999-08-26 - Bornholm 
Ib Norgaard meddeler, at han i går aftes i meget lunt vejr med sydøstenvind, fik 2 stk. N. asiatica, hunner som sædvanlig.
Meddelt via P. Stadel N.

Observatör: Ib NOrgaard (rapporterad: 1999-08-27) 



1999-08-23 - NWZ 
Lidt hyale ved Hagested

Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-08-23) 



1999-08-23 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup (NWZ) - Weekenden 20.-22.VIII.

Der er nu kun få og spredte lucernerester tilbage her i Lumsås. Her var der ikke meget flyvning, men det blæste også en hel del fra nordvest. Jeg så ingen hyale. Der var kun lidt lathonia, megera, urticae og få kålfugle tilbage. Sukkerlokning i haven samt spredte hjortetrøst-planter, gav lidt røde admiraler (V. atalanta, ca. 15 stk.). Der var kun få io. Så også 1 stk. af spinderen O. antiqua, flyve rundt i haven om dagen. Fandt desuden 1 stk. indtørret S. clathrata i et spindelvæv.
Natten gav fredag (20.VIII) 74 arter og lørdag (21.VIII) kun 42 arter på lys/sukkerlokning (meget nordvestlig vind). For det meste kun almindeligheder. Der var stadig N. interjecta (5 stk.). Desuden A. geminipuncta (1 stk.), A. chi (4 stk.), T. decimalis (4 stk.) og O. antiqua (1 stk.). De første X. icteritia dukkede op (3 stk.). Stadig mange X. xanthographa, X. c-nigrum og A. gamma, omkring 200 stk. af alle. 

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 1999-08-23) 



1999-08-21 - NEZ, NWZ 
Jeg kender kun 3 store lucerne-marker, der ikke er høstet

Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-08-21) 



1999-08-20 - NEZ 
Fanget 10 hyale, heraf 2 hunner, på en lucernemark ved Ejby på Hornsherred

Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-08-22) 



1999-08-19 - NWZ 
Lidt gammel nyt.

Søren Achim Nielsen (her på Roskilde Universitetscenter) har meddelt mig, at han og flere andre, har observeret mindst 10 stk. af jomfrubjørnen (C. dominula)på kviksølvlys d. 13.-14.VII-1999. Det var under et studie-feltkursus på Søminestationen ved Dragerup Skov (NWZ), beliggende ud til Isefjord. Dette er muligvis en ny lokalitet for arten. Stedet er iøvrigt nok et besøg værd, idet det ligger ret uundersøgt hen.
Meddeler: Søren Achim Nielsen m.fl. via Per Tejlmann.

Observatör: Søren Achim Nielsen via Per Tejlmann (rapporterad: 1999-08-19) 



1999-08-17 - nwz 
en tur til Kårup/Ordrup gav følgende ( vejret var ret godt her , sol det meste af dagen ) fangede 1 hyale på en stor lucernemark .
Der var desuden masser af io , urtica , jurtina ( mange så helt friske ud ), megera og pamphilus ( begge temmelig talrige også uden for marken ) nogle aegeria der havde vovet sig ud af skoven . ca 10 atalanta , 2 cardui
nogle få lineola , mange icarus .Sidst men ikke mindst 3 stk betulahunner
helt friske på slåenbuskene . 

Observatör: kurt vangskjær (rapporterad: 1999-08-17) 
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1999-08-17 - nwz 
en tur til Kårup/Ordrup gav følgende ( vejret var ret godt her , sol det meste af dagen ) fangede 1 hyale på en stor lucernemark .
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Observatör: kurt vangskjær (rapporterad: 1999-08-17) 


1999-08-16 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup (NWZ) - Weekenden 13.-15.VIII-1999.

Så er det ved at være slut med lucernen og hyalerne i Lumsås. Da jeg ankom fredag eftermiddag, var det meste af marken høstet, med kun et bredt lucernebælte tilbageladt. Her lykkedes det, at opspore én hyale-han fredag og én mere lørdag, i de kortvarige men varme solperioder. Ellers stadig en del kålfugle, io, urticae, lathonia, megera (25-30 stk.), icarus, agestis (2 stk.) og argiolus (1 stk.). Ikke så mange gamma-ugler i denne omgang. En enkelt clathrata.
Jeg checkede også Malmkær Mosen i Sonnerup Skov, hvor der plejer at være mange hjortetrøst-planter. Men eneste art her, var en masse io (30-35 stk.). Jeg havde bl.a. håbet på virgaureae og betulae, men så ingen. Heller ingen atalanta og cardui.
Fredag nat blev meget kold og vindstille (10 grader), og kun 44 arter på lys. Mest interessant var nok 1 stk. fraxini. Typedyrerne var nu xanthographa, c-nigrum og rhomboidea. Ikke længere så mange pronuba og gamma. Jeg opgav lørdag nat samt søndag, da det hele totalt druknede i regn og blæst. 

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 1999-08-16) 



1999-08-15 - Bornholm 
Fra Dueodde, Bornholm, melder Ib Norgaard om følgende:
I perioden 8-10/8 er der fundet 2 stk. C. adultera, 4 stk. H. ultima, ca. 5 stk. E. linogrisea og vistnok enkelte P. candidula af Ib Norgaard, J. Bjerring-Poulsen, N.E. Hildebrandt m.fl. Desuden melder de om store mængder af gamma, men ikke andet.

Observatör: Ib Norgaard via PSN (rapporterad: 1999-08-15) 



1999-08-15 - nez 
har set 4 stk larver af lindesværmeren gå i jorden her i de første 14 dage
af august .foderplanten er en velvoksen birk vi har i haven ( brønshøj )
en del argiolus , atalanta ,io ,urticae , to rhamni ,og en enkelt cardui er set i samme periode
 

Observatör: kurt vangskjær (rapporterad: 1999-08-15) 



1999-08-14 - Falster 
I timerne inden sommervejret tabte kampen mod regnen fra sydvest så jeg en enkelt hyale hun ved Horbelev og ligeledes en enkelt frisk tityrus hun ved Hannenov.
Jeg har ikke hørt om andre observationer af 2. generation af tityrus, så hvis nogen har oplysninger herom, vil jeg meget gerne høre om det.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 1999-08-15) 



1999-08-13 - NEJ 
Foreningsekskursion til Hulsig 13.viii. 99.
Rune Bygebjerg og Kr. Knudsen deltog. 80 sukkerlokningssnore og 6 Hg-lamper gav ret få dyr, da temperaturen var nede på 9 grader.
Det bedste blev genfangst af 1 stk. E. grisescens (sidst fanget i DK i 1995 på samme lokalitet). Ellers almindeligheder.

Observatör: Kristian Knudsen (rapporterad: 1999-08-16) 



1999-08-13 - EJ 
Sletterhage fyr på Helgenæs. På en lille vandretur langs de sydvendte kystskrænter observeredes 8-10 megera hanner - den ene i livlig kamp med en aegeria (underligt sted at se den - men der er en lille stump plantage ovenfor skrænten). Endvidere noteredes blot en enkelt atalanta, nogle io, icarus og urticae samt en utrolig masse gamma.

Observatör: Jens Schou (rapporterad: 1999-08-14) 


1999-08-13 - falster 
jeg var ved Horbelev på Falster , og på en mark med spredt lucernevækst
så jeg i løbet af 2 timer ca. 10 hyaler , hvoraf jeg fangede 3 . Resten
forsvandt mod nordvest efter et kort ophold i marken . Der var ellers
en kraftig blæst fra nord .Vejret var nogenlunde varmt når solen kom
frem .Det lignede et træk .
der var på omtalte mark udover et hav af kålsommerfugle og gammaugler
1 stk lathonia , en del urtica , io ,atalanta og jurtinae . 

Observatör: kurt vangskjær (rapporterad: 1999-08-14) 



1999-08-13 - NEZ 
Lucerne-marken ved Græse Bakkeby er slået. Der er imidlertid en stor kløvermark ved Vinderød.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-08-13) 



1999-08-11 - NEZ 
Fanget 1 hyale i dag mellem skyer og solformørkelse

Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-08-11) 



1999-08-11 - NEJ 
NEJ  Lidt nyt fra det nordlige Jylland.
Fælderne i Bælum og Øster Hurup giver lidt spændende, dog ikke nogle specielle trækdyr endnu, bortset fra en masse gamma'er og enkelte meticulosa'er (hvis det så er trækdyr?!)
Af bedre dyr fra fælderne kan nævnes:
E. limbata: Bælum, 2 stk. 16.-18.vii., 1 stk. 28.vii., 1 stk. 1.-7.viii., Øster Hurup, 1 stk. 3.-9.viii.
Z. pyrina: Øster Hurup, 1 stk. 21.-26.vii. (5.-NEJ fund).
C. v-ata: Øster Hurup, 1 stk. 27.vii.-2.viii., 1 stk. 3.-9.viii.
N. interjecta: Øster Hurup, 1 stk. 3.-9.viii. (Ny art for NEJ).
X. rhomboidea: Bælum, 2 stk. 1.-7.viii. (2.-NEJ melding siden 1960).
C. subrosea: Bælum og Øster Hurup, knap en snes stk. ult. juli-primo august. (Den regner vi ikke for så meget her i højmoseområdet).
NB! Prøvede i øvrigt at fange (genfange) P. sobrina på Als Odde den 5.viii. (en kanonaften med høj temperatur). Opsatte 3 Hg-lamper samt 80 snore. Uden held! Suk!

Observatör: Kristian Knudsen (rapporterad: 1999-08-11) 



1999-08-10 - NEZ 
Et par hyaler mellem regnbygerne

Observatör:  (rapporterad: 1999-08-11) 



1999-08-10 - NEZ 
1 hyale-han set bag hegnet indtil Ørestadsbyggeriet/Vestamager. Den satte sig i øvrigt helt stille. Men jeg havde hverken net med eller lyst til at forcere et så højt hegn.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-08-10) 


1999-08-09 -  
Fyns Hoved 4.-9.8.99
bl.a.
S. clathrata 3, E. albipunctata 5, T. matura 5, A. polyodon l, M. albipuncta 1, A. confusa 1, P. brevelinea 1

Observatör: Lars Hansen (rapporterad: 1999-08-15) 



1999-08-09 -  
Fyns Hoved 4.-9.8.99
bl.a.
S. clathrata 3, E. albipunctata 5, T. matura 5, A. polyodon l, M. albipuncta 1, A. confusa 1, P. brevelinea 1
Observatör: Lars Hansen (rapporterad: 1999-08-15) 



1999-08-09 - SJ 
Fælderne i Frøslev Mose har i uge 31 givet 2 nye gode arter, nemlig 2 stk. S. clathrata og 2 stk. P. brevilinea. Derudover kan nævnes A. aquila (den er ved at være færdig), L. muscerda, C. rufa og >50 stk. N. interjecta.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 1999-08-09) 



1999-08-09 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup (NWZ).
Siden tirsdag d. 3.VIII har jeg alt ialt observeret mere end 50 stk. C. hyale (heriblandt 2 hunner)på en lucernemark. De er ikke nemme at komme i nærheden af, da de flyver hurtigt og i zig-zag-flugt, oftest kæmpende med kålsommerfuglene i luften. Jeg så tit hanner opsøge kålfuglene, måske for at undersøge om der var eventuelle hyale-hunner blandt de hvide farver. De fleste eksemplarer virker helt friske. Er nogle af dem mon klækket her??
Desuden observeredes på samme lucernemark, adskillige lathonia, megera, io, urticae (kun 1 stk.), atalanta (kun 1 stk.), jurtina og hyperantus(ikke så mange mere), semele (1 stk.), lineola (5-6 stk.), en del icarus og agestis, argiolus (1 stk.), pamphilus (enkelte stk.), aegeria (enkelte stk.), napi (enkelte stk.), rapae (20-30 stk.), brassicae (> 100 stk.).
Jeg så ingen cardui, men alt ialt mange dagsommerfuglearter på et område og en stor oplevelse.
Yderligere sås 3 stk. clathrata, 2 stk. glyphica og enorme mængder af gamma-ugler (måske mere end 1000 stk.).
Om natten havde jeg i haven på lys/sukkerlokning 97 arter d. 6.VIII og 80 arter d. 7.VIII. Mest interessant her var 1 stk. P. polymita (1. fund her) og dunhammeruglen A. algae (kun 2. fund her). Stadig en del interjecta, og nu også 1 stk. nupta, 1 stk. praecox, 1 stk. gemmea, 1 stk. typhae og 3 stk. mulige festucae. Pronuba stadig topscorer (300-400 stk.) sammen med gamma-uglen (150-200 stk.). Søndag druknede i regn.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 1999-08-09) 



1999-08-09 - NEZ 
På den foreløbig (?) sidste gode aften inden regnen og blæsten kom, var der et par gode dyr her i haven i Holte:
1 stk. N. interjecta og 4 stk. S. clatrata hunner. Eller masser af N. pronuba, adskillige N. janthe, N. comes, mange P. gnoma og P. tremulae og en enkelt smuk han af H. furcula.

Observatör: PSN (rapporterad: 1999-08-09) 



1999-08-09 -  
Hej Alle
EFU er ved at udarbejde en rapport til Storstrøms Amt om de rødlistede insekter i amtet. Rapporten skal afleveres i september. Undertegnede og Jørn Bittcher står for sommerfugledelen.
Til det formål har vi brug for så mange oplysninger om aktuelle populationer af de rødlistede sommerfugle. Specielt de nedenfor nævnte arter, har det vist sig at være svært at skaffe aktuelle data for.
Hvis du har kendskab til forekomster (efter 1990) af nogen af de nævnte arter, hører jeg meget gerne fra dig. Jeg kan evt. sende listerne over det data, vi har samlet.
Da rapporten skal være grundlag for amtets arbejde, er det vigtigt, at den bliver så fyldestgørende som mulig.
Per Stadel Nielsen
<fdki@post2.tele.dk>
Skovskellet 35 A
2840 Holte, tlf. 45 80 07 45
Dagsommerfugle:
Carterocephalus silvicola (sortplettet bredpande)
Lycaena hippothoe (violetrandet ildfugl)
Thecla betulae (gulhale)
Plebeius argus (argusblåfugl)
Argynnis aglaja (markperlemorsommerfugl)
Argynnis adippe (skovperlemorsommerfugl)
Brenthis ino (engperlemorsommerfugl)
Boloria euphrosyne (rødlig perlemorsommerfugl)
Melitaea cinxia (okkergul pletvinge)
Køllesværmere:
Adscita statices (grøn køllesværmer)
Zygaena purpuralis (timian-køllesværmer) 
Zygaena lonicerae (femplettet køllesværmer)
Zygaena filipendulae (seksplettet køllesværmer)
Andre:
Phragmataecia castaneae (rørborer)
Hemaris fuciformis (bredrandet humlebisværmer)
Shargacucullia lychnitis 
Panemeria tenebrata
Calophasia lunula (kappeugle)

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 1999-08-09) 



1999-08-08 - Bornholm 
En 14-dages ferie, som sluttede 7. august 1999 på Bornholm, gav bl.a. 3 polygrammata, 1 Pelosia obtusa, 1 udea fulvalis, 2 P. boisduvaliella, 1 E. millefoliata.
Af trækkende arter kan nævnes atalanta, cardui, gamma, extimalis, flavalis, confusa og nuctuella, men ikke noget udpræget træk.
Som et "A-rygte" kan nævnes at en anden samler skal have taget 2 fraudatrix.
Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 1999-08-08) 



1999-08-08 - LFM 
   
Endelig en gråvejrsdag til at samle tankerne! Et par enkelte opservationer vil jeg melde fra lommebogen :
11. 7 Tog til Løgnor,LFM. i stegende sol og hede for at tjekke for s.pruni. Meget lidt slåen hele skovbrynet rundt, dog enkelte gode steder, men ingen pruni. Kunne i stedet glæde mig over ca. 25 paphia, 2o ca-
milla, som jeg ikke har set meget til andre steder, samt 2 stk agleja.
4.8 NWZ. Græse bakkeby/lucernemarken, 3 stk c.hyale
5.8 NWZ. FR.sund syd, 2 stk a.agestis som har været væk iøvrigt på alle
mine kendte lokaliteter, hvordan ser det ud andre steder
c.selene har her også haft et dårligt år, var ikke at finde i Krogenlund mose, som har været omegnins sidste faste lokalitet.
v.atalanta adskillige imaginies men endnu flere store larver i brændenælderne  

Observatör: Allan B C (rapporterad: 1999-08-08) 



1999-08-07 - LFM 
Opildnet af fundet af hyale fredag eftermiddag gjorde jeg endnu en tur til Albuen(10 km SW Nakskov) kl.  ca. kl. 10.30 lørdag den 7. 8.99. Resultatet udeblev ikke idet såvel en frisk han som en lidt hakket hun blev iagttaget. Det var i øvrigt blandt 10.000 vis af A. gamma, få cardui, få atalanta, hvoraf et par var extremt affløjne, andre helt friske. Jeg fangede desuden en H. semele, jeg ikke mener jeg har iagttaget på denne del af Lolland før.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 1999-08-18) 



1999-08-07 - EJ 
Set et stk. N. antiopa i villahave i Højbjerg ved Århus.

Observatör: Svend Michael Nielsen (rapporterad: 1999-08-09) 



1999-08-07 - LFM 
Tog til Falster for at se efter hyale, som Martin skriver er der ikke skyggen af en lucernemark på de sædvanelige steder på sydfalster. Der var lidt lucerne ved Guldborgsundtunnelen, så der 2-3 stk men kunne kun fange den ene. Der var i det hele taget forbavsende få sommerfugle, enkelte urticae, en del io, 1 atalanta, 1 lathonia, mange icarus, 1 phlaeas og en del jurtina.
venlig hilsen
Observatör: Arne Viborg (rapporterad: 1999-08-09) 



1999-08-07 - EJ, Århus 
Hej derude
En enkelt sørgekåbe (Nymphalis antiopa) på Buddleia i Risskov. Noget af en overraskelse. 25 admiraler (Vanessa atalanta) og 4 tidselsommerfugle (cardui) skal nævnes. Ved Træskohage Fyr ved Vejle Fjord sås i dag over 500 gammaugler (Autographa gamma) på Buddleia!!! Hvad laver de der i de mængder?
venlig hilsen
Morten DD, Århus

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 1999-08-08) 



1999-08-07 - NEZ 
Enkelte hyaler på de fleste af de ganske få og små lucerne-marker i NEZ. Hva´ med daplidica og crocea. Kom så Skule!

Observatör: M (rapporterad: 1999-08-08) 



1999-08-07 - F 
Den megen skriven om hyale gav mig blod på tanden - og efter anbefaling fra Kaaber drog min søn Rune og jeg de 260 km fra Hobro til Langeland for at se efter dyret. Ved stranden nær Skovsgård løb vi ind i Kent Bovin, der var ude i samme ærinde og kunne fremvise et par levende hyale han havde fanget i en lucernemark ved Skovsgård. Efter lidt snak og en fin kørevejledning begav vi os til marken. Her var der et hav af brassicae, napi, rapae, io, urticae, icarus og rhamni samt efter halvanden times venten og skuen adskillige hyale i vild flugt. Det lykkedes puuha at nette 4 hanner, blive stukket af en bi og fange en enkelt clathrata. - Alt i alt en tur der fortjener at blive gentaget.

Observatör: Jens Schou (rapporterad: 1999-08-07) 



1999-08-07 - NEZ 
Der er stadig gul høsommerfugle (Hyale) på lucernmarken ved Græse Bakkeby. jeg har observeret 2 stk her i eftermiddag.
Venlig hilsen
/Kaj Dahl

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 1999-08-07) 



1999-08-06 - LFM 
Uden at have hørt om andre C.hyalefund glædede jeg mig over en frisk han ved Albuen (10 km SW Nakskov) kl.  17.10 fredag den 6. 8.99.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 1999-08-18) 



1999-08-06 - EJ, Århus 
Hej derude
Desværre ikke nogen hyaler i Århus (er der lucernemarker i nærheden?), men til gengæld en næsten eksplosionsagtig forekomst af admiraler (Vanessa atalanta). I går var der ingen på min rute, og i dag så jeg dem mange steder! Helt friske og meget store dyr. Også oceaner af dagpåfugleøjer (Inachis io). Til gengæld er nældens takvinge (Aglais urticae) ganske fåtallig. 
  Det mest bemærkelsesværdige har dog været det gigantiske træk af svirrefluer (Syrphidae), som er foregået i dag. Himlen har simpelt hen været levende! Hvordan har det set ud andre steder? Jeg har en anelse om, at nattens vindskift fra SØ til NV har forårsaget en meget stor vinddrift mod Jyllands østkyst, men det må andre observationer kunne opklare. 
  Endelig overvejer jeg, om der ikke er basis for en insekt-nyhedsgruppe under dk.-hierakiet?
venlig hilsen
Morten DD, Århus - http://www.biology.au.dk/~biomddh/butnewsindex.html

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 1999-08-06) 



1999-08-05 - NEZ 
Min kone var på badetur til Liseleje med sit arbejde, da hun observerede 1 stk N. antiopa flyvende over parkeringspladsen.
Venlig hilsen

Observatör: Arne Viborg (rapporterad: 1999-08-09) 



1999-08-05 - NEZ 
Så idag en hyale på en lettere tilgroet lucerne mark nord for Skævinge.
På vej sydpå kørte jeg forbi Græse Bakkeby, og fik der 3 stk hyale. Derudover så jeg to mere, hvoraf Klaus nettede den ene. Da jeg her til aften kom hjem og skulle spænde op opdagede jeg at den ene af de tre jeg havde fået var en hun!
Derudover sås mange brassicae, rapae, napi, io, lineola, urticae(3), rhamni(2), cardui(3), atalanta(1), og megera(5).
Tak til Martin for info om den dejlige mark!
Har tilføjet lidt nye billeder af dyr, larver osv. på min HP hvis nogle skulle have lyst til at kigge forbi (det er i menuen foto mm.)
HTTP : www.start.at/sdy

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 1999-08-06) 



1999-08-04 - NEZ 
Hyalerne er også nået til NEZ. 3-4 stk på den store lucernemark ved Græse Bakkeby mellem Frederikssund og Kregme. Fik kun en; de flyver som bare f..., så ... Så også to stk. ved Frederiksværk. Alle hanner. Der er også ved at være en del cardui.

Observatör: M (rapporterad: 1999-08-04) 



1999-08-04 - 2730 Herlev, Sjælland 
opimod 100 eks. af seksplettet køllesværmer på græsmark i Fedtmosen Herlev.
Mvh
Frank Desting

Observatör: Frank Desting (rapporterad: 1999-08-04) 



1999-08-03 - NEZ 
Besøg til lucerne-mark:
2 argiolus-hanner, mange brassicae, rhamni (er kommet sig efter vinteren), io, rapae, napi, jurtina og hyperantus. 1 urticae, 1 lineola og enkelte phlaeas.
Lucerne-marken er vel ca. 2-3 ha stor og ligger i bakket terræn med skov omkring (de er sjældne) - man kunne ønske sig at se hyale eller andre gode dyr.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-08-03) 



1999-08-03 - EJ 
En sukkerlokningsrute i Hald Ege gav mængder af pronuba - 10-20 på hver snor - en del comes, orbona og janthina og iøvrigt meget lidt andet. En helt frisk prasina og et par suspecta var det mest spændende.  Promissa er det åbenbart småt med i år eller måske er den ikke kommet igang endnu.

Observatör: Jens Schou (rapporterad: 1999-08-03) 



1999-08-02 - LFM 
L. tityrus fundet flere steder på Falster

Observatör: Tom Nygaard Kristensen (rapporterad: 1999-08-16) 



1999-08-02 - EJ, Århus 
Hej derude
Min første tidselsommerfugl (Vanessa cardui) for i år sad pludselig frisk og frejdig på en sommerfuglebusk (Buddleia) ved Universitetsparken i Århus. Immigration sydfra eller hjemmeavlet? Jeg tror på det sidste, men jeg ved det selvfølgelig ikke. 
venlig hilsen
Morten DD Hansen, http://www.biology.au.dk/~biomddh/butnewsindex.html 

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 1999-08-02) 



1999-08-02 - NWZ 
Weekenden 31.VII-1.VIII-1999.
Lumsås/Sonnerup (NWZ).
D. 31.VII registreredes 114 natsommerfuglearter og d. 1.VIII 97 arter på kviksølvlys. Heriblandt 2 stk. P. bifaciata, 16 stk. N. interjecta (de 9 på sukkerlokning), 1 stk. D. binaria og ca. 10 stk. C. v-ata. De første paleacea, X. rhomboidea og X. baja observeredes. Mange pronuba (op mod 200 stk. på lys pr. aften). Omtrent det samme antal pronuba på sukkerloknings-snorene.
På en lucernemark om dagen, observeredes bl.a. mange lathonia (> 20 stk.), io (> 50 stk.), brassicae (> 100 stk.), rapae (ca. 10 stk.), agestis (ca. 15 stk.), minimus (1 stk.), icarus (ca. 30 stk.), semele (2 stk.), megera (ca. 8 stk.), lineola (ca. 8 stk.). Desuden 1 stk. af måleren clathrata og mere end 50 stk. gamma-ugler. I haven observeredes stadig 1 stk. affløjen camilla. Jeg kun observeret få camillla i Sonnerup Skov i år.
Tidligere i juli måned i Lumsås, har jeg på lys fået 1 stk. P. pruinata (kun 3. fund i NWZ og 1. siden 1976). Desuden 1 stk. P. sagittata og 1 stk. C. praecana, som de mest interessante fund. Desuden i juli måned ca. 10 stk. P. idas langs Lumsås Strand. På micros-fronten har jeg fundet 2 stk. af pyraliden circumvoluta, som ikke indtil sidste år var fundet i NWZ (ifølge det nye danske sommerfuglekatalog).

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 1999-08-02) 



1999-08-01 - LFM 
En del cardui, masser af icarus, en sen aglaja + 30-40 hyale på forskellige lokaliteter på Falster. Dejligt at se hyale. Er der nogle der ved hvor der findes lucerne-marker i LFM.

Observatör: C&H&M (rapporterad: 1999-08-03) 


1999-08-01 - Møn 
På Høvblege, Møn så jeg 4 hanner Colias hyale (Gul høsommerfugl).

Observatör: Svend Dybkjær (rapporterad: 1999-08-02) 



1999-08-01 - NEJ 
Yderste klitrække v. Lønstrup. Semele 1 (første og eneste i år, normalt talrig her). En del rapea og urticae samt enkelte atalanta og brassicae. urtica og atalanta sås bla over havet.

Observatör: Bjarke Huus Jensen (rapporterad: 1999-08-02) 



1999-08-01 - Danmark 
Hej derude
Efterkommerne af maj-indflyvningen af admiraler (Vanessa atalanta) er begyndt at klække. Således har jeg i dag fået meldinger om friske sommerfugle fra Tåsinge, Røsnæs, Rømø samt Sønderjylland. Også en massiv klækning af dagpåfugleøjet (Inachis io). Hvis du har observationer af admiraler og tidselsommerfugle (Vanessa cardui) i Danmark, må du endelig maile til mig på biomddh@biology.au.dk  
Observationer af trækkende dagsommerfugle samles på http://www.biology.au.dk/~biomddh/butnewsindex.html
venlig hilsen
Morten DD, Århus

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 1999-08-01) 



1999-07-31 - NEZ 
1 times observationer af dagsommerfugle fra Åen ved Vinderød Enghave (Frederiksværk)
Dagpåfugleøje >140, En del Græsrandøje, Engrandøje, Ll. Kålsommerfugl, Stor Kålsommerfugl, Grønåret Kålsommerfugl.
Få observationer af Ll. Ildfugl og Alm. blåfugl. 
En enkelt af følgende sommerfugle: Citronsommerfugl, Nældens Takvinge, Tidselsommerfugl, Nældesommerfugl og ikke mindst en Guldhale. 
Specielt Guldhalen var jeg glad for at observere, og det er bemærkelsesværdigt så tidligt den er fremme. De få andre gange jeg har set den har først været midt i august.   
Kaj Dahl

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 1999-08-02) 



1999-07-31 - PG27 
På klinten, som støder op til Ulstrup på Røsnæs, observeredes ud over de forventede agestis og armoricanus 1 Colias hyale han.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 1999-08-01) 



1999-07-31 - EJ 
På tur efter A. paphia i Bjerre Skov, Rosenvold og Grund Skov Øst for Vejle, så den alle tre steder, dog flest i Bjerre Skov, ialt 25-30 stk. Tre af dem var formen valesina.
Desuden masse af Vinbjergsnegle i Grund Skov, nok til en god middag vil jeg tro.
Tros ulidelig varme og summende ben af brændenælder og tidsler en god tur i smuk frodig ØstJydsk skov.
M.V.H. Uffe Terndrup og S.M.Nielsen.

Observatör: Uffe Terndrup. S.M.Nielsen (rapporterad: 1999-07-31) 



1999-07-28 - NEZ 
Et stk. Polygonia c-album f. hutcinsonii blev observeret af min far for anden dag i træk, i villahaven ved Ballerup. Foreløbigt er det lykkedes ham at tage et billede, flere følger måske i skrivende stund. Igår levede dyret farligt, da min seksårige nevø var på besøg. C´et forvildede sig ind i havestuen tæt forfulgt af knægten vildt svingende med nettet, til alt held overlevede både havestuen og c-albummen.

Observatör: Arne Viborg (rapporterad: 1999-07-28) 



1999-07-27 - SZ 
En lille tur til Gunderup Kohave.
1 urticae, 1 rhamni og 1 adippe.
Mange paphia, levana, io, napi, brassicae, rapae, aegeria, hyperantus, jurtina og lineola.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-07-27) 



1999-07-25 - F 
Var en tur på Agernæs (NG86) - ingen camilla - men mindst 4 A. levana; 3 stk. i en flok og 1 stk. 100 meter væk ganske kort efter. De 2 jeg så tæt på var ikke helt friske mere.
Så kan det vist ikke blive meget nordligere på Fyn.

Observatör: Bjarne Haas (rapporterad: 1999-07-25) 



1999-07-24 - NEZ 
En frisk C. argiolus han i haven her i Albertslund.

Observatör: Jørn Bittcher (rapporterad: 1999-07-24) 



1999-07-20 - EJ 
Fjeld Skov, 
En lummer aften med optræk til torden gav ret store forventninger til en god fangst.
Ret tidligt på aftenen indfandt en han og en hun af melagona sig - stadig i meget fin stand på trods af det sene tidspunkt , ellers kun 3 limacodes, en stribe almindelige ugler og især mange målere.

Observatör: Jens Schou (rapporterad: 1999-07-20) 



1999-07-19 - LFM 
Jeg havde en overnattende gæst, Kim Lauridsen fra min hjemegn, Himmerland. Han var på sommerfuglejagt, mens jeg var på arbejde. Han fandt skam mange camilla, levana, paphia og flere c-album i Hydeskov. Paphia var meget talrig, heriblandt sås flere eksemplarer af f. valesina.
Vejret var meget varmt, lummert med optræk til torden i det fjerne.

Observatör: Morten S. Mølgaard (rapporterad: 1999-08-16) 



1999-07-18 - PH81 Melby overdrev 
En to-timers spadseretur på Melby overdrev gav bl. a. 10 aglaja og som den store overraskelse 1 palaeno hun. Jeg er meget spændt på at høre, om det er en enlig svale, eller der er tale om en ny invasion.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 1999-07-19) 



1999-07-13 - NEJ 
Den meget varme, lumre nat gave en livlig trafik på lagenet i Rebild Bakker - Ikke de store sjældenheder, men bl.a. blåbærdyrene crassalis og populata, en helt frisk Lasiocampa quercus, samt en del sobrinata.
Mere spændende var det at komme hjem til havefælden i Hobro, hvor der sad en flot Zeuzera pyrina han.

Observatör: Jens Schou (rapporterad: 1999-07-16) 



1999-07-13 - NEZ 
Tropenatten forleden aften /13/7, her var temperaturen ikke under 20 gr.) gav lidt usædvanlige dyr her i haven 15 km nord for København: 1 han af C. potatoria og 1 han M. castrensis, begge har ikke har populationer i mange kilometers afstand. Desuden en frisk Noctua interjecta, det må betegnes som udsædvanlig tidligt og en enkelt Chloroclystis v-ata. Ellers kun massevis af almindeligheder som exclamationis, persicaria, pronuba osv.

Observatör: P. Stadel N. (rapporterad: 1999-07-15) 



1999-07-10 - LFM 
Høvblege, Møn: 3 dages overvågning af Maculinea arion og Zygaena purpuralis viste, at arion trives fint igen i år, dog i noget mindre antal end siste års record. Den bedste dag taltes 60-70 individer. Purpuralis optrådte i meget mindre antal end sidste år, den bedste dag taltes i år kun ca. 30 stk., mod sidste års flere hundrede. Ellers var der påfaldende, at A. hyperantus var usædvanlig hyppig i modsætning til M. jurtina, ca. 1:1 mod normalt 1:5. Ellers observeres 4 stk A. paphia heraf en parring med en valesina hun. 
Iøvrigt var der et mylder af micros fx. mange af Pyraliden P. hyalinalis om aftenen.
Brakmarken nedenfor bakken er nu ved at blive invaderet af de vilde planter som vild gulerod, due scabiose, vild hør, merian osv. så det ser rigtig godt ud.

Observatör: P. Stadel N (rapporterad: 1999-07-15) 



1999-07-10 - SZ 
Taste fejl:
vedr. tur i Holmegård mose skal datoen være 09.07.99
og ikke 01.07.99 som skrevet.

Observatör: Erik Nørager (rapporterad: 1999-07-10) 



1999-07-09 - NEZ 
1 frisk camilla i dag (9. juli), men der skal nok være flere, i Valby Hegn (jeg var der 10 min.). Den 6. juli så jeg 2 dominula ved Ejlstrup samt mere end 20 aglaja (den har et "kanon" år), mere end 20 argus og 15 minos ved Smidstrup Strand. 2 aquilonaris den 6. juli udenfor Skidendam på samme tidsel. Det skal siges, at den 6. juli var vejret temmeligt skyet!

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 1999-07-09) 



1999-07-08 - NJ 
Tornby strand.  Herligt sted med mange artaxerxes og niobe, samt enkelte semiargus og lathonia.

Observatör: Jens Schou (rapporterad: 1999-07-08) 



1999-07-07 - LFM 
Ca. 50 arion på Høvblege og 1 paphia m.m.m.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 1999-07-07) 


1999-07-07 -  
En tur i Skidendam. Kun 2 (to) aquilonaris, og for andet år i træk ingen optilete.

Observatör: M (rapporterad: 1999-07-07) 



1999-07-05 - NWZ 
Weekenden 2.4.VII-1999.
Lumsås/Sonnerup (NWZ).
1 stk. sortåret hvidvinge (Aporia crataegi) observeredes flyvende forbi vores spisebord i soomerhushaven, under selve spisningen. Jeg havde derfor ikke noget net i nærheden, men er sikker i min identifikation af eksemplaret i flugten. Dyret var betydeligt større end Pieris brassicae og var forsynet med crataegi´s tydelige og karakteristiske sorte vingeribbenet. Endvidere var flugten nærmest flagrende. Dyret forsvandt hurtigt op over en bakketop og kom dermed ud af syne, inden jeg overhovedet havde lejlighed til at hente mit net.
Vinden har ved Sjællands Odde weekenden over været mest i sydvestlig retning. Det kan dermed ikke udelukkes, at eksemplaret kommer fra sine jyske lokaliteter/eller måske Samsø. Det skal være interessant at høre, om andre også ser noget til crataegi i det nordsjællandske i denne tid.
Blandt andre dagsommerfugle kan nævnes 2 stk. Plebejus argus set langs standen. L. camilla var endnu ikke dukket op i Sonnerup skoven.
For natdyrernes vedkommende registreredes 105 arter d. 2.VII og 96 arter d. 3.VII. Det var lutter almindeligheder alle sammen. Især A. clavis optræder i stort tal både på lys og sukkerlokning. Det samme med O. strigilis og O. latruncula. 

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 1999-07-05) 



1999-07-03 - NEJ 
Lige hjemvendt fra Læsø. Her var der mange alcon allerede den 22/6 på Rønnerne. Endvidere bl.a. 3 niobe den 1/7 ved Danzigmand. Den 25/6 observerede jeg 5 slidte aurinia i Napstjært Mose samt utrolige mængder af hippothoe og optilete - heraf to flotte varianter med "streger (hippothoe)/dråber (optilete)" samt mere end 100 artaxerxes ved Skiveren.
I øvrigt så og fangede jeg en crataegi-han og så en crataegi-hun (den lod jeg flyve - den havde glasklare forvinger) samme sted ved Østerby på Læsø - den 21/6. Den er vist 2. og 3. fund fra ØEN!?

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 1999-07-03) 



1999-07-01 - SZ 
Tur i Holmegårds Mose
7 stk A. iris, 5 stk C. tullia, ingen B. aquilonaris
og ingen V. optilete set.
Observatör: Erik Nørager (rapporterad: 1999-07-10) 



1999-06-30 -  
Flemming Johansen wrote:
 
> Besøgt Hannenov den 27.6.99.
> 
> Lokaliteten med H.Tityrus besøgt.
> Den lille lokalitet bar præg af en del besøgene, idet den tætte opvækst af rødknæ flere steder var
> nedtrådt. Dette burde ikke ske. Kan området mon indhegnes ??
> 
> Fra kanten af rødknæopvæksten observeres med kikkert
> ialt 13 larver i alle størrelser.
Vi er nogle stykker, der er meget nysgerrige efter at vide, hvordan disse larver ser ud.
Der kan næppe være tale om tityrus, da larverne af denne art er meget svære at opdage, man kan knap nok finde dem på planten i klækkeburet! 
Desuden kan man ikke se forskel på larverne af phlaeas og tityrus, og der er mange phlaeas på lokaliteten. Vi har klækket bl.a. tityrus flere gange af Sydeuropæisk materiale.
Hilsen
P. Stadel Nielsen m.fl.

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 1999-06-30) 



1999-06-28 - LMF 

Besøgt Hannenov den 27.6.99.
Lokaliteten med H.Tityrus besøgt.
Den lille lokalitet bar præg af en del besøgene, 
idet den tætte opvækst af rødknæ flere steder var 
nedtrådt. Dette burde ikke ske. Kan området mon ind-
hegnes ??
Fra kanten af rødknæopvæksten observeres med kikkert
ialt 13 larver i alle størrelser.

 
Observatör: Flemming Johansen (rapporterad: 1999-06-28) 



1999-06-25 -  
Hej Magnus (og andre der vil prøve lykken)
Opskriften er meget enkel: 
Få fat på noget snor gerne 3-5 mm diameter og helst af naturmateriale fx sisal da dette suger bedst.
Skær snorene op i passende længder, fx. 3/4-1 meter. Det bedste er at koge
snorene et stykke tid i en -gammel- gryde for at få garvesyre ud og gøre snorene lidt møre, så de suger bedre.
Derefter lægges snorene i blød i rød- eller hvidvin med sukker. Brug bare den billigste rødvin du kan finde. Brug 1/2-1 kg sukker pr. liter vin, opløs evt. sukkeret ved svag opvarmning af vinen. Snorene skal ligge ca. 1 døgn til de har suget vinen godt til sig.
Det bedste er at opbevare snorene i en plastspand med låg. Ved brug tages
snorene bare op og overskudsvæske klemmes evt. ud. De kan nu bare lægges over grene eller kviste eller de kan hænges ned ad en træstamme, det afhænger lidt af vejret. Det giver bedst resultat, hvis man kan hænge snorene langs et skovbryn eller skovvej. Iøvrigt er metoden meget effektiv også til natdyr. Vi har ofte set, at 10 snore har givet lige så mange individer på 100 traditionelle klatter på træstammer!
Denne metode med snore, har næsten helt erstattet de traditionelle klatter på træstammer, der iøvrigt også bliver ødelagt, misfarvet, i veddet at sukkeret.
God fornøjelse

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 1999-06-25) 



1999-06-25 - Møn (LFM) 
Høvblege, Møn:
Fedt overskyet langs kysten lige til kanten af Høvblege!
Masser af C. minimus både friske og noget affløjne, enkelte noget affløjne P. icarus, et par ret slidte P. manda, mange C. pamphilus, ca. 10 friske arion (herligt med så mange allerede nu først i flyvetiden!), mange af måleren clathrata, masser af atrata, et par sannio, enkelte P. gamma.
Hvis I kommer i området, så vær altså opmærksomme på, at ikke alle blå sommerfugle dernede er arion. Specielt slidte amanda kan ligne arion meget!
I Jydelejet er der ved at være rigtig flot med høje, åbne skråninger mod syd. Dog intet særligt set bortset fra en helt frisk brassicae. Og så kunne man ønske sig at H. tityus slog sig ned her. Der er masser af rødknæ og det er en stabil lokalitet i modsætning til Hannenov Skov. Det varer nok ikke mange år, før arten er væk herfra igen. Det vokser hurtigt til.

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 1999-06-25) 



1999-06-23 - NEZ 
Lidt rubi i Gammelmosen, men ingen optilete. Enkelte aquilonaris og rubi i Skidendam, men ingen optilete. Årets første aglaja samt en del idas og argus på Overdrevet.

Observatör: M & K (rapporterad: 1999-06-23) 



1999-06-23 -  
Observatör: M & K (rapporterad: 1999-06-23) 



1999-06-22 -  
Fire arion, lidt minimus og icarus samt en purpuralis på Høvblege. 10 optilete, 10 tullia og en enkelt hastata samt lidt idas i Holmegårds Mose.

Observatör: M & K (rapporterad: 1999-06-23) 



1999-06-21 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup (NWZ) weekenden 18.-19.VI-1999.
Registreret ca. 90 arter natsommerfugle og 9 arter dagsommerfugle.
Blandt dagsommerfuglene 4 stk. M. cinxia langs kysten. Eftersøgte også P. idas og P. argus langs kysten + Klintområdet, men uden held.
Blandt natsommerfuglene: polyodon (6 stk.), contigua (2 stk.), floslactata (1 stk.), luctuata (1 stk.).
Endvidere blandt de mange almindeligheder; de første pronuba (2 stk.), en del latruncula og strigilis samt thalassina. Så også stadig en P. flammea. Mange Eupithecier, som for det meste var E. subumbrata og E. subfuscata. Generelt syntes flyvningen at være normal for året, men der var ikke udpræget mange eksemplarer af de almindeligste arter. 
Endelig så jeg en brun hugorm i nærheden af Lumsås Strand.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 1999-06-21) 



1999-06-19 - LFM 
Lørdag formmidag/middag var jag i skoven ved Ulvshale. Desværre var der skuffende få sommerfugle ! Jeg havede egentligt håbet på at finde L. camilla, men så ikke en eneste.
Om eftermiddagen var familien på Høvblege men heller ikke her var der noget at skrive hjem om, højst en del C. minimus.
Et par "sommerfuglekolleger" fra Århus var vist nået til samme skuffende resultat.
Vejeret i denne weekend har ellers været imponerende godt.
Med venlig hilsen Frank Stigborg, Rødovre.
Observatör: Frank Stigborg (rapporterad: 1999-06-21) 



1999-06-19 - NEZ 
Var en tur i kirkemosen i Ryegårds Dyrehave. Så ca. 15 stk. meget friske B. aquilonaris, vistnok alle hanner, samt ca. 30 stk. V. optilete både hanner og hunner, hunnerne friske mens hannerne var noget slidte. En optilete hun blev ædt af de næsten allestedsværende soldug. I skoven 1 V. atalanta og 6-8 stk. P. aegeria. 

Observatör: Arne Viborg (rapporterad: 1999-06-21) 



1999-06-19 - EJ 
På en lille tur til nogle nu ugræsssede overdrevsbakker ved Kielstrup Sø var der endelig rigeligt med dyr at se på. Ud over de helt trivielle arter på græs/lyngarealer var der især mange hippothoe og minimus, men også en del friskklækkede O. faunus, Zygaena viciae og Adscita statites. 
Jens 

Observatör: Jens Christian Schou (rapporterad: 1999-06-19) 



1999-06-18 - nez 

I morges da jeg kom ud i min have så jeg på en havestol et par sphingider i parring, nemlig tiliae, det er set før, men det er et dejligt syn.

Observatör: michael Andersen (rapporterad: 1999-06-18) 



1999-06-17 - sz 
Et lille smuttur i Holmegård Mose.
to friske C. tullia, han set.

Observatör: Ebbe Kristensen (rapporterad: 1999-06-18) 



1999-06-17 -  
D. 17.6 fandt jeg en enkelt helt frisk P. argus hun ved Trylleskoven, Køge Bugt. 

Observatör: Morten Vincents (rapporterad: 1999-06-17) 



1999-06-14 - EJ 
Et smut til Galjebakken: Mange athalia. enkelte crataegi og 1 rhamni-hun m.v.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-06-14) 



1999-06-13 -  
Et weekend-besøg i Skagen kommune gav bl. a. et par meget affløjne tages, en hel del crataegi og sidst men ikke mindst et meget glædeligt fund af en halv snes aurinia, som fløj aktivt rundt på et meget lille område.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 1999-06-14) 



1999-06-10 - NEZ 
I dag var der en Eucosma metzneriana i min havefælde. Det var en lille overraskelse.

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 1999-06-11) 



1999-06-02 - B 
8 sinapis i Almindingen (De fleste nummererede, så man ikke kunne få et ordentligt billede)

Observatör: Martin (rapporterad: 1999-06-06) 



1999-06-02 - SJ 
Stensbæk Hede 
Mange friske P. villosellasække, både han og hunsække. Hunsækkene dog klart i overtal. Vi så ikke en eneste E. plumella måske var den færdig eller nede på et meget lavt individantal, på grund af dårligt vejr i 1998? 
hilsen Jens B. Poulsen & Knud Erik Henningsen & Uffe Terndrup
Observatör: Uffe Terndrup (rapporterad: 1999-06-03) 



1999-06-02 - EJ 
Endelig lykkedes det! Så 2 stk. euphrosyne i skoven ved Rosenvold. De så meget friske ud, så måske er de senere på vej end de plejer. Det er ellers en jævnt kedelig skov uden gode lysninger, men med masser af bjørneklo.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 1999-06-02) 



1999-06-02 -  
FUND AF PSYCHIDAE 3
31/5 Dråby Strand: Mange Psyche crassiorella flere havde sat sig fast til forpupning. Hansækken blev fundet under rullestenene, den store og kraftige hunsæk sad oftest synligt.
hilsen Uffe 

Observatör: Uffe Terndrup (rapporterad: 1999-06-02) 



1999-05-30 - EJ 
Var ude i Moesgårdskovene ved århus og se efter C.euphrosyne, så den ikke, den har ellers været at finde de to sidste år.

Observatör: S.M.Nielsen (rapporterad: 1999-05-31) 



1999-05-29 - PF66 og PF87 
En dejlig lørdagstur gav i Søholt Storskov bl.a. 4 silvicola, 2 euphrosyne, mange selene og en enkelt atalanta. På hjemvejen 3 tityrus-hanner på Falster.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 1999-06-01) 



1999-05-29 - LFM 
Søholt/Storskoven, Lolland
Høj sol og bemærkelsesværdigt varmt på trods af en hård vestenvind.
C. silvicolus talrig i små fugtige skovlysninger.
C. selene talrig, og C. euphrosyne enkeltvis på større, tørrere skovlysninger/skovenge. Den er allerede godt i gang, idet der var både hanner og hunner. C. euphrosyne er ved at være færdig for i år, da antallet var væsentligt mindre end for en uge siden, og dyrene noget slidte.
A. levana temmelig slidt, enkeltvis i små skovlysninger.
P. aegeria meget slidt, enkeltvis.
C. argiolus, G. rhamni, I. io, en enkelt.

Observatör: Morten S. Mølgaard (rapporterad: 1999-05-30) 



1999-05-29 - brønshøj 
jeg var en tur på vestamager i det fine vejr 20 maj . så nogle skovrandøjer , kålsommerfugle ( rapae og brassicae ) og ikke mindst en antiopa . den ser ud til at være bofast derude , jeg har set den jævnligt gennem de sidste 6 - 7 år ivekslende antal naturligvis .
Her i haven i brønshøj har der været en del argiolus . den burde skifte navn fra moseblåfugl til haveblåfugl .Der har desuden været mange cardamines . Jeg har set dem lægge æg på judaspenge , og så har der naturligvis været mange rapae , napi og brassicae .
i Sven Kaabers bog om de danske spindere kan jeg nævne at jeg har fundet et exemplar af synanthedon cuculiformis og mange larver af engringspinderen ( castrensis ) de er ike vist på prikkortene . desuden har jeg fundet en lille koloni af uglen paula ( den der lever på gul evighedsblomst ) . lokaliteten er vestamager .   

Observatör: kurt vangskjær (rapporterad: 1999-05-29) 



1999-05-28 - EJ 
Nordjysk Lepidopterologklubs ekskursion til Glatved.
Freddy, Anette og undertegnede deltog.
Vi opsatte 8 Hg-lamper, 1 25 w UV-lampe samt ca. 50 sukkerlokningssnore.
Fantastisk vejr, ikke under 12 grader.
Fangede følgende mere spændende: 3 filigrama, 5 w-latinum, 8 galiata, 2 viridaria, 1 unanimis, 8 tersata, 5 efformata samt en masse forskellige micros.
Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 1999-06-03) 



1999-05-28 - EJ 
Var på nattur i Staksrode Skov sammen med storebror Bjarne og brødrene Flindt. Det lykkedes kun at tiltrække 6 libatrix med snorene. Til gengæld gav lyset godt. Særligt bemærkelsesværdigt var 6 stk. P. sagittigera og 4 stk. E. sororcula.
Iøvrigt har jeg endnu ikke set euphrosyne på den kendte lokalitet i Grund Skov - jeg begynder at frygte, at den er forsvundet. 

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 1999-05-30) 



1999-05-28 - LFM 
10 silvicola og mange euphrosyne ved Søholt og i Storskoven ved Søndersø.
3 tityrus - alle hanner - på Falster. Tom Nygaard var der også i dag.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-05-28) 



1999-05-27 - SZ 
Set 1 stk. frisk selene i Vallø idag. - 10 dage efter jeg så de første euphrosyne. Ja Claus, det ser vist ikke så godt ud for euphrosyne i Lellinge-området. Jeg har ved ihærdig eftersøgning set ialt mellem 5 og 8 i Åshøje-området og kun 1 (een) trods meget grundig gennemsøgning af Krageskov! (Set 18/5.) Er der nogen der iøvrigt har set euphrosyne rundt omkring, hører jeg meget gerne fra dem. (Til brug for specialeprojekt om arten.)

Observatör: Thomas Møller (rapporterad: 1999-05-27) 



1999-05-27 - LFM 
Falster
1 han og 1 hun af L. tityrus set og fotograferet

Observatör: Tom Nygaard Kristensen (rapporterad: 1999-05-27) 



1999-05-27 -  

FUND AF PSYCHIDAE
9/5 Egsmark : Talaporia tubolosa talrig på en garage med græstørv på taget. UT
21/5 GL. Rye: T. tubolosa talrig på heden, kun en enkelt Arnarta cordigera   ses flyvende på tyttebær. UT
25/5 Sejs Hede T. tubolosa almindelig. Vi lokker 12 hanner af Whittleia retiella på hunner fra Lemvig trods halv-dårligt vejr, en frisk sæk af P. villosella. SMN +UT
26/5 Stensbæk plantage: En han + en hun sæk af P. villosella. Ingen W. retiella eller E. plumella på W. retiella hunnerne. E. plumella er ikke begyndt at flyve ? det hele er forsinket hernede, egen er først ved at bryde. Michael fanger en A. myrtilli på krybepilerakler: SMN + UT 
Hilsen Uffe + Svend Michael

Observatör: Uffe Terndrup (rapporterad: 1999-05-27) 



1999-05-27 -  
PSYCHIDAE FUND I JYLLAND
Talaporia tubolosa Egsmark 9/5 almindelig på garage med græstørv på taget. UT.
Talaporia tubolosa Gl. Rye 21/5 almindelig på hedestykket især på pæle. Jeg ser kun en enkelt Anarta cordigera. UT
Talaporia tubolosa Sejs 25/5 almindelig på heden især på pæle, lokker 12 
Whittleia retiella hanner med hunner fra Lemvig trods blæst og kun korte perioder med sol. Finder en frisk sæk af P. villosella. SVM + UT
Stensbæk 26/5 en han + en hun sæk af P. villosella på heden, Epichnopterix plumella er ikke begyndt at flyve, givet forsinket på grund af vejret,(egen er først ved at bryde)Hunlokker efter w. retiella + (E. plumella ?)  der kommer intet trods bedre vejr end i Sejs. En enkelt Arnarta myrtilli bliver fanget på krybepilerakler. SVM + UT
Observatör: UFFE TERNDRUP (rapporterad: 1999-05-27) 



1999-05-27 - SZ, NEZ 
1 atalanta og KUN 1 euphrosyne i Lellinge, 1 megera på Smidstrup Strand.

Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-05-27) 



1999-05-25 - NWZ 
Sonnerup Skov/Lumsås (NWZ) d. 20.-24.V-1999.
I ovennævnte periode registreret omkring 60 natsommerfuglearter (på lys) og 11 dagsommerfuglearter.
Blandt dagsommerfuglene: Friske I. lathonia (3) og L. megera (1) samt C. minimus (1).
Blandt natsommerfuglene: H. milhauseri (1), C. vinula (1), D. binaria (1), A. viretata (4), E. tripunctaria (1), A. cinerea (ca. 10), A. illyria (4-5), L. w-latinum (7-8), S. flammea (1).

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 1999-05-25) 



1999-05-24 - B 
Almindingen den 23. og 24. maj:
5 sinapis, der var helt friske. 1 den 23. og 4 den 24. Så arten er kun lige startet.
(P. S. Jeg er lige landet med fly.)
Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-05-24) 



1999-05-22 - WJ 
Heden v. Blåbjerg Plantage:
P. villosella: 2 hunsække.
S. triquetrella: 3 sække.
A. mytilli: Set i antal, fanget 1 stk. v bølleblomster.
P. malvae: 2 stk.
På lys om aftenen v. Blåbjerg Plantage:
D. pudibunda: 1 han, mørk.
P. gnoma: 1 han.
M. glauca: 3 stk.
(Iøvrigt dårlig lysaften hvor vårfluerne var typedyret!)
Med venlig hilsen 
Anders Beltoft
WJ

Observatör: A. Beltoft (rapporterad: 1999-05-24) 


1999-05-21 - LFM 
Storskoven/Søholt, Lolland
C. euphrosyne talrig i lummervarmt solskin, 5 hunner. Tidspunktet ramt optimalt.
Desuden 2 C. selene-hanner (tidlige) og enkelte ret slidte levana.
Én meget slidt G. rhamni.

Observatör: Morten S. Mølgaard (rapporterad: 1999-05-27) 



1999-05-21 - NEZ 
Årets første icarus i Rusland og årets første cinxia på Melby

Observatör: Martin (rapporterad: 1999-05-22) 



1999-05-20 - LFM 
Falster
2 hanner af L. tityrus set og fotograferet

Observatör: Tom Nygaard Kristensen (rapporterad: 1999-05-27) 



1999-05-20 - NEZ 
Trylleskoven
------------
5 pæne store L. quercus (Egespinder) larver på lyngplanter.
Jægersborg hegn
---------------
En del A. tau (Sømplet) flyvende i bøgeskoven. lykkedes bl.a. at finde nyudklækkede hunner også.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 1999-05-21) 



1999-05-20 - NWZ 
2 timer på Røsnæs:
Ca. 15 friske armoricanus på 2 forsk. steder, 1 phlaeas, 1 pamphilus. Så "skyggen" af cardui og cardamines. Ingen agestis og icarus endnu.
Situationen er bedre på det ene armoricanus-sted.

Observatör: Peter, Simone og Klaus (rapporterad: 1999-05-20) 



1999-05-19 - NEZ 
Så >50 C rubi i Skidendam ved Teglstrup hegn, generelt friske eksemplarer flere hunner æglæggende på tranebær. 1 G. rhamni 4-5 cardamines samt en enkelt A. tau.

Observatör: Arne Viborg (rapporterad: 1999-05-20) 



1999-05-18 - NEZ 

Melby overdrev
--------------
Fint vejr med masser af sol...
6 - E. tages, >15 - C. rubi, 2 - I. lathonia, >10 - L. phaeas, 1 - C. phamphilus
E. atomaria overalt, 2 - E. rivata, 1 - P. virgata, Mange A. cardamines alle vegne i skovområdet ved Asserbo.
Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 1999-05-19) 



1999-05-18 - SJ 
Benyttede det gode vejr og en fridag til at tage en tur i Frøslev Mose. Fandt 5 quercifolia-larver, 6 L. quercus-larver og 2 fascelina-larver samt en hel del potatoria-larver i meget forskellige størrelser.
Så io, cardamines og napi flyve i solskinnet ude i mosen og en enkelt argiolus i Bechmanns Plantage.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 1999-05-18) 



1999-05-16 - NEZ 
En tages på Melby Overdrev. 10  atra-sække i Gribskov.

Observatör: Martin (rapporterad: 1999-05-18) 



1999-05-08 - Jylland 
Fund af Psychidae, mv.
Lemvig 8/4 Whittelia retiella flere sække ikke klækket 10/5.
Sejs 13/4 Dideria cenbrella mange sække starte med klækning 5/5 UT.
Moesgaard ved Århus 16/4 Diplodoma laaichartingella, daliva lichenelle samt Narycia duplicella-sække UT.
Gjern 7/5 Dalica lichenella flere var klækket Aglia tau fløj talrigt en enkelt forvildede sig ned i nettet TNK + UT.
Stensbæk 8/5 p. villosella hunsæk og Saturnia pavonia hun i lyngen samt en han på en pæl SVN ? UT.
Gram Storskov 8/5 Diplodoma laichantingella samt Psyche casta-sække SMN + UT.
Rødding 8/5 sække af Dahlica lichenella flere var klækket SMN + UT.
Randbøl Aglia tau æg på bøgestammerne sammen med psyche casta og Dilpodoma laichartingella SMN +UT.  
hilsen Uffe & Svend Michael Nielsen & Tom Nygaard

Observatör: Uffe Terndrup (rapporterad: 1999-05-10) 



1999-05-08 - NWZ 
20-30 rubi på to lokaliteter i Åmosen

Observatör: Martin (rapporterad: 1999-05-09) 



1999-05-06 -  
1 malvae på Melby Overdrev

Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-05-06) 



1999-05-04 - EJ 
Var en tur ude på den store hede mellem Hårsbjerg Plantage og Lindet Krat nord for Kollemorten sammen med Kalle for at lokke med 2 klækkede pavonia-hunner. Et eller andet må være gået galt, for de trak ikke en eneste han. Enten må de være blevet parret uden jeg har set det, eller også har de stået for længe i køleskabet (ca. en uge). Nå, men vi observerede alligevel >20 hanner og fangede 3 - det er lidt af en sport! Ellers så vi  atomaria, io, cardamines, napi og en enkelt myrtilli. Der er et meget smukt hedelandskab med meget egepur i omegnen.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 1999-05-04) 



1999-05-04 - nez 
C. argiolus set i haven her i Sundby, Amager idag. Herligt hvis arten for alvor kan bide sig fast overalt... og i grunden højst besynderligt. Er det tredie år i træk?

Observatör: Erik Steen Larsen (rapporterad: 1999-05-04) 



1999-05-03 - NEZ 
En han af Celastrina argiolus (Skovblåfugl) fløj langs jernbaneskinnerne på Albertslund Station, NEZ UB37.

Observatör: Jørn Bittcher (rapporterad: 1999-05-03) 



1999-05-03 - NEZ/SZ/NWZ 
Efterlysning! Euphrosyne: Hvor? Hvornår? De tidligste iagttagelser af arten på Sjælland og øerne iøvrigt i den tilstundende flyvetid efterlyses. Se iøvrigt under "upprop". (Det er undertegnede, der trefoldigt er kommet ind (mindre tekniske problemer..) med navn og adr. under euphrosyne-opråbet.) 

Observatör: Thomas Møller (rapporterad: 1999-05-03) 



1999-05-02 - NEZ 
10 phlaeas i Tibirke Bakker.

Observatör: M (rapporterad: 1999-05-03) 



1999-05-01 - NEZ 
Foreningsturen til Bølleljungen, Melby Overdrev og Knuds køkken:
Der var ik´ mange dyr. Lidt rubi, en enkelt argiolus, halvanden versicolora, et par pavonia og lidt "skidtdyr". Natmændene fik vist heller heller ikke meget ud af det. Men aftensmaden og rødvinen var go´!

Observatör: Lep (rapporterad: 1999-05-03) 



1999-04-29 - NEZ 
Et styks lettere tidlig cardui på Arrenæs.

Observatör: M (rapporterad: 1999-04-30) 



1999-04-27 - NEZ 
Ved middag så jeg 2 friske levana i Kongelunden. Så ud over alle de almindelige arter som napi, aegeria o.s.v. - er levana altså også kommet igang!
Rhamni og antiopa er indtil videre de arter, der ser ud til at have de mindste bestande p.t. Man kan selvfølgelig ikke udføre statistik på den enlige antiopa (eller hvor mange der nu er?) i Asserbo!!!

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 1999-04-27) 



1999-04-26 - NEZ 
1 tau-han set flyvende "close up" i Terkelskov ved Farum.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 1999-04-26) 


1999-04-25 - NEZ 
I Asserbo idag set 1 antiopa (uden brug af hænder!), et par dugfriske rubi, 3 rhamni heraf 1 hun, en enkelt io og 1 parthenias. På trods af fint solskinsvejr og pæn temperatur med let vind fra havet, ingen versicolora set!!!
Påfaldende så få dagsommerfugle der er fremme efter overvintringen. Det lover ikke godt!

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 1999-04-25) 



1999-04-24 - NEZ 
Så er antiopa startet. 1 stk. set i Bølleljungen - uden brug af snore.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 1999-04-24) 



1999-04-24 - Kirke Værløse 
I dag så jeg den første aurora, A. cardamines, en han, suge nektar på nogle engkarse i min have i Kirke Værløse.

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 1999-04-24) 



1999-04-12 - NEJ 
Klækkede i går 1 stk. Cydia corollana fra bævreaspegrene klippet den 24. marts 99 på Dyrheden syd for Sæby. 
Jagten var efter tabaniformis. Disse er ikke klækkede, hvis der så ellers er tabaniformis i grenene.

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 1999-04-12) 



1999-04-10 - NEZ, UB49 
I 1998 observerede jeg C. argiolus i min have i Birkerød i begge generationer og har været spændt på, om 1999 ville blive et lige så godt år. Det lover meget godt. 10-4 dukkede den første han op. Min tidligste observation nogensinde.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 1999-04-11) 



1999-04-09 - nez 
Den fjerde april fandt jeg to Acleris rufana flyvende på overdrevet, Asserbo.

Observatör: Michael andersen (rapporterad: 1999-04-09) 



1999-04-08 - WJ 
Nu er det på høje tid til psychidae: 
Lemvig 8/4 Whittelia retiella-sække fåtallig, er ikke klækket endnu.
Sejs 13/4 Mange Sideria cembrella-sække som klækker fra d. 5/5, endvidere flere duplicella som kravler endnu den 8/5.
Moesgaard ved Århus 26/4 flere Dahlica lichenella- sække, hvor der klækker en del hunner (part. form)enkelte Diplodoma laichartingella sækker og narycia duplicella.
Gjern 7/5 mange dalica lichenella sække heraf var flere klækket
samtidig fløj der mange hanner af Aglia tau en enkelt endte i nettet. Mange Celastrina argiolus hanner og æglæggende hunner.
Stensbæk 8/5 Pachythelia villosella hunsæk samtidig fandt vi ( Svend Michael Nielsen)en hun af Saturnia pavonia og en han på en pæl.
Gram Storskov 8/5 sække af Diplodoma laichartingella og Psyche casta:
Rødding Skov 8/5 mange Dalica lichenella flere var klækket samt Narycia duplicella disse kravler forsat.
Randbøl 8/5 mange Psyche casta og enkelte Diplodoma laichartingella og som tillægsgevinst flere Aglia tau - æg  
  
Observatör: Uffe Terndrup (rapporterad: 1999-05-10) 


1999-04-08 - NEZ 
Solbjerg kirkegård, Frederiksberg
Idag sås flere P. brassicae, A. urticae og en
enktelt C. argiolus på en lille tur på kirkegården
i dejligt solskins vejr.
Det må jo også siges at være et godt sted for dem på
denne årstid med alle de blomster.....

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 1999-04-09) 



1999-04-04 - SZ, Dyrlev Skov 
Påskedags formiddag i Dyrlev Skov for at kigge efter pudibunda-pupper/kokoner. Ikke overvældende antal i skovbunden, som det kunne forventes, se Per Stadel Nielsens foto af larvemyriaderne i eftersommeren. Kokoner fandtes jævnt spredt (især af min kone Sys!)jeg nød solen medens jeg talte til mikrofonen! Flere kokoner var gennemvoksede af "mugsvampe". Spændende at se, hvor stor en klækning af imagines, der bliver

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 1999-04-08) 



1999-04-02 - SEZ 
To I. io sad til overvintring i jættestuen Jordehøj lidt vest for Stege på Møn.
De kommer nok snart ud at flyve hvis flagermusen i dvale ikke vågner op først, den hang på en anden af dækstenene et par meter væk.
Jeg har tidligere i sidst i august 1997 set 20-25 io der havde sat sig til overvintring i en jættestue nord for Frederikværk, så disse er åbenbart  velegnede til formålet.
En io fløj omkring i Nyord by. 
Hilsener Arne

Observatör: Arne Viborg (rapporterad: 1999-04-06) 



1999-04-02 - NWZ 
Sonnerup Skov/Lumsås (NWZ) d. 2.IV-1999.
Om formiddagen i solvejr: 2 stk. parthenias + 1 stk. A. urticae.
Hilsner
Per T.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 1999-04-06) 



1999-04-02 - NWZ 
Var en tur i Åmosen. Del parthenias.

Observatör: M (rapporterad: 1999-04-03) 



1999-03-30 - NEZ 
Ikke det store - men urticae har tilsyneladende et godt forår i NEZ. I dag har jeg set urticae, c-album og rhamni. Men er antiopa kommet i gang?

Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-03-30) 



1999-03-28 - NEZ 
En frisk rapae-han fløj rundt i solskinnet i haven i Brønshøj

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 1999-03-28) 



1999-03-20 - NEZ 
1 pilosaria-hun på udendørslampen i Brønshøj

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 1999-03-20) 



1999-03-01 -  
En tur efter camilla-larver. Dem fandt vi ingen af, men w-album, quercus og betulae var til at finde. MEN hvor´n finder man camillalarver. Er der nogen der har en ide?

Observatör: M & A. (rapporterad: 1999-03-01) 



1999-02-25 - NEZ 
Kongelunden ved middagstid - sol og 3 °C - ingen flyvende sommerfugle, men mange quercus-æg - i gode træer er der nærmest ét æg pr. endeknop (den del af træet, der vender mod syd!) - enkelte æg sidder i "grenvinkler"!

Observatör: Klaus (rapporterad: 1999-02-26) 



1999-02-22 - NEZ 
Ca. 20 quercus-æg i Haragerhegn i et fældet egestykke af 20-30 meter ege.

Observatör: M (rapporterad: 1999-02-23) 



1999-02-20 - NEZ 
Fundet 1 quercusæg i Rågeleje

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 1999-02-20) 



1999-02-14 - NEZ 
Det er så godt som umuligt at finde et elmetræ med blomsterknopper eller endnu bedre w-albumæg i NEZ mere. Kun et par enkelte store træer og lidt små rodskud er hvad, der er tilbage. Surt at være w-album!

Observatör: M (rapporterad: 1999-02-14) 


1999-02-02 - WJ 
Fund af 1 stk. Apocheima pilosaria han ved havelampen.

Observatör: Anders Beltoft (rapporterad: 1999-02-14) 



1999-01-26 - NEZ 
Der er en del quercus-æg i Kongelunden - desværre sidder grenene lidt højt på de gode træer.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 1999-01-26) 


1999-01-24 -  
Hej alle,
Hvis I er interesserede, har jeg lagt invitationen til Entomologisk Årsmøde på vores hjemmeside. I kan evt. hente selve programmet i PDF format.
Håber at se mange af Jer til Årsmødet.
Hilsen

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 1999-01-25) 



1999-01-24 -  
Hej alle,
Hvis I er interesserede, har jeg lagt invitationen til Entomologisk Årsmøde på vores hjemmeside. I kan evt. hente selve programmet i PDF format.
Håber at se mange af Jer til Årsmødet.
Hilsen

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 1999-01-24) 



1999-01-18 - NEZ 
Hej alle!
Denne meddelelse er blot for at berette om en smule "sommerfugleliv" her i vinterpausen. En overvintrende dagpåfugleøje (Inachis io), er tilsyneladende blevet vækket fra vintersøvnen, af lidt sol denne eftermiddag, kun få dage efter, at hele landet var dækket efter et kraftigt snefald. Ihvertfald kunne 1 stk. io ses siddende udendørs på en væg her d. 18-1-1999, på Roskilde Universitetscenter (hvor jeg arbejder). 
Hilsner
Per Tejlmann + Frank Jensen.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 1999-01-19) 



1999-01-10 - LFM 
En fældetømning på Råbylille strand I perioden 21/9-->1/10 gav en stk. Celsia

Observatör: Daniel Stilhoff (rapporterad: 1999-10-11) 



1999-01-02 - NEZ 
Jeg besøgte 2. januar en god betulae- (guldhale-) lokalitet. Her fandt jeg hurtigt 4 æg. Jeg tog nogle få slåengrene med hjem som foder uden at have studeret dem nærmere - her var der søreme hele 3 æg, som jeg ikke havde set.
Alt i alt må det siges, at især betulae går "et godt nytår" i møde.
Godt nytår,
Klaus Hermansen
P.S. Til vores svenske venner - "Stoltzes æg-billeder" i bogen "Danske dagsommerfugle" for betulae, quercus og w-album giver et fint indtryk af, hvordan æggene sidder på grene (betulae) og ved knopper (quercus og w-album).
Betulae-æg sidder dog ikke altid i "grenvinkler" - men også på selve grenene.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 1999-01-03) 

