Sommerfugleobservationer Danmark år 2003

2003-12-27 - NEZ
En lille tur i Trylleskoven i frisk vind og ca. 6 gr.
På 200 snore sås kun E. transversa(25), C. vaccinii(10) og C. rubiginosa(1), Så det må vist være det for iår...
Godt nytår til alle.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-12-28) 



2003-12-26 - SZ 
Køge Strandskov
I det milde decembervejr skulle snorene afprøves for sidste gang i år.
Det gav det overraskende resultat at rubiginosa var typedyr, vi fandt, 81 (enogfirs) rubiginosa, 7 transversa og 5 vaccinii. 

Observatör: M. Andersen/E. Hauritz (rapporterad: 2003-12-29) 



2003-12-25 - NEZ 
Kongelunden
Jeg havde lige brug for en lille travetur, så hvorfor ikke tage en tur til Kongelunden og samtidig lufte sine ca. 300 snore i milde vejr ( 5½ grad senere 5 grader og frisk vestlig vind ) Det blev til: E. transversa 137 stk., C. vaccinii 17 stk., C. rubiginosa ( vau ) 3 stk. og C. erythrocephala 1 stk.( glabra ).

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2003-12-25) 



2003-12-23 -  
Kære medlemmer !
Jeg vil gerne på Lepidopterologisk Forenings og egne vegne ønske alle medlemmer med familie en Glædelig Jul samt et godt Nytår.
Mange venlige hilsner
Knud Bech
formand

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2003-12-23) 



2003-12-21 -  
Observatör: Jan grønkjær   (rapporterad: 2003-12-21) 



2003-12-20 - NEZ 
Kongelunden - for jeg kunne ikke lade sæsonen slutte endnu - og snorene gav 12 transversa, 4 vaccinii og 5 rubiginosa (vau)! Det skete i den østlige side af Kongelunden, nær Golfbanen.

Observatör: Carsten Hviid (rapporterad: 2003-12-21) 



2003-12-20 - NEZ 
Smørmosen: Langt om længe fik jeg hængt nogle snore (ca 100 stk) op for at se efter de "nye" arter og sandelig om ikke det gav en fin C rubigenosa samt 3 C. vacinii og 9 E. transversa. Det blev vist den sidste tur i år.
God jul og godt nytår.

Observatör: Henrik Matjiassen (rapporterad: 2003-12-20) 



2003-12-19 - hele landet 
Hvor ville det være skønt, hvis alle brugte den aktuelle dato. Nu skal vi igen-igen til at rode siden igennem for at finde de aktuelle indberetninger. Det gider jeg ikke længere deltage i.

Observatör: Lars Hansen (rapporterad: 2003-09-19) 



2003-12-18 - NEZ 
Man må ikke tro sæsonen er slut - helt endnu - og det blev bevist iu Kongelunden til eftermiddag. Ca. 250 snore gav 27 dyr: 25 transversa, 1 vaccinii og 1 erythrocephala (glabra).
Men nu takker vi også af for i år (antageligvis) - hyggeligt efterår, selv det iflg. meldesiden ikke er mange, der har været ude!!!

Observatör: Bjarne Skule & Carsten Hviid (rapporterad: 2003-12-18) 



2003-12-18 - Rapportproblemer 
Rapportproblemer forekommer ofte fra netværk, hvor der er firewall, som typisk er ens arbejde. Det går næsten altid godt hjemmefra.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-09-18) 



2003-12-05 - NEZ 
Nåede en lille tur til Trylleskoven inden storm og julefrokost, men i regn og hele 8 grader celsius: Mange transversa, mange vaccinii, 1 fjermøl og 6 erythrocephala (heraf heldigvis også 2 glabra) og 5 rubiginosa. Nu er det snart jul, så tak for i år.
Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-12-06) 



2003-12-04 - NEZ 
Kongelunden:
4,6 grader, 171 snore, 170 transversa, 60 vaccinii, 2 brumata flyvende, 5 erythrocephala (heraf 1 glabra), 2 exoleta og 16 rubiginosa.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-12-04) 



2003-12-04 - NEZ 
Sukkerlokning med ca. 60 snore d. 28/11 i Geelsskov v. Holte langs sydvendt skovbryn i tør fyrreskov med blandet kratskov. På trods af mildt vejr med ca. 8 grader, finregn og let vind, kun et meget magert udbytte: ca. 12 transversa og 2 circellaris! Så det er ikke alle vegne man "vælter" sig i erytrocephala og rubiginosa.

Observatör: Per Stadel (rapporterad: 2003-12-04) 



2003-12-04 - NEJ 
NEJ - Øster Hurup
Fangede 03.xii.03 med 100 sukkerlokningssnore - få dyr: 6 transversa, 4 vaccinii sant 2 ipsilon

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2003-12-04) 



2003-12-03 - NEZ 
Kongelunden
I småregn og ca. 6 grader og svag NØ-lig vind sås på 195 snore:
O. brumata 2, E. transversa 260, C. vaccinii 30, C. rubiginosa ( vau )8 og C. erythrocephala 2. 

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2003-12-03) 



2003-12-02 - Bornholm 
Sukkerlokning Sose Odde.
80 snore, 6 grader kun få dyr (35 stk).
Fik 2 erythrocephala (1 glabra og 1 impunctata) og INGEN rubiginosa!
Af andre sjovere decemberdyr fik jeg 1 meticulosa og 1 A. ipsilon

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2003-12-03) 



2003-12-02 - NEZ 
Trylleskoven: Mange vaccinii, mange transversa, 2 rubiginosa, 1 fjermøl og 8 erythrocephala.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-12-02) 



2003-12-02 - NEZ 
Kongelunden, sukkerlokning. Atter en aften med en del dyr: vi så ca. 50 E.transversa, ca. 50 C. vaccinii, 9 C. erythrocephala (4 alm., 4 glabra, 1 impunctata), 2 C. rubiginosa (vau) og 1 A. circellaris.

Observatör: Ebbe Vesterhede & Carsten Hviid (rapporterad: 2003-12-02) 



2003-12-01 - NEZ 
1 stk Conistra rubiginosa set på lysstofsrør på Christianshavns Torv i Dronningensgade sammen med nogle Lille Frostmåler.
Denne C. rubiginosa vil kunne ses om nogle dage på:
http://www.pedersen-bike.dk/indextre.html
hvis jeg forveksler den med C. vacini må i godt skrive tilbage

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2003-12-01) 



2003-12-01 - NEZ 
Kongelunden, sukkerlokning, en meget hurtig runde i ca. 6 grader celcius og sydøstlig vind, der dog ikke var stærk nok til, at det føltes koldt. Flest dyr nærmest vandet, hvor det var tydeligt lunere end dybere inde i land. Vi så E.transversa [hyppig], C. vaccinii [hyppig], A. lota 1 stk, C. erythrocephala 5 stk (heraf 1 stk. glabra) og C. rubigosa (vau) 4 stk.

Observatör: Bjarne Skule & Carsten Hviid (rapporterad: 2003-12-01) 



2003-11-30 - LFM 
Bøtø, sukkerlokning, i 8,4 grader celcius, men i stiv SØ vind, der føltes kold. Kun få dyr, heriblandt 3 stk. erythrocephala ( 1 alm., 1 glabra), 4 C. rubiginea, nogle C. vaccinii og E.transversa samt 8 L. exoleta. Altså INGEN C. rubiginosa (vau).

Observatör: Bjarne Skule, Carsten Hviid, Ebbe Vesterhede (rapporterad: 2003-11-30) 



2003-11-27 - LFM 
Fanefjord Skov - Møn
Vi sukkerlokkede i stille og lidt diset vejr. Der var overskyet og 6-7 grader. Følgende arter sås O. brumata, P. meticulosa 4, X. exoleta 15, E. transversa, C. vaccinii, A. circellaris 2, A. macilenta 1, A. ipsilon 5, A. gamma 1 og C. erythrocephala 12.

Observatör: Jørgen Wiemann & Knud Bech (rapporterad: 2003-11-27) 



2003-11-27 - NEZ 
Karlstrup i vores have
Prøvede med 50 snore i haven for at se hvad der efterhånden var tilbage af dyr. Så kun 4 stk ialt, nemlig 1 stk C. vaccinii og 3 stk C. rubiginosa
Har aldrig før set rubiginosa her på grunden før, så den er helt sikkert i kraftig fremgang.
Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-11-27) 



2003-11-27 - B 

Stegania trimaculata Vill. B: Dueodde, 1 stk. 2.viii.2003 (leg. H. Hendriksen, coll. ZMUC). Ny for DK.
Artikel om arten er under forberedelse.
Observatör: H. Hendriksen (rapporterad: 2003-11-27) 



2003-11-27 - NEZ 
En rubiginosa (vau) kom ind af badeværelsevinduet i Gentofte.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-11-27) 



2003-11-26 - SZ 
Synes der var "huller i SZ". Blandt vau i store mængder (ca. 200) var der en enkelt erythrocephala i Køge Strandskov.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-11-26) 



2003-11-25 - NEZ 
Egebæksvang skov ved Espergærde, gav endelig mit første eksemplar fra det nordlige nordsjælland nemlig 1 stk erytrhocepala( Glabra) Der var næsten ingen dyr og rimeligt vindstille, ca. 6 grader. 

Observatör: Brian J. K. Nielsen (rapporterad: 2003-11-26) 



2003-11-23 - LFM 
Sukkerlokning ved Vindeholme strand - Næsby strand, med ca. 8-10 grader i silende regn gav ikke mindre end 10 Stk. C. erythrophala, heraf 4 glabra,1 revayana, flere ipsilon, meticulosa, exoleta, 1 saucia. Det gav også flere micros heraf ca. 60 acleris ferrugana, og bedst af alt 1 stk. C. plebejana
Så der er træk i luften!!!

Observatör: Knud Bech, Flemming juhl Nielsen & Brian J. K. Nielsen (rapporterad: 2003-11-24) 



2003-11-23 - LFM 
Fredskov ved godset Nordfelt på Møns nordkyst var aftenens mål i rækken af småskove, der måske kunne huse spændende arter. Sukkerlokningen afslørede trods silende regn fra ruteeftersynstid 10 stk. C. erythrocephala heraf 3 stk. f. glabra, 2 revayana, mange L. exoleta. Derudover O.fagata, P. meticulosa, A. lota, A. circellaris, C. vaccinii og E. transversa. 

Observatör: Bjarne Skule, Carsten Hviid & Ebbe Vesterhede (rapporterad: 2003-11-23) 



2003-11-23 - NEZ 
En dejlig tur til Erimitagen med konen i den ene hånd og en spandfuld snore i den anden, gav et par dyr som bør nævnes: 1 stk. C. Erythrocephala, 1 stk. N. Revayana og sidst men absolut ikke mindst 3 stk. C. Rubiginosa... Er den fundet deroppe før ?

Observatör: Niels Jacob Andersen & Christina Aachmann (rapporterad: 2003-11-23) 



2003-11-23 - NEZ 
Fik endelig tid til at sukkerlokke nord for København. 4 rubiginosa i Charlottenlund Skov (nuværende nordligste fund!?) og 1 erythrocephala og 1 revayana ved Strandmøllen (miniudgave af Møns Klint).

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-11-23) 



2003-11-22 - LFM, NEZ 
Krageskoven/Liselund – Møns Klint (LFM) (22.XI): 
Prøvede at sukkerlokke efter L. ornithopus i det milde og våde vejr med let vind (SØ), men desværre uden resultat. Der var stadig mange C. erythrocephala (38 stk ialt; heaf 9 stk. f. glabra) samt 10 stk. C. siterata og 4 stk. N. revayana. Typedyr stadig E. transversa, væsenligt færre C. vaccinii, >30 stk. X. exsoleta og enkelte A. macilenta, A. circellaris, P. meticulosa, A. ipsilon samt en del O. brumata flyvende i luften. 
Raadvad (NEZ) (22.XI) (besøgt på hjemvejen):
Kiggede med pandelamperne på ege- og bøgestammer/grene samt lygtepæle efter frostmålerhunner. Selvom stammerne var drivende våde i støvregnen, fandt vi i mængdevis af O. brumata-hanner samt mere end 20 hunner. Fandt også enkelte A. defoliaria-hanner samt 3 hunner og endelig 1 stk. hun af A. aurantiaria og en enkelt han af O. fagata.

Observatör: Klaus Hermansen & Per Tejlmann (rapporterad: 2003-11-23) 



2003-11-22 - WJ 
Sukkerlokkede i Ho Klitplantage på vej hhv til og fra Englandsbåden, dvs 18. og 20.11.03: 18.11: 1 stk. E.transversa - 20.11: i alt 2 stk. - 1 exoleta, 1 vaccinii, 2 meticulosa, 1 ypsilon, 2 trasnversa - begge aftener lunt, 18.11 megen vind og 20.11 svag vind fra SV, men begge aftener begyndte støvregnen netop som ruten skulle ses efter. Er der virkelig slet ingen, der gider melde vestjyske dyr pt? Der går rygter om diverse fangster - er det bare rygter?

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2003-11-22) 



2003-11-21 - NEZ 
Hurra, Hurra, nu er erytrecephala endeligt kommmet nord for KØBENHAVN.
SPRING-FORBI fredag aften gav 1 erytrecephala, 3 revayana, 1 clavipalpis, 3 ypsilon. Pæm flyvning efter årstiden.

Observatör: Brian K Nielsen & Flemming Juhl Nielsen (rapporterad: 2003-11-22) 



2003-11-21 - NEZ 
Trylleskoven, 8-9 gr. og frisk vind fra SV
Efter at have hængt ca. 200 snore op opdagede jeg at det hang en del andre snore på en del at ruten. Der var for mange til at der kunne være glemte snore, og det viste sig da også efter mørkets frembrud at være en anden samler (Bent Nielsen) der var ude og lufte sine snore. Desværre var hans snore blevet "sure" og der kom næsten ingen dyr på dem, så vi gik en hyggelig tur rundt sammen og kiggede mine snore efter. Vi så ialt ca. 15 C. rubiginosa og 2 stk C. erythrocephala. Bent fik 5 rubiginosa, og 1 eryt. og dermed 2 nye arter for ham.
Det begyndte at støvregne kl. 1730, hvorefter vi pakkede sammen.
Se dette var en lille historie om at man godt kan komme til at hænge sine snore tæt på andres, uden at nogen bliver sure eller uvenner af den grund!
PS. God jul

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-11-22) 



2003-11-20 - Bornholm 
De 25 rubiginea, som er nævnt nedenfor er ikke helt rigtige - der skulle have stået 25 rubiginosa - det er vist ved at være sent......

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2003-11-20) 



2003-11-20 - Bornholm 
Sukkerlokningstur til Vester Sømarken - 8 grader - 80 snore - 400 dyr
De bedste dyr var: 25 rubiginea, 1 christana og 10 erythrocephala ( heraf 6 alm kedelige, 3 glabra og 1 impunctata)
Var på en lignende tur til Dueodde med det dobbelte antal snore i tirsdags i øsende regn med Peter Meedom.
Vi fik 12 rubiginosa og 1 erythrocephala (glabra)
Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2003-11-20) 



2003-11-20 - NEZ 
Onsdag den 19. november 2003, en tur til Karlstrup Skov ved Køge Bugt konstant let regn og 7-9 graders varme med sydvestlig vind og 250 snorer gav op til 5 dyr pr. snor, hvoraf langt flertallet var transversa. Desuden kom et par vaccini.
Vejret var præcis lige så godt som tirsdag aften (18/11), men flyvningen nede på en tiendedel. Så enten rummer den skov ikke ret mange dyr, eller også har det meget stor betydning at den ligger 2 km. fra kysten.

Observatör: Carsten Hviid og Ebbe Vesterhede (rapporterad: 2003-11-20) 



2003-11-19 - NEZ 
Tirsdag den 18. november 2003, en tur til Kongelunden Amager i konstant let regn og 7-9 graders varme med sydvestlig vind og 125 snorer gav op til 30 dyr pr. snor, hvoraf langt flertallet var transversa. Desuden kom ca. 20 vaccini, 1 circilaris, 1 meticusosa, 4 rubiginosa (vau-punctatum) og 2 erythrocephala. Der var rigtig mange frostmålere i luften og til allersidst også et par på snorene.
Jeg har længe ønsket om at få disse ugler fra andre lokaliteter end de sædvanlige (Rødby Havn og Møns Klindt), og det lykkedes så.
Eftersøgningen i Sjællandske kystnære skove fortsætter. 

Observatör: Carsten Hviid (rapporterad: 2003-11-19) 



2003-11-19 - Sverige 
Øland: I en skov ved Karås på Øland så jeg den 22.07.2003 en kirsebærtak-
vinge sidde på en sten med udbredte vinger og slikke solskin. Jeg syntes,
at den lignede en kæmpe nældens takvinge. Så fløj den, og jeg nettede den i
flugten. Samme dag observerede jeg endnu en kirsebærtakvinge i en have i
Karås på Øland. Nogle gange går Nymphalis polychloros´ rustrøde farve over
i okkergul. Smuk er den ihvertfald. Jeg må indrømme, at jeg har aldrig set
Nymphalis polychloros (kirsebærtakvingen) i Danmark, men jeg begyndte også
først at samle på sommerfugle og kigge efter sommerfugle i 1978, og der var
den jo allerede for længst uddød de fleste steder i Danmark. Er der nogen,
der har set Nymphalis polychloros (kirsebærtakvingen) i Danmark ? Så hører
jeg gerne fra dem, også selvom det er mange år siden, da det er en 
dagsommerfugl, der interesserer mig meget. Jeg må indrømme, at jeg er 
fuldstændigt besat af, dybt fascineret af, og dybt forelsket i 
Nymphalis polychloros (kirsebærtakvingen).

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2003-11-19) 



2003-11-18 -  
Hunnen af O.brumata på vores fine startside ligner en hun af O. fagata på en prik

Observatör: B. Lynggård (rapporterad: 2003-11-18) 



2003-11-18 - Møns Klint 
Vi havde også en rubiginea 4.iv.2003.
Per Tejlmann og Klaus Hermansen.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-11-18) 



2003-11-17 - NEZ 
Kongelunden:
8 rubiginosa og 1 erythrocephala.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-11-17) 



2003-11-17 - LFM 
Møns Klint
I går aftes ( 16.11.03 ) sukkerlokkede vi med ca. 675 snore i Klinteområdet. Vejret var mildt - ca. 6 grader - overskyet og med jævn vind fra SV. Der var mange dyr på snorene op til 48 pr. snor. Vi så 16 macrosarter med E. transversa som typedyr. Derudover sås bl.a. C. siterata 1, E. defoliaria 1, S. libatrix 1, P. meticulosa 4, X. exsoleta ca. 25, A. ipsilon 6-8, C. rubiginea 1 ( ny for Møn ? ), C. erythrocephala 40 og L. ornitopus 1.

Observatör: Jens Lyngsøe, Svend Bagger Larsen og Knud Bech (rapporterad: 2003-11-17) 



2003-11-17 - LFM 
En lille tur til Liselund Fredag d. 14. november gav 13 stk Erythrocephala. Heraf 1 glabra. Intet andet nævneværdigt.

Observatör: Brian J. K. Nielsen & Niels Jacob Andersen (rapporterad: 2003-11-17) 



2003-11-16 - SJ 
Inspireret af de fine fangster på Møns Klint tog vi til Als i håb om at konstatere erythrocephala (der for år tilbage er fundet her en enkelt gang på lys). Snore blev ophængt i skoven ud til stranden nord for Fynshav. Efter at have gået ruterne igennem et par gange og (kun) set i hundredevis af de alm. efterårsdyr besluttede vi at pakke sammen. Måske for tidligt, for på en af de sidste snore på Steens rute sad nu en nydelig siterata i selskab med en frisk erythrocephala!

Observatör: Uffe Terndrup og Steen B. Christensen (rapporterad: 2003-11-16) 



2003-11-16 - LFM 
Lilleskov/Pomlerende (på nordøstmøn): 
Mildt og tørt vejr, med svag til jævn vind (SV). Ca. 280 rødvinssnore gav 12 macrosarter. Udover enkelte antal af de almideligste efterårsarter, kan nævnes C. siterata (2 stk.), N. revayana (1 stk.) og C. erythrocephala (17 stk: Heraf 1 stk. f. glabra og 2 stk. f. impunctata).

Observatör: Klaus Hermansen & Per Tejlmann (rapporterad: 2003-11-16) 



2003-11-16 - NEZ 
Tur til Hundige Strand (Køge Bugt) 6-7 grader, frisk vind fra sydlig retning. Ca. 125 snore gav 18 transversa, 1 vaccinii og 1 meticulosa.

Observatör: carsten Hviid (rapporterad: 2003-11-16) 



2003-11-16 - LFM 
Rødbyhavn - sukkerlokning gav ca. 100 dyr - typedyr var C. rubiginosa (vau) med vel 40 stk. Sjovt i den "anden ende" var, at C. vaccinii glimrede ved kun at vise sig i 2 expl. Andre arter: X. exoleta, A. circellaris, A. ipsilon, E. transversa, og blandt de snoreløse: O. brumata i pænt antal (hanner)

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2003-11-16) 



2003-11-15 - LFM 
Møns Klint (15.XI): Silende regn først på aftenen, men mildt og jævn/let vind (SV): Sukkerlokning med ca. 550 rødvinssnore. Mange dyr på snorene, ialt 11 macrosarter, med op til 40 dyr pr. snor. Størst dominans af E. transversa og færre C. vaccinii. Ellers blev set enkelte A. lota, A. circellaris, A. macilenta, X. exsoleta, A. ipsillon, P. meticulosa, S. libatrix, O. brumata (mange flyvende i luften) og sidst men ikke mindst C. erythrocephala (21 stk.) (fordelt på 6 stk. f. glabra, 4 stk. f. impunctata og 11 stk. af nominatformen).

Observatör: Carsten Hviid, Ebbe Vesterhede & Per Tejlmann (rapporterad: 2003-11-15) 



2003-11-14 - NEZ 
Kongelunden:
Temp. omkring 5 grader.
2 rubiginosa (en taget med hjem til fotografering, snore er ikke så pæne som baggrund), 8 vaccinii, 30 transversa og 1 Epirrita?, flere brumata og 1 defoliaria flyvende i luften. Ingen erythrocephala set, men prøver her igen snart!!! 
Fotograferede også én erythrocephala fra 13.xi af de 17 jeg fandt ved Møns Klint. Den stak af efter fotografering.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-11-15) 



2003-11-13 - NEZ 
Trylleskoven
Havde ca. 200 snore hængende imellem kl 16 og 18, men da det kun var 3 gr. var der ikke så mange dyr på. Dog 3 stk C. erythrocephala (de 2 i glabra formen), og 1 stk C. rubiginosa(vau)

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-11-14) 



2003-11-13 - LFM 
Rødbyhavn
Sukkerlokning med ca. 500 snore. Let vind først fra SØ senere S og temperatur omkring 5 grader. Vi så 14 macrosarter bl.a. E. defoliaria 2, P. meticulosa 4, R. lutosa 1, X. exsoleta 15, A. ipsilon 3, A. macilenta 2, A. lota 1, C. erythrocephala 1 og C. rubiginosa (vau) 225 ( tohundredeogtotifem)

Observatör: Jørgen Wiemann & Knud Bech (rapporterad: 2003-11-13) 



2003-11-13 - LFM 
Erythrocephala må igen ha' et stort år (træk?). Temp. mellem 2 og 5 grader. I alt var der 17 eksemplarer af erythrocephala, heraf kun 3 glabra. Faktisk var erythrocephala den almindeligste art på sukkerlokningen denne aften.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-11-13) 



2003-11-12 - LFM 
Søndag aften (9/11) på Møns Klint viste at C. erythrocephala nu er på vingerne. På trods af kold østenvind og kun ringe flyvning så var der alligevel ikke mindre end 7 stk C. erythrocephala (3 stk glabra.

Observatör: Flemming Juhl Nielsen & Knud Bech (rapporterad: 2003-11-12) 



2003-11-11 - Sverige 
Øland: Den 21.07.2003 så jeg igen temmelig mange Polychloros (kirsebærtak-
vinger i en have i Karås på Øland. Det lykkedes mig at fange den ene 
ovenikøbet i flugten, og det er jo lidt af en bedrift, når man tænker på,
hvor hurtigt og kraftfuldt kirsebærtakvingen normalt flyver. I haven 
fangede jeg også en Q. querqus, der for en gangs skyld var kommet ned i 
nethøjde. Udenfor haven observerede jeg 3 stk. Nymphalis polychloros og 
fangede en W-album.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2003-11-11) 



2003-11-11 -  
Undskyld, at jeg over Øland kom til at skrive SZ. Der skulle selvfølgelig 
have stået Sverige.
Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2003-11-11) 



2003-11-11 - SZ 
Øland: Den 20.07.2003 så jeg i en have i Karås på Øland ca. 12 stk.
Nymphalis polychloros (kirsebærtakvingen) og 1 stk. C-album. Udenfor haven
så jeg ca. 6-7 kirsebærtakvinger. Den ene kirsebærtakvinge forfulgte en 
C-album i et hæsblæsende tempo. Det lykkedes mig at fange 2 stk. Polychlo-
ros (kirsebærtakvinger). Den ene kirsebærtakvinge fløj ind i vores stue. 
Det er godt nok en stor oplevelse at se så sjælden en dagsommerfugl som 
Nymphalis polychloros (kirsebærtakvingen) i så stort tal. Jeg synes, at 
kirsebærtakvingen har det med at flyve højt og hurtigt, og den sætter sig 
ikke ret tit. Kirsebærtakvingen er bestemt ikke nogen nem dagsommerfugl at
fange. Den er dog nemmere at fange end Iris´en. Jeg synes også, at kirse-
bærtakvingen er ret ligeglad med blomster. Jeg så ikke den lande på nogen
blomster.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2003-11-11) 



2003-11-05 - Bornholm 
Dueodde - 9 grader - sydlig vind - 80 snore - 102 dyr.
Bedste dyr var:
2 revayana, 10 rubiginosa, 1 furcifera og 1 erythrocephala

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2003-11-06) 



2003-11-05 - NEZ 
2. november 2003 
Tur til Kongelunden, Amager. Ebbe Vesterhede og Carsten Hviid. 
Vinden var i syd og temperaturen var 8 - 10 grader, delvis skyet. 
Ca 250 snore gav op til 12 dyr pr. snor, hovedparten transversa og vaccini. 
Der kom også meticulosa, libatrix, ypsilon, macilenta, lota [Carsten Hviid]  , 7 aprilina  og 1 stk. vau og 1 stk. siterata. 

Observatör: Ebbe Vesterhede og Carsten Hviid (rapporterad: 2003-11-05) 



2003-11-05 - LFM 
Rødbyhavn- hurtig nedkøling efter meget regn, dertil vindstille og tættere og tættere tåge gav kun 12 expl. på ca. 100 snore. Heriblandt 2 stk. C. rubigosa (vau). Andre arter var tranversa (6 stk), vaccinii (1 stk.), A. circellaris (2 stk.) og A. ipsilon (1 stk).
Der graves stadig ral dernede, men vejudvidelsernes overskud af træer, jord mm køres tilsyneladende dels på de tørre arealer, og det fyldes til dels i de lave, fugtige områder. Begge dele er uhensigtsmæssige, og bemærkes yderligere ændringer i vinterens løb bedes det omgående meddelt fx til undertegnede.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2003-11-05) 



2003-11-05 - NEZ 
Kongelunden - rimeligt med dyr på lokningen, heriblandt 4 stk. C. rubiginosa (vau), 1 stk. aprilina og 1 stk. X. exoleta.

Observatör: Per Olsen (rapporterad: 2003-11-05) 



2003-11-02 - SZ 
Magleby Skov (2.XI):
Mild aften (ca. 8 grader), let til frisk vind (S) og klart/let skyet vejr. Pænt med flyvning til både lys og sukkerlokning. Ialt taltes ca. 20 macrosarter. Udover de almindeligste efterårsarter kan nævnes: P.populi (10-12 stk. på lys), P. plumigera (ca. 65 stk. på lys, heraf 1 hun), C. siterata (1 stk. på lokning), N. revayana (1 stk. på lokning), D. aprilina (1 stk. på lokning), C. rubiginosa ("vau") (2 stk. på lokning) og C. erythrocephala (1 stk. på lokning).

Observatör: Niels Jacob Andersen, Brian J.K. Nielsen, Søren Dyrsted, Klaus Hermansen & Per Tejlmann (rapporterad: 2003-11-02) 



2003-10-31 - LFM 
Møns Klint
Sukkerlokning med ca. 360 snorer. Lunt vejr - 8 grader - frisk vind fra omkring syd.
Af de 3 arter vaccinii, transversa og circellaris så ca. 2000 nogenlunde ligeligt fordelt på de tre arter. Derudover gamma 1, ipsilon 1, exoleta 30,
meticulosa ca. 20, lota 6, pennaria 2, Epirrita sp. 5, brumata 1 og siterata 1. Som det ses masser af dyr op til 36 på en enkelt snor, men udelukkende alm. dyr.

Observatör: Kjeld Rasmussen og Knud Bech (rapporterad: 2003-10-31) 



2003-10-29 - NEZ 
Kongelunden:
Temp. 5,0 grader kl. 17.45. Ny lokalitet for rubiginosa (vau). Havde 2 stk. på få snore.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-10-29) 



2003-10-28 - SZ 
Magleby Skov, skyfrit og temp. 5,2 grader en time efter mørkets frembrud.
Vi mødte også Knud Bech, Svend Bagger Larsen, Jens Lyngsøe og Bjarne Skule.
De mest spændende dyr vi så var 1 siterata (sukker), 1 plumigera (lys), ca. 15-20 sphinx (lys, kom sent, hvor temp. kun var 2,6 grader) og 2 aprilina.

Observatör: Per Tejlmann og Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-10-29) 



2003-10-28 - NEZ 
Sukkerlokning i Trylleskoven ved ca. 8 gr.
200 snore og omkring 2-3 dyr pr. snor. Mest talrig var C. vaccinii, A.
transversa og P. meticulosa, men også en del A. lota, A. macilenta. Enkelte A. circellaris, A. ipsilon, N. revayana og som det bedste 2 stk C. rubiginosa(vau)

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-10-28) 



2003-10-27 -  
Opservationen af maegere vedrører søndag d. 26 .10

Observatör: Allan Bornø Clausen  (rapporterad: 2003-10-27) 



2003-10-27 - nez, Slangerup ås 
I solskinnet på en lun læplads fortsat en aktiv maegera. Utroligt de kan klare de kolde nætter!

Observatör: Allan Bornø Clausen  (rapporterad: 2003-10-27) 



2003-10-18 - LFM 
Endnu en tur til Møns Klint:
Temp. ml. 6,5 og 6,9 grader. De bedste dyr var 2 saucia, 1 semibrunnea, 2 aprilina. Circellaris var aftaget meget. Til gengæld var der mange friske vaccinii nu.

Observatör: Per Tejlmann og Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-10-19) 



2003-10-18 - NEJ 
Her i Aalborg så jeg i dag en hvid kålsommerfugl flagre stilfærdigt rundt i en park i solskinnet. Jeg så den kun på afstand, så dens artsmæssige tilhørsforhold fik jeg ikke fat i.
Det er sent - i hvert fald den seneste observation af en kålsommerfugl, jeg har gjort her i landet.

Observatör: Morten S. Mølgaard (rapporterad: 2003-10-18) 



2003-10-15 - nwz 
Efterårsferiens besøg i sommerhuset ved Sejerøbugten blev vel nok også årets sidste gode dagsommerfugledag. Ved Overby strand {Crosus revieraen!} i en ny udlagt solbærplantage fløj der  d. 15. 10 i den blændende efterårssol 5 arter på lånt tid : rapae : 1, phlaeas 1, atalanta 1, maegera 2o. og  NB! cardui 5. 
Observatör: Allan Bornø Clausen  (rapporterad: 2003-10-19) 



2003-10-13 - B 
En tur til Dueodde gav følgende dyr som bør nævnes: 2 stk. L. Semibrunnea, 1 stk.  L. Furcifera (set), 2 stk.  L. Socia (set) samt 3 stk. C. Siterata. Der kom flere og flere dyr på snorene efterhånden som aftenen skred frem, hvilket nok skyldtes at det regnede svagt det meste af natten.  

Observatör: Niels Jacob Andersen (rapporterad: 2003-10-14) 



2003-10-12 - NEZ 

2003-10-12: Tibirke Bakker - næsten skyfrit, men blæsende. På steder med læ stadig en del dagsommerfugleaktivitet. Phlaeas 12, megera 9,  P. c-album 1, V. cardui 1 og I. lathonia 1. Sidstnævnte er min absolut seneste observation af denne art herhjemme. 
Trods intensiv gennemgang af et stort område stadig ingen L. dumi.

Observatör: Lars Bo Andersen (rapporterad: 2003-10-13) 



2003-10-12 - nez, Slangerup ås 
Stadig aktive dagsommerfugle her på økofarmen, hvor der også er en del nødvendig nektargivende blomster; Phlaeas ca.10, rapae 2, brassicae 1, urtica 1, maegera 4, samt den seneste cardui jeg har set! 

Observatör: Allan Bornø Clausen  (rapporterad: 2003-10-12) 



2003-10-12 - ej 
Binderup Strandskov ved Kolding - på falderebet. Mindst 20-30  L. phlaeas, lille ildfugl, på en skråning i læ og lun eftermiddagssol - flere endda helt nyklækkede! Plus en fjern kålsommerfugl.
Med venlig hilsen

Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2003-10-12) 



2003-10-11 -  
Flere har spurgt mig om billedmateriale af H. armigera, peltigera, viriplaca, maritima etc.
Jeg har derfor oprettet en side med arterne i Slægten Heliothis samt armigera. Jeg afbilder også arterne H. nubigera og H. ononis som man bør holde øje med, begge er fundet som tilflyvere i midt- og Nordeuropa.
http://www.lepidoptera.dk/heliothis.htm

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2003-10-11) 


2003-10-10 - LFM 
Møns klint den 10.x.2003:
Kræftig blæst men pæne temperaturer mellem 10,4 og 12,5 grader. Ca. 340 snore.
Saucia-festival:
3 saucia, 1 aprilina, 1 revayana, 2 albipuncta, 5000 circellaris m.v.

Observatör: Per Tejlmann og Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-10-11) 



2003-10-09 - SZ 
Strandskoven v/Køge
1 stk C. rubiginosa var kommet frem. Ellers mange A. circellaris(>500) samt en del A. macilenta, C. vaccinii og P. meticulosa samt få A. lota og E. transversa.
I havefælden i Karlstrup stadig få A. lychnidis, X. c-nigrum, E. transversa, R. lutosa og C. pennaria

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-10-11) 



2003-10-07 - NEJ 
Fangede en stellatarum ved et butiksvindue i Aars by, sidst på eftermiddagen.

Observatör: Kim Lauridsen (rapporterad: 2003-10-07) 



2003-10-07 - Bornholm 
Er lige kommet hjem fra en god sukkerlokningstur til Dueodde:
9 grader let vind fra vest og 80 snore:
3 semibrunnea, 4 saucia, 1 ornithopus, 1 l-album, 3 noctuella.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2003-10-07) 



2003-10-07 - NEJ 
NEJ - Øster Hurup 1.-6.x.2003
Fælden gav 1 convolvuli og 1 siterata. I øvrigt få dyr.

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2003-10-07) 



2003-10-06 -  
1 stk. Sørgekåbe v/smedjen i vikingelandsbyen Risby/Vestskoven.

Observatör: Danny Kristiansen (rapporterad: 2003-10-07) 



2003-10-06 - NEZ 

2003-10-05:
På jagt efter L. dumi og kantareller i Tibirke Bakker. Sidstnævnte lykkedes, men desværre ingen dumi. Sidst jeg så arten her var i 1999. Forsvundet ?
Stadig en del dagsommerfugle i området.  Phlaeas 5, megera 3, 
P. c-album 2,  V. atalanta 1,  brassicae 1 og  V. cardui 1.

Observatör: Lars Bo Andersen (rapporterad: 2003-10-06) 



2003-10-06 - Bornholm 
Havde besøg i week-enden af M.Fibiger og L.Ronkay.
Vi fik følgende dyr:
2 c-album
7 caeruleocephala, 3 buettneri, 2 asiatica, 1 exigua, 1 semibrunnea, 1 furcifera, 1 socia, 1 costaestrigalis, 14 l-album, 1 rubiginea, 3 saucia,
1 siterata, 4 templi, 1 rostralis - mange noctuella

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2003-10-06) 



2003-10-05 - EJ 
I vores have her i Åbyhøj nød en c-album eftermiddagssolen.

Observatör: Victor og Steen Christensen (rapporterad: 2003-10-05) 



2003-10-05 - NEZ 
Her i haven i Holte muntrer en enlig sen tidselfugl (V. cardui) sig i solen med vore sommerasters.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2003-10-05) 



2003-10-04 - NEZ 
Jægerspris.
Efter opklaring som flg.:
Hyale 1 friskt eks., phlaeas 5, cardui 1, megera 15- 20 og urticae 3. Ganske fint.

Observatör: Janus Neumann (rapporterad: 2003-10-04) 



2003-10-04 - LFM 
Veksø, Sjælland. Endelig lidt i haven - nemlig ca. 11,5 gange så mange dyr som gns de sidste mange nætter. 03-10-03 kom der ialt 61 dyr, heraf 1 stk. S. costaestrigalis og 1 stk. helt frisk Pbuettneri (hun).
Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2003-10-04) 



2003-10-03 - NEJ (vest) 
Fredag nat kom der en helt frisk sacraria til min lampe i Rødhus.Når jeg skriver NEJ(vest) skyldes det at der er utrolig stor forskel på lokaliteterne i øst og vest i dette distrikt.
Jeg har tidligere forsøgt at melde, at jeg den 14.09. fandt helt friskklækkede dysodea larver sammen med helt fuldvoksne larver. Enten har arten en særdeles lang flyveperiode eller også har der i år været delvist to kuld. Larverne fandt jeg i Hedebygade på Vesterbro.

Observatör: Hans E. Møller (rapporterad: 2003-10-06) 



2003-10-02 - LFM 
Møns Klint torsdag aften temp. mellem 9-12 grader hele lokkeperioden, ca. 330 snore.
De bedste dyr var 2 saucia på anden runde og 2 semibrunnea på tredie runde. 
Der var også enkelte noctuella, gamma og ipsilon. Så der er stadig trækdyr rundt omkring.

Observatör: Per Tejlmann og Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-10-03) 



2003-10-01 - Bornholm 
En tur til Bornholm 25-29.9, her inden kulden satte ind, gav bl.a. følgende resultat: 
Dueodde: 4 semibrunnea, 3 ornithopus, 1 hepatica, 1 furcifera, 2 l-album, 2 c-album, 1 saucia, 1 lychnitis (som trods alt var ny for mig)
Boderne: 1 semibrunnea, 8 l-album.
Svenskehavn: 1 l-album (den kommer altså en del omkring), flere lychnitis og 1 saucia.
Det blæste meget, eller regnede, så lys var enten umuligt eller gav ikke rigtigt noget, desværre.

Observatör: Jens Tonboe (rapporterad: 2003-10-01) 



2003-09-28 - NEZ 
Jægerspris Nordskov: På denne fine indiansummer-dag så jeg 4-5 Vejrandøje(L megera) på arealet ved savværket, mange Admiraler (V atalanta) i lysninger, 2 Storplettet Perlemorsommerfugl (I lathonia), en enkelt Tidselfugl (C cardui) og et par Hvide c (P c-album) på marken overfor parkeringspladsen ved kirken, mange Lille kålsommerfugl (P rapae) og Stor Kålsommerfugl (P brassicae) i skovbrynet samme sted samt utallige helt friske Lille Ildfugl (L phlaeas) på skovstierne. Desuden nogle Kantareller samt Spiselig rørhat og andre rørhatte, turens egentlige mål!

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-09-29) 



2003-09-28 - NWZ 
Klint, Odsherred - week-enden 27-28/9-2003: Rapae 5, Napi 2, Brassicae 10, Cardui 1, C-album 1, Atalanta 15, Camilla 1 (helt frisk - 27/9), Lathonia 5, Aegeria 4, Megera 50 og phlaeas 20.

Observatör: Gert Green (rapporterad: 2003-09-29) 



2003-09-28 - B 
Svenskehavn på en solrig efterårsdag: mange L. phlaeas, adskillige V.cardui samt en enkelt I. lathonia og en slidt C. hyale.
Mange traneflokke passerede øen.

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2003-09-28) 



2003-09-27 - WJ 
Kærgård Klitplantage (27.IX): Temmeligt blæsende fra nordvest, men ikke koldt med vesklende skydække og indimellem støvregn. Sukkerlokning med ca. 330 rødvinssnore gav moderat med dyr, med pyraliden N. noctuella (>40 stk.) som typedyret. Ellers udover de almindeligste efterårsarter kan nævnes:  N. revayana (1 stk.), D. aprilina (2 stk.), P. pygarga (1 stk.), L. solidaginis (1 stk.) og endelig R. sacraria (1 stk.). Én kviksølvlampe gav yderst få dyr frem til kl. ca. 23.

Observatör: Klaus Hermansen & Per Tejlmann (rapporterad: 2003-09-28) 



2003-09-27 - NEZ 
Karlstrup i havefælde
I blandt mange A. lychnidis og X. c-nigrum 1 stk P. saucia og sandelig 1 stk fin A. puta (Ny for NEZ ?) Så man behøver altså ikke tage helt til WJ efter den....
Samme aften også 1 stk P. saucia i Trylleskoven på sukker.
D. 25/9 1 stk H. armigera og 1 stk. L. lambda! på sukker.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-09-28) 



2003-09-27 - WJ 
Kærgård Plantage gav lige da regnvejret fra vest passerede natten mellem 26. og 27. september nogle dyr sukkerlokningen, men 0 dyr på ialt 7 lamper fra 8-125 W fra kl. 19 - 22.
Så det var puta-fangerne, der slog til igen, idet vores snore gav en fin, lille han. Desuden 1 stk. P. saucia, 1 stk. D. eremita, rigtigt mange noctuella, en del maculipennis og gamma, mens circellaris var typedyret.
Som sædvanligt var dyrene helt borte - på under 10 stk. nær - fra snorene på 3. rundtur, dvs ca. 1,5 timer efter mørkets frembrud, men hvornår er det lige, dyrene flyver til lys på denne tid af året?

Observatör: Bjarne Skule & Carsten Hviid (rapporterad: 2003-09-27) 



2003-09-25 - WJ 
I forbindelse med mit arbejde var jeg i perioden d. 24 og 25 september en tur forbi HO klitplantage med lys og lokning. Det gav følgende 1 stk. M. Vitellina, 4 stk. O. Lunosa, 1 stk. S. Exigua, 1 stk. L. Semibrunnea og 1 stk. M. Albipuncta. Desuden så jeg en del P. Saucia på snorerne.   

Observatör: Niels Jacob Andersen (rapporterad: 2003-09-28) 



2003-09-25 - NEJ 
Fangede en stellatarum, da den satte sig til hvile på udhænget på mit hus.

Observatör: Kim Lauridsen (rapporterad: 2003-09-25) 



2003-09-25 - LFM 
Vestlolland, perioden 14-20.9. gav i fælderne ikke meget spektakulært, men dog var det bemærkelsesværdigt, at der overalt var mange Schrankia costaestrigalis. I alt registrerede vi 41 stk. af blandet kvalitet.
Der var desuden 1 stk. H. viriplaca, rimeligt frisk og 1 stk. m. confusa (helt affløjet). I alt blot 4 A. convolvuli, heraf 1 stk. han helt uden skæl, de tre øvrige var friske hanner. Af pyralider kan blot nævnes 1 stk. L.sticticalis, helt dugfrisk.
Der var 2. generationsdyr: A. rumicis, L. litoralis, N. albula, P. muscerda, D. binaria, J. putata.

Observatör: Bjarne Skule, Flemming Vilhelmsen, Per Olsen (rapporterad: 2003-09-25) 



2003-09-24 - NEZ 
Var i Egholm skov ved Vellerup Vig med nettet.
I skovens nordlige bryn, langs mark og stendige var der mange Issoria lathonia. Storplettet Perlemorssommerfugl. Talte 50, men stoppede der.
Lokale beboere ikke så glad for alt for meget "renderi" i området.
Venligst,
Lars Hegelykke   

Observatör: Lars Hegelykke (rapporterad: 2003-09-25) 



2003-09-24 - LFM 
22.september 2003.
1 stk Limenitis camilla set nord for Corselitze.

Observatör: Anders Terman Olsen (rapporterad: 2003-09-24) 



2003-09-24 - LFM 
Møns Klint, 23.9.03 med vidunderligt mange dyr trods stiv kuling, der dog fik lidt afmatning gennem skoven. Max 27 dyr på en snor. Bedste observationer er 1 stk. L. semibrunnes og 1 stk. P. saucia. Masser af pyraliden noctuella, enkelte gamma og exoleta, typedyr circellaris, meticulosa og macilenta.

Observatör: Bjarne Skule, Carsten Hviid, Ebbe VEsterhede (rapporterad: 2003-09-24) 



2003-09-24 - SZ 
Næstved: Den 17.09.2003 så jeg i mine forældres have i Næstved en C-album sidde og suge nektar på en sankthansurt. Min mor troede først, at det var en kirsebærtakvinge, men kirsebærtakvingen og det hvide c har jo også meget
den samme rustrøde farve. Der er nældens takvinge mere regulært rød. Det havde da vist været en sensation, hvis det havde været en kirsebærtakvinge.
Iøvrigt vidste jeg s´gu ikke, at Limenitis camilla kan finde på at flyve i
2. generation, men sådan kan man jo hele tiden blive klogere på dagsommer-
fugle. Det er en af de vidunderlige ting ved den hobby.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2003-09-24) 


2003-09-22 - SZ 
Sen aften 22. september i Næstved: 1 stk. A. convolvuli samt 1 stk M. confusa (meget friske eksemplarer).

Observatör: Henrik Lund Larsen (rapporterad: 2003-09-23) 



2003-09-21 - LFM 
Bøtø d. 20. sept.
På trods af et næsten perfekt vejr - østlig og senere sydlig let til frisk vind og en lun aften 15-16 grader - var der næsten ingen dyr på de ca. 1000 snore og 7-8 lamper.
Vi noterede 31 macrosarter, de fleste meget fåtalligt. Af nævneværdige arter sås: C. polygrammata 1 (meget slidt), H. rostralis 1 og P. saucia 1 samt 2. eller 3. generation af M. albula 6, L. suasa 1 og M. litoralis 1.
Desuden sås en del af pyraliden N. noctuella.

Observatör: Brian J.K. nielsen, Flemming Juhl Nielsen og Knud Bech (rapporterad: 2003-09-21) 



2003-09-21 - WJ 
Ved fældetømning i dag (21/9) på den jyske Vestkyst for perioden 14 - 20/9 konstaterede vi stor indflyvning af lunosa fra Fjand i nord til Skallingen i syd.
At vi derudover fik 1 stk. lichenea ved Nr. Lyngvig og en dugfrisk sacraria
på Skallingen gjorde ikke turen ringere.
PS. Der var mængder af convolvuli.
Valther Hansen og Flemming Naabye

Observatör: Flemming Naabye (rapporterad: 2003-09-21) 



2003-09-21 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup: 17.-20.IX (på lys- og/eller sukkerlokning):
A. convolvuli (1), C. siterata (3), O. obstipata (1), X. ocellaris (1), M. confusa (3), H. viriplaca (1), H. armigera (1). Desuden extragenerationsdyr af: L. flexula (6), P. festucae (2), P. pygarga (7), P. rhomboidaria (1), O. sambucaria (3).
Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2003-09-21) 



2003-09-21 - B 
Bornholm – herlige efterårsdage på det sydlige Bornholm
13/9:  Boderne – 15 l-album, 1 albipuncta, 1 ambigua
 Dueodde – 1 albipuncta
14/9: Boderne – 38 l-album, 5 albipuncta
15/9: Dueodde – 1 l-album, 1 albipuncta, 1 armigera, 1 socia
16/9:   Dueodde – 3 socia, 1 asiatica
17/9: Boderne – 8 ocellaris, 1 asiatica
18/9: Dueodde – 4 semibrunnea, 1 asiatica, 1 convolvuli
19/9: Dueodde – 3 semibrunnea, 2 socia, 1 furcifera, 1 asiatica
20/9: Dueodde – 2 semibrunnea

Observatör: J. Bjerring Poulsen & Kr. Knudsen (rapporterad: 2003-09-21) 



2003-09-20 - NWZ/NEZ 
Sæsonen er langt fra slut.
Alle har forhåbentligt kunne nyde det pragtfulde vejr i lørdags d.20.9.
Hvor jeg opholdt mig i Veddinge bakker nåede temperaturen over 29 grader, og på 2 timers gang fra bakkerne til stranden kunne jeg finde 14 arter af dagsommerfugl, hvad der da er meget pænt for årstiden. Jeg skal ikke trætte med en opremsning af arter, men blot nævne det dejlige syn af en antiopa sejlende hen over den blå septemberhimmel, samt at her flyver temmelig mange c-album hvilket er ganske opsigtsvækkende, da jeg aldrig tidligere er stødt på arten her på egnen. Jeg har indtryk af, at arten har et hyppighedsår, da jeg har set mine første danske eksemplarer af arten i år, blandt andet ved min bopæl på Peblingedossering på indre Nørrebro, hvor argiolus er ganske almindelig. 
Betula har fløjet her i tidligere år, men mangler i år. Er det for sent på året?
Venligst
Jakob Arnholtz

Observatör: Jakob Arnholtz (rapporterad: 2003-09-22) 



2003-09-20 - NEZ 
Bagsværd: Stadig en fornøjelse at se Det hvide c (P c-album) sammen med Admiral (V atalanta) på snore og nedfaldsfrugt i ens have. Til gengæld kommer der ikke meget af interesse i havefælden ud over nogle få D binaria.
Min enlige H galii-larve er gået i jorden mens rubilarverne stadig æder løs.  

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-09-22) 



2003-09-20 - Bornholm 
Også på Bornholm massiv indflyvning af convolvuli for en halv snes dage siden. Ca. 15 bornholmere har indberettet fund om dagen fra hele øen, en mand på Balka fortalte at han havde "3 kolibrier" flyvende omkring sin kaprifolium hver aften og var de monstro undsluppen fra en dyrepark ?

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2003-09-20) 



2003-09-19 - LFM 
Gedesby 120 snore to nætter (19. & 20) gav en L. semibrunnea per aften (den den 20. fik dog lov til at flyve videre), men utroligt få dyr efter vejrforholdende.

Observatör: Jan F. Rasmussen (rapporterad: 2003-09-22) 



2003-09-19 - LFM 
Ang. Rødbyhavn og omegn.
obs. aftenen var den 18-09-03. Beklager fejlen.

Observatör: Jens, Flemming og Knud (rapporterad: 2003-09-19) 



2003-09-19 - LFM 
Rødbyhavn og omegn.
Den lune aften lokkede os til ovennævnte lokalitet. Svag SV senere med sydlig vind og ikke mindst 16 - 17 grader.
Der var mange arter i 2. eller 3. generation bl.a. x. spadicearia, H. pyritoides, E. centaureata, C. margaritata, H. fasciaria, E. similis, H. grisealis, H. proboscidalis, L. flexula, M. albula, L. suasa, L. oleracea og P. umbra.
Vi så ialt 61 arter macros på både lokning og lys og de mest spændende arter var: C, siterata 1, H. rostralis 1, M. confusa 1, A. hyperici 1 ( må være 3. generation ), L. semibrunnea 3, N. asiatica 1 og O. obstipata 1 han på lokning.

Observatör: Jens Lyngsøe,Flemming Juhl Nielsen og Knud Bech (rapporterad: 2003-09-19) 



2003-09-19 -  
I vores lille andelsboligforening Fyrreknolden i Jægerspris er der mange arter af dagsommerfugle, jeg har optalt 26 arter over de sidste 14 år. Der er f.eks. hvidt c, tofasetakvinge og guldhale. I år har alle tre optrådt hyppigt.

Observatör: Jørgen Eilenberg (rapporterad: 2003-09-19) 



2003-09-19 -  
I vores lille andelsboligforening Fyrreknolden i Jægerspris er der mange arter af dagsommerfugle, jeg har optalt 26 arter over de sidste 14 år. Der er f.eks. hvidt c, tofasetakvinge og guldhale. I år har alle tre optrådt hyppigt.

Observatör: Jørgen Eilenberg (rapporterad: 2003-09-19) 



2003-09-19 - F 
G. Christensen, Lohals, Langeland rapporterer 1 stk. L. camilla i Lohals Skovene 11.9.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2003-09-19) 



2003-09-18 - LFM 

Har sammen med Uffe Terndrup 2 steder på Lolland (Hyde Skov & Maltrup Skov) set og fotograferet camilla i 2. generation (et stk. fanget) i tilgift fik Uffe en stellatarum. Selv har jeg for et stykke tid siden set en i haven i Brabrand. Hvis andre ser camilla i 2. generation vil jeg gerne høre om det da jeg har tænkt mig at skrive lid om det. Tom Nygaard Kristensen 86 26 35 15/ 40 35 98 50 

Observatör: Tom Nygaard  Kristensen (rapporterad: 2003-09-19) 



2003-09-18 - LFM 
1 stk L.Camilla i Fanefjord skov på Vestmøn.

Observatör: J.Kronborg (rapporterad: 2003-09-18) 



2003-09-18 - NEZ 
Fredag den 12. september blev der fundet en flot levende Snerlesværmer (Agrius convolvuli) på en græspæne lige under en sammenklappet parasol i en have i Borup på Midtsjælland. Lørdag den 13. fremviste jeg den for min datters skoleklasse og alle forældrene, der var på "hyttenaturtur" i Fredriksdal Storskov syd for Furesøen. Her blev den også sluppet løs. De synes alle den var meget stor og imponerende. Sådan en havde de aldrig set før.
Da den blev sluppet sad den længe og sundede sig. Derefter begyndte den at kravle rundt på mine hænder, arme og trøje. Til sidst "tog den mod til sig" og fløj ca. 5 meter op og satte sig i et højt træ. Den satte sig ikke på stammen men ude under nogle af de mindre grene.
Hilsen
Knud Flensted

Observatör: Knud N. Flensted (rapporterad: 2003-09-18) 



2003-09-17 - B + Sverige 
12.-16.IX (lys- og/eller sukkerlokning); vigtigste observationer:
M. l-album (>75 stk.; Boderne/Sose/Dueodde/Svenskehavn/Pedersker), L. socia (10 stk.; Dueodde/Svenskehavn), L. semibrunnea (2 stk.; Dueodde), N. asiatica (1 stk.; Svenskehavn), H. armigera (1 stk.; Svenskehavn), D. caeruleocephala (1 stk.; Dueodde), S. costaestrigalis (>10 stk.; Dueodde), T. dubitata (1 stk.; Dueodde).
Sverige/Falsterbo/Skåne(17.IX)(på hjemvejen); sukkerlokning:
C. siterata (1 stk.), L. furcifera (2 stk.) og L. lambda (2 stk.).

Observatör: Søren Dyrsted & Per Tejlmann (rapporterad: 2003-09-21) 



2003-09-17 - NEZ 
På en kort tur til Ganløse Ored, observeredes i løbet af en time 4 stk c-album og 4-5 admiraler på 7 vinsnore. Det ene c-album svarede dårligt til sit navn da c fuldstændigt manglede (f. c-extinctum), og dyret iøvrigt var helt sort uden tegninger på undersiden (f. carbonia)(efter Nordens Dagsommerfugle af Torben W Langer). Dyret kom med hjem i følgeskab med 10 stk skovflåter der så at sige indsamlede sig selv.   

Observatör: Arne Lykke Viborg (rapporterad: 2003-09-18) 



2003-09-17 - NEZ 
På et kort smut til Ganløse ored, observeredes på 7 vinsnore 4 c-album og 4-5 admiraler. Den ene c-album svarede dårligt til sit navn, da c´et fuldstændigt manglede (f. c-extinctum) og den iøvrigt var helt tegningsløst sort på undersiden (f. carbonaria)(frit efter Nordens Dagsommerfugle af Torben W Langer). Dyret kom med hjem, iøvrigt indsamledes (utilsigtet) 10 skovflåter, samt (tilsigtet) lidt rørhatte. 

Observatör: Arne Lykke Viborg (rapporterad: 2003-09-18) 



2003-09-17 - LFM 
Gedesby: Jeg så 13 dagsommerfuglearter på vingerne ude  langs diget og ved kanalen bl. 10-15 Hvide c (P. c-album)på et par snore sammen med 5-6 guldbasser og en masse Admiraler (V atalanta), 1 Rødplettet Blåfugl (agestis), 4 Storplettet Perlemorsommerfugl (I lathonia) samt 1 Gul høsommerfugl (C. hyale). Desuden tog jeg en H galii hun som fløj rundt i fuldt dagslys. Der sad også flere A meticulosa og sov på tørre blomsterstande i fuldt dagslys. Desværre ingen M stellatarum på denne herlige indiansummer-dag.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-09-18) 



2003-09-17 - Fyn 
På Nyborgkanten ses flere og flere c-album. I dag også 2 ex. i min have, foruden 1 ex. stellatarum.

Observatör: Lars hansen (rapporterad: 2003-09-17) 



2003-09-16 - NEZ 
A. convolvuli, (Snerlesværmer)
en lille historie fra H/F Vennelyst, om lørdagen mødte jeg en af beboerne på syrenvej, han fortalte at om fredagen d.12/9 kom
deres kat med en stor sommerfugl som han mente var en Ligustersværmer,
der tænkte jeg at det måske var en A. convolvuli (Snerlesværmer).
om tirsdagen d. 16/9 kom min kollega på værkstedet med en tændstikæske.
der var en sommerfugl som hans børn havde fundet død ude i græsset der hvor de bor på Norddyssen, Christiania om søndagen.
http://www.pedersen-bike.dk/images/sph06.jpg
hilsen Lars Andersen

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2003-09-18) 



2003-09-16 - meddelelse 
Vedr. insektvenlige planter.
Hermed yderligere til overvejelserne over, hvilke planter, der kan høre til i en insektvenlig have:
Lythrum salicaria (Kattehale) er både dansk og god til insekter. Hører til i den fugtigere jordbund, hvor den stortrives i fuld sol. Der fås diverse sorter i planteskoler, også til tørrere jordbunde.
Og uanset det kan knibe med den danske oprindelighed, så er der til den insektvenlige have også planter som 
Monarda (hestemynte), der blomstrer i højsommeren og findes i forskellige farvevarianter (rød, hvid mm), den kan gro al slags jord og i halvskygge.
Og så skal alt måske ikke handle om sommerfugle, idet flg. to utroligt poplulære bi-, humlebi- og svirrefluevenlige planter stort set aldrig besøges af sommerfugle:
Caryopteris incana (blåskæg), er en ret ny ganske beskeden busk i danske haver. Den blomstrer lyseblåt fra medio/ultimo august og nærmest sæsonen ud. 
Vitex agnus-castus (kyskhedstræ eller munkepeber), kendt fra raviner og strandbredder mm fra Middelhavsområdet, ligner en hampebladet, finakset Buddleia, blomstrer meget af sommeren, men er ikke helt vinterhårdfør.
Begge arterne kan have problemer med vandmangel i vintermånederne - barfrost tørrer dem ud, så de dør eller sættes voldsomt tilbage, hvilket i øvrigt også kan være et problem for fx Buddleia. Vinterdæk, og sørg for vand i frostfrie perioder!
Med venlig hilsen
Bjarne

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2003-09-16) 



2003-09-16 - LFM 
Vestlolland - perioden 6.-13.9. gav ikke meget spændende. Der var et par stykker af hhv.  verbascalis (pyraliden), costaestrigalis, convolvuli og confusa. Ikke mange meticulosa og nærmest lig nul gamma. Sjovt var det dog at se 1 stk. L. pastinum og 2 stk. C. clathrata og 1 st.C. bajularia (helt frisk og fin grøn.

Observatör: Bjarne Skule, Flemming Vilhelmsen & Per Olsen (rapporterad: 2003-09-16) 



2003-09-16 - Vejle Amt 
16/9 Det Hvide C, er set føste gang d. 14/9 i egen have på nedfaldsæbler. Det drejer sig om en han uden det hvide c på undervingen. Løsning, Vejle Amt

Observatör: Tommy Kaae og Mathias E. Kaae (rapporterad: 2003-09-16) 



2003-09-15 - NEZ 
To dagsommerfuglesamlere fandt på en nattur ved Vassingerød ved Allerød følgende: oxycanthae og proboscidalis som typedyrene samt de almindelige efterårsugler lota, vaccinii og circellaris. Udover de helt almindelige dyr også enkelte rostralis og en rubiginea. I haven i Allerød er der rigtig mange rostralis og hos Allan er convolvuli fast gæst næsten hver aften. Om dagen dusinvis af c-album plus enkelte phlaeas, megera og icarus. 

Observatör: Allan & Martin (rapporterad: 2003-09-16) 



2003-09-15 - NEZ 
På et par sukkersnore her i haven i Holte sad sandelig to helt friske Hypaena rostralis, ikke set her før.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2003-09-15) 



2003-09-14 -  
Rapporten d. 14/9 fra Gedser mangler ved en fejl observatørens navn, som er Lars Bo Andersen. Beklager. Per Stadel

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2003-09-19) 



2003-09-14 - LFM 
I flot indiansummer-vejr lidt nordøst for Gedser sås bl.a en meget livlig
stellatarum og 2 agestis. Des. 3 stk. C. hyale -  2 hanner og en hun i 
3. generation. I forhold til 2. generationsdyrene fra beg. af august virker
disse lidt mere grønne,  mere spidsvingede og en anelse mindre. Hyalerne
fløj inden for et meget lille område.

Observatör: Lars Bo Andersen        (rapporterad: 2003-09-19) 



2003-09-14 - LFM 
Gedser Odde. Set 1 stk. C. hyale, han.
Bøtø Skov. 2 Stk. C-album, virkede nyklækkede.

Observatör: Anders Terman Olsen (rapporterad: 2003-09-17) 



2003-09-14 - LFM 
I flot indiansommervejr lidt nordøst for Gedser sås bl.a en meget livlig
stellatarum og 2 agestis. Desuden 3 stk. C. hyale 2 hanner og 1 hun
- måske 3. generation ?  De 3 hyaler fløj inden for et ganske lille område.

Observatör:  (rapporterad: 2003-09-15) 


2003-09-14 - SZ 
Magleby Skov på Stevns blev med vindstille og lav temperatur ikke det ideelle søndagsudflugtssted med rødvinssnorene. Dog så vi 1 stk. rostralis og 1 stk. dubitata - begge helt friske. Derudover et sparsomt udvalg af sæsonens ugler med proboscidalis i overtal. Vaccinii og tranversa er rigeligt begyndt! Det er vist iflg. naturen selv efterår.

Observatör: Bjarne Skule & Carsten Hviid (rapporterad: 2003-09-14) 



2003-09-14 - LFM 
Vest for Onsevig, nordlige Lolland fløj (mindst) 2 stk. camille (hvid admiral) friske og fine rundt i sensommersolen.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2003-09-14) 



2003-09-14 - F 
Idag indfandt c-album sig endelig i haven her i det nordøstlige Odense. Meget frisk hun på de sidste blomster på sommerfuglebusken. Har først i august fundet adskillige liguster-larver på nyplantet ask på midtfyn. Syrener og liguster tæt ved bar ingen præg af ligusterlarver.

Observatör: Kent Bovin (rapporterad: 2003-09-14) 



2003-09-14 - NEZ 
Lidt har vel også ret: Det er nu en fornøjelse her til middag at stå i sit køkken og forsøde opvasken med synet af 10 stk. det hvide c (P. c-album) og et lignende antal admiraler (V. atalanta) der gantes i munter flugt på 5 sukkersnore i min have her i Holte. Det er ligefrem lidt besværligt at holde tal på dem!
Om natten har der været mange pæne (!) pyramideugler (A. pyramidea) og en nogenlunde frisk rødt ordensbånd (C. nupta).

Observatör: Per Stadel (rapporterad: 2003-09-14) 



2003-09-14 - ej 
Osse her ved Binderup Strandskov (ved Kolding) er der i dag en c-album på nedfaldsæblerne. Den første jeg har set her. Plus en lidt underlig admiral med overvejende beige bagvingesømbånd. Den sidste fangede jeg for en ordens skyld.
Med venlig hilsen

Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2003-09-14) 



2003-09-14 - NEZ 
1 stk. Det hvide C - Morbærhaven/Albertslund. 

Observatör: Danny Kristiansen (rapporterad: 2003-09-14) 



2003-09-14 - østjylland 
1 C-album . Sad på nedfaldsmirabeller i haven i Skanderborg. Blev fotograferet.  

Observatör: Andersson (rapporterad: 2003-09-14) 



2003-09-14 - SZ 
Fensmark Skov/Holmegårds Mose
Over 20 C-album observeret på blot 1½ time - de kunne ikke modstå duften af månedgammel gæret banan. Derudover fløj der forbløffende lidt.

Observatör: Erik Nørager (rapporterad: 2003-09-14) 


2003-09-14 - NEZ 
BURESØ kl.11. Det er helt vildt, sidder på terrassen og nyder synet af 9 hvide C ( p. C-album) på en enkelt rødvinssnor er der 5 dyr. På diverse blomster Atalanta, Io og Urticae,

Observatör: steffen johansen (rapporterad: 2003-09-14) 



2003-09-14 - NEZ 
Har i går klækket en grønlig hun af hyale, nydelig. Var også ved Gentofte Sø og kigge på tagrør, men fandt ingen virgo. Så dog en ocellaris og en gilvago.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-09-14) 



2003-09-13 - LFM 
Falster, Bøtø: 27 arter set - heraf blot 2 på lys(af de 27 arter var 5 microlep. bl.a. noctuella og maculipennis). Blandt macrolep. set: 1 stk. N. albula, 1 st. N. asiatica, 2 stk. L. semibrunnea. Og efteråret nærmer sig: E. transversa er begyndt.

Observatör: Bjarne Skule, Carsten Hviid, Ebbe Vesterhede (rapporterad: 2003-09-14) 



2003-09-13 -  
Observatör: Bjarne Skule, Carsten Hviid, Ebbe Vesterhede (rapporterad: 2003-09-14) 



2003-09-12 - NEZ 
Så idag en c-album der smukt landede på mit cafe-bord et kort øjeblik på Cafe Strecker på Axeltorv KBH centrum. Underligt sted ! 

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2003-09-15) 



2003-09-12 - NEZ,Uggeløse Sø 
2 stk.  H.convolvoli sværmende om den duftende tobak i skumringen - flot syn, med den 10 cm lange snabel.

Observatör: Allan Bornø Clausen  (rapporterad: 2003-09-13) 



2003-09-11 - NEZ 
1 stk N.asiatica Tirsdag Ishøj 
3 stk N.asiatica Høje-Tastrup i dag

Observatör: Bjørn Baungaard (rapporterad: 2003-09-11) 



2003-09-11 - NEZ 
Lige et link til dem som ikke kender EUCARTA AMETHYSTINA.
http://www.don.sitek.net/home/collect/RIS/PHOTO15.HTM

Observatör: Brian J. K. Nielsen (rapporterad: 2003-09-11) 



2003-09-11 - nøz 
har lige været en tur ude i haven og kikke i det skønne veje hvor det mylerde med sommerfugle . så 8stk admiraler, 2 citron sommerfugle , 1 sørgekåbe den første i fem år, 2 stk c.album. 2 nældens takvinger,stor kålsommerfugl, grønåretkålsommerfugl samt 1 tidselsommerfugl.
har klækket en c.album fra larve a på elmetræ er det normal foderplante.

Observatör: niels g. jørgensen (rapporterad: 2003-09-11) 



2003-09-10 - NEZ 
Et stort eksemplar af Snerlesværmer (Agrius convolvuli) blev observeret i dagtimerne på sydsiden af en sort hegnspæl i en villahave i Holte.
Vi er opmærksomme på, at arten tilsyneladende har et godt år i Nordeuropa, men hvor mange observationer er der egentlig omtrent gjort i Danmark i år?
Kan det forventes, at det fundne eksemplar om kort tid vil flyve mod varmere himmelstrøg, eller vil det mon dø et sted i den nærmeste omegn?
Med venlig hilsen
Jacob Kirk og Karsten Kirk 

Observatör: Jacob Kirk og Karsten Kirk (rapporterad: 2003-09-15) 



2003-09-10 - LFM 
LFM, Rødbyhavn: vel hjemme igen lige ved midnat, kan vi berette, at det træk, der måske har sendt amethystina, virgo, armigera, asiatica mm til Nordsjælland i går nat IKKE leverede noget interessant i Rødbyhavn. Det blev til max 16 dyr pr.snor, 24 arter ialt. Mest spændende var 3 stk hyperici, 2 stk. costaestrigalis, 1 albipuncta.
Men nok så interessant var det, at vi kørte fra Nordsjælland i øsende regn og vendte hjem til regnvejr, men længe leve internettet og diverse vejrkort og prognoser. Derudaf kunne vi se, at det ville blive tørvejr på i hvert fald Lolland fra eftermiddagstide. Det holdt stik - ingen regn sydvest for Farøbroen, lunt, tørt vejr for årstiden, men godt nok heller ingen vind. Andre vi talte med syntes ikke det kunne betale sig at se efter dyr denne dag, hvor det havde regnet ca. 40 mm gennem 18 timer, men man skal ikke blot se ud af sit eget vindue, men forsøge at vurdere chancerne for opholdsvejr andre steder.

Observatör: Bjarne Skule & Carsten Hviid (rapporterad: 2003-09-11) 



2003-09-10 -  
En lille korrektion til fangst af virgo i Avderød.
Desværre var der ikke tale om 3 stk virgo men kun 2 stk.
Da dyret kom op af giftglasset for at blive præpareret viste det sig at der var tale om 2 virgo og 1 stk 
Eucarta amethysthina  NY FOR DANMARK
Ikke så ringe endda.
Observatör: BKN,NJA,FJN (rapporterad: 2003-09-10) 



2003-09-09 - NEZ 
Avderød tirsdag aften skulle vise sig fra den gode side.
virgo (3)stk (fundet på tagrør, ketsjet flyvende, og 1 på sukker)
armigera (3)
ocellaris (2)
socia (1)
confusa (1)
rostralis (4)
costaestrigalis (5) 
NB Alle virgo blev fundet i/ved moser med gråpil som efter sigende skulle være en af artens biotoper.
Brian k Nielsen, Niels Jacob Andersen & Flemming Juhl Nielsen

Observatör: BKN,NJA,FJN (rapporterad: 2003-09-10) 



2003-09-09 - NEZ 
Karlstrup i havefælde
Den kraftige SØ vind begynder endelig at give gode dyr her på øst sjælland.
Da jeg kiggede i fælden kl. ca. 23.30 sad der ikke mindre end 5 stk N. asiatica, og den helt store overraskelse var efter at jeg fik kigget ordenligt efter - 1 stk M. l-album (Ny for NEZ ?)
Skyndte mig at sætte noget mere lys op, så det bliver spændende at se hvad der mere kan dukke op, hvis det hele ellers ikke drukner i regn.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-09-10) 



2003-09-09 - nez, Slangerup ås 
Kl. 01.30 En stor H. convolvoli lander midt i den kraftige østenvind på lagenet i haven.

Observatör: Allan Bornø Clausen  (rapporterad: 2003-09-09) 



2003-09-09 - LFM 
 Fandt d. 3/9 en frisk H. tityrus, og den 4/9 yderligere 2 stk også friske. Alle tre hanner, som øjensynlig er en 3 genenration. Den 5/9 reddede jeg yderligere en hun fra et edderkoppespind. Hannerne fandt jeg på diget ved Gedesby strand, hvor de sugede på rejnfan. Hunnen på en parkeringsplads i sommerhusområdet. Den 7 & 8/9 to friske hyaler, vel også en 3 generation. 

Observatör: Kurt Vangskjær (rapporterad: 2003-09-09) 



2003-09-09 - LFM 
Min første hyale-puppe efter æglægning fra hun fundet på Falster primo august klækker inden for et døgn, da man kan se sommerfuglens vinger aftegne sig. Colias-slægten er nu en nydelig samling sommerfugle. Har set 4 arter i Skandinavien i år - nastes, hecla, palaeno og hyale.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-09-09) 



2003-09-09 - NEZ 
9/9 Her i haven muntrer 3 stk. hvidt c (P. c-album) sig på sommerfuglebusk og japansk sankthans urt. Der har de fleste dage været 1-2 stk hvidt c i min have i Holte nord for København hele sensommeren.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2003-09-09) 



2003-09-08 - NEZ 
Pinseskoven, Amager, på sukkerlokningstur i Birkeskoven, fotos af:
Polygonia c-album hun, og V.atalanta, fotos kan ses på:
http://www.pedersen-bike.dk/indextre.html.
dette er min nystartede hjemmeside om sommerfugle.
Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2003-09-10) 



2003-09-08 - NEZ 
8/9 Natsværmertur med Skovskolen (jo, der er skam andre der kan!) i Gribskov. Hængte masser af snore op samt 3 lamper. Pæn temperatur, 14-15 gr. men hård blæst. Ikke så meget på snorene, alle de sædvanlige efterårsdyr. På lamperne heller ikke så meget, men her flere spøjse 2. generations dyr fx. 1 frisk D. binaria han, 1 pæn A. l-nigrum, et par af måleren margaritata og mest usædvanligt 1 dugfrisk M. alpium. De tre sidstnævnte arter flyver ellers normalt i forsommeren. På bøgegrene i skovkanten opdagede vi i hundredvis af ugler og målere igang med at forsyne sig med honningdug fra bladlus på bøgekvistene. Ikke så underligt, at der ikke kom så meget på snorene. I alt ca. 35 arter.

Observatör: P. Stadel, Knud Bech & Kenneth Jensen (rapporterad: 2003-09-09) 



2003-09-08 - LFM 
Den slørede efterårssol kunne ikke forhindre 15 arter dagsommerfugle i fuld aktivitet på Sydfalster. Mange friske  3gen. dyr: C.hyale 2 stk. Agestis 1 stk. tithyrus 1 stk. icarus >10 stk. levana 2 stk., phlaeas >20 stk. C-album 6 stk. samt de 3 kålfugle. En hurtig stellatarum på diget, var ikke hurtig nok! Desværre tråler utallige korsedderkopper luften tynd, fy!! det må der sættes ind over for. 
Observatör: Allan Bornø Clausen  (rapporterad: 2003-09-09) 



2003-09-08 - Brøndby 
Et styk Nymphalis xanthomelas sad på en sten med nedfaldne rønnebær i en have i Brøndby

Observatör: Per Alm (rapporterad: 2003-09-08) 



2003-09-08 - NEZ 
Kjeld Rasmussen har bedt mig meddele at han i nat har fanget en E. virgo på lys i Hedeland.
Knud Bech

Observatör: Kjeld Rasmussen (rapporterad: 2003-09-08) 



2003-09-08 - LFM 
Vestlollandske fælder gav i perioden 30.8.-5.9. ikke mange dyr totalt, med en stor dominans af c-nigrum, samt glædelige gensyn med mange binaria, nupta og i alt 3 fraxini (meget under normalen) og med en påfaldende mangel på meticulosa (i alt ca. 100) og gamma ( i alt 12 stk) dog også følgende:
verbascalis: 4 stk
N. noctuella: ca. 100 stk.
A. Convolvuli: 7 stk. (heraf 1 hun)
H. Galii: 1 han
O. obstipata: 1 han
A.prunaria: 1 han
X.ocellaris: 1 stk
L.solidaginis 1 stk.
M. albipuncta: 11 stk. - atter meget friske dyr

Observatör: Bjarne Skule, Per Olsen, Flemming Vilhelmsen (rapporterad: 2003-09-08) 



2003-09-08 -  
Observatör: Henrik   (rapporterad: 2003-09-08) 



2003-09-08 -  
Observatör: Henrik   (rapporterad: 2003-09-08) 



2003-09-07 - NEZ 
d. 7/9 Gennemvadede jeg Tibirke Bakker (man skal jo prøve noget nyt) i ca. 2,5 time for lede efter larver af brombærspinderen (M. rubi). Intet særligt fundet (tænk at man skal sige det om c-album!) ud over en del larver af uglen A. auricoma, to hvidt c (P. c-album) og en admiral (V. atalanta) på nedfaldne mirabeller og en mængde store larver af af nældesommerfuglen (A. levana) på brændenælde langs landevejen. Den eneste rubi-larve jeg fandt, var smattet ud på landevejen! Ellers kunne man ærgre sig lidt over den noget hårdhændede "naturpleje" i dele af bakkerne.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2003-09-09) 



2003-09-07 - nwz 
1 stk c-album i rådne æbler i Mørkøv.

Observatör: Per Hermansen (rapporterad: 2003-09-09) 



2003-09-07 - LFM 
Ulvshale
60+ snore besøgtes af bl. a. 10-15 X citrago og 3 L. socia

Observatör: Jan F. Rasmussen + Thomas Simonsen (rapporterad: 2003-09-08) 



2003-09-06 - NEZ 
C-album 2 stk lokket med rødvinssnor i have i Hellerup. Den ene ved DMU den 5. fik selskab af yderligere et eks. om eftermiddagen.

Observatör: David Boertmann (rapporterad: 2003-09-08) 



2003-09-06 - NEZ 
2 stk. C-Album og en enkelt Lathonia var blandt de mere usædvanlige arter på min lille cykeltur i Hedeland.

Observatör: Kenneth Pedersen (rapporterad: 2003-09-08) 



2003-09-05 - NEJ 
C-album 1 fint eks. lokket med en enkelt rødvinssnor her mellem DMU's bygninger på Risø.

Observatör: David Boertmann (rapporterad: 2003-09-05) 



2003-09-05 - ej 
Binderup Strandskov ved Kolding. Osse her er der nu nye levana - midt i admiralernes myldretid...
Med venlig hilsen,

Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2003-09-05) 



2003-09-05 - NEZ + B 
Gennem årene siden 1995 har jeg undersøgt hundreder af Hadena bicruris for evt. at finde H. capsincula. Resultaterne vil komme i næste (forhåbentlig) nummer af Entomologiske Meddelelser (sammen med den længe ventede artikel om Mythimna favicolor og M. pallens). 
Senest i sidste uge undersøgte jeg ved genital præparation et parti Hadenaer, og til min overraskelse var der en hun af H. capsincula fra Nakkehoved fyr foruden endnu én han fra Bornholm (begge fra slut august). Da det formodentlig snart vil rygtes, at H. capsincula også kan forekomme i NEZ vil jeg lige sige, at jeg ikke er interesseret i at undersøge flere bagkroppe . Så send ikke flere! I stedet vil jeg på Entomologisk Årsmøde til marts 2004 fortælle om, hvordan man selv kan lave genitalundersøgelser og bestemme disse Hadenaer.
Hilsen Michael Fibiger

Observatör: M. Fibiger (rapporterad: 2003-09-05) 



2003-09-04 -  
Hvid Admiral, L. camilla, observeret i skovlysning ved V. Vedsted Bæk hvor den gennemløber V. Vedsted Bjergplantage. Fund i Jylland er formentlig ret sjældne. Jeg har ikke set den her før. 

Observatör: Lars Maltha Rasmussen (rapporterad: 2003-09-06) 



2003-09-04 - NEZ 
Karlstrup - 4mileskoven
150 snore, 15 gr. klart vejr med svag vind.
Bland stort antal af almindelige arter som X. c-nigrum, A. circellaris, X. xanthographa, M. pallens, P. meticulosa, H. proboscidalis, A. ipsilon  samt lidt mindre antal af A. pyramedia, H. micacea, M. satura, A. litura, N. pronuba, X. icterita, X. togata, A. gamma, A. segetum, N. comes, A. tragopoginis, S. liturata, T. obeliscata, X. fluctuata og E. silaceata - kom også H. rostralis(1), X. ocellaris(1) og L. solidaginis(1)

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-09-05) 



2003-09-03 - NEZ 
Efter telefon samtale med Michael Fibiger kan jeg hermed meddele at vi har fanget det 5`Danske eksemplar af Hadena capsincola. MF genit. verif
Den er fanget ved Nakkehoved fyr 18-25. Viii. 2002. Ny for NEZ.

Observatör: Brian J. K. Nielsen & Niels Jacob Andersen (rapporterad: 2003-09-03) 



2003-09-03 - LFM 
emne: Kastanje-møllet
Tysk TV3 havde mandag et indslag om denne art. I de tidligere østtyske områder er arten nu flere steder  ved at true de mange kastanjealleer. De står mange steder i følge indslaget allerede helt afløvede midt i august på grund kastanjemøllets hærgen. EU har netop bevilget en betydelig sum til et projekt, der skal undersøge mulighederne for at bekæmpe arten. Projektet har sæde i Berlin og man har f.eks fundet ud af at nogle løbebiller gerne fortærer kastanjemøllets larve. Problemet et blot at de løber(et lille ordspil).
Det er kun tre år siden arten dukkede op i "Østtyskland". Herhjemme dukkede den op sidste år. På mine genboers kastanje kunne jeg sidste år med besvær finde 10-20 miner. I år kan der tælles tusinder på samme træ.
Det bliver spændende at følge.
Vil man læse mere om denne på mange måder gådefulde art findes der nogle rigtigt gode tyske sider.

Observatör: Poul Szyska (rapporterad: 2003-09-03) 



2003-09-02 - Fyn 
Juelsberg Skov v. Nyborg
Nældesommerfugl 2 friske 3.gen. samt en enkelt c-album. Begge arter er nye for skoven, men over de sidste par år fundet på talrige lokaliteter omkring og syd for Nyborg.

Observatör: Lars Hansen (rapporterad: 2003-09-02) 



2003-09-02 - LFM 
Nordmann på besøk på Falster 11 - 19 august 2003.
Beklager at funnlistene kommer litt sent, men jeg ville ha dyrene av spennbrettene for sikker id, især av et par av de små dyrene før jeg la ut listen.
Blant de almindelige artene kom følgende:
Ore 11. august: 4 stk N. interjecta
Bøtø strand 13. august: 3 stk C. nupta, 1 stk D. bankiana 3 stk N. interjecta, 1 stk. S. exigua, 1 stk. S. taenialis, 5 stk. M. albipuncta, 1 stk. M. confusa, 1 stk. C. polygrammata, 6 stk. P. muscerda
Horreby Lyng 14. august: 2 stk C. nupta, 2 stk N. interjecta, 1 stk A. geminipuncta,  2 stk. M. albipuncta, 2 stk P. muscerda
Pomlenakke 12 og 15 angust: 6 stk C. sponsa, 1 stk C. nupta, 1 stk N. interjecta, 1 stk. N. antiopa samt mengder av V. atalanta
Hannenov 16. august. 1 stk E. reticulatum
Så også et par eksemplarer av C. dia på dens lokalitet. Det er trist å høre at dere danske samlere nærmest har endevendt lokaliteten på jakt efter denne . Er ikke halve gleden ved å samle sommerfugler dèt å vite at sjeldne arter fremdeles flyr på sine lokaliteter, og ikke bare står i ens samling?

Observatör: Reidar J D I Voith (rapporterad: 2003-09-02) 



2003-09-02 - SZ 
Næstved: Den 24.08.2003 så jeg i mine forældres have i Næstved en dagsommerfugl, der godt kunne ligne en Nymphalis xanthomelas, for den havde samme orange farve som en C-album eller en Lathonia, men den var bare
meget større. Nu har jeg lige været på Øland og set mange Nymphalis poly-chloros der, og den lignede mistænkeligt meget en Polychloros i flugten. Jeg vil absolut ikke med sikkerhed sige, at det var en Xanthomelas, men det kan det have været, nu da jeg har læst, at den har invaderet Danmark. Det kunne ellers være sjovt og spændende, hvis en af Xanthomelas´erne lagde æg i Danmark, så vi kunne få en helt ny dagsommerfugleart i Danmark og specielt en så eksotisk dagsommerfugl som Xanthomelas. Flyver den ellers ikke mest i Polen og i Rumænien ? Jeg ved ihvertfald, at Nymphalis vau-album er almindeligst og hyppigst i Rumænien.  

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2003-09-02) 



2003-09-02 - SZ 
Næstved: Den 13.08.2003 så jeg i mine forældres have i Næstved et stort eksemplar af Lathonia sidde i lang tid og suge nektar på en buddleia. Jeg ved ikke, hvad den lavede så langt inde i byen. I flugten lignede den en Paphia. Så stor var den.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2003-09-02) 



2003-08-31 - NWZ 
Lumsås: På et sommerhusvisit på den sydvendte kyst så jeg 5 Storplettet perlemorsommerfugle (I lathonis), 4 Okkergult randøje (C pamphilus), 1 Lille ildfugl (L Phlaens), 2 Admiral (V atalanta) samt en enkelt Græsrandøje (M jurtina). Og på en gederams fandt et af børnene i selskabet den fineste Snerresværmer larve (C galii). 

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-09-01) 



2003-08-31 - B 
På den sidste officielle sommerdag i 2003 var der snesevis af friske urticae, adsk. cardui og sandelig også et par rhamni samt en enkelt strygefrisk c-album lod sig beundre på havens store humle - hyggeligt !

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2003-08-31) 



2003-08-29 - NEZ 
Det gode Duehale-år har nu også påkaldt sig ornitologernes opmærksomhed: Se
http://www.dof.dk/04-nyheder/Skriver/duehale.html. Jeg har desværre ikke, trods ihærdig søgen de varme dage på sydvendte skråninger, haft glæden af at se en af dem (jo, i Kroatien, men det er ikke det samme)

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-08-29) 



2003-08-28 - NEZ 
Rådvad
Med en 3m lang gren hvorpå jeg havde tapet mit net fast i enden, lykkedes det ved middagstid  at fiske 7 stk diluta ned fra lamperne ved Rådvad. Var ude og kigge for en uge siden, men da var diluta endnu ikke kommet frem.
Bøllemosen
2 stk C. hawortii og 1 stk på 11w lysstofrør.
29/8 i Karlstrup på havefælde
1 stk dugfrisk M. confusa

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-08-30) 



2003-08-28 - NEZ 
Friske levana (3. gen.) og c-album m.v. i Kongelunden.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-08-28) 



2003-08-28 - Bornholm 
En fældetømning fra Boderne 22.-27.viii gav 1 stk centrago. Ny for Bornholm.
Er den kommet med den hårde vestenvind fra Fyn og Falster ???

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2003-08-28) 



2003-08-27 - SZ og LFM 
En tur i Holmegårds Mose søndag den 24/8 gav 1 slidt antiopa, mange levana, 5 c-album, 5 rhamni, 5 meget slidte paphia, 2 io, ca 10 urticae, og i hundredevis af atalanta. De var alle vegne langs stierne og i lysningerne.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2003-08-27) 



2003-08-27 - NEZ 
Da livet er ved at ebbe ud i lucernemarkerne, kørte jeg forbi Raadvad, hvor jeg fik en diluta på lygtepæl og var lige ved at få en gren i hovedet i blæsevejret.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-08-27) 



2003-08-26 - NEJ 
Tog med 100 sukkerlokningssnore ud på østsiden af Tofte Skov.
Efter 4 runder var resultatet: 2 costaestrigalis, 1 triplasia (trigemina)(sidst medt i 1971 fra NEJ - vist nok?), 1 solidaginis og 1 vetusta samt mange gamma, meticulosa og især c-nigrum.

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2003-08-28) 



2003-08-26 - NEZ 
Lille tur i Gribskv: +50 levana samt tusindevis af store larver, 1 antiopa, 3 c-album, en enkelt meget stor urticae, fire S. ligustri-larver og sjovest af alt en dugfrisk cardamineshan.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2003-08-27) 



2003-08-26 -  
Observatör: niels .g. jørgensen. (rapporterad: 2003-08-26) 



2003-08-26 -  
Observatör: niels .g. jørgensen. (rapporterad: 2003-08-26) 



2003-08-26 -  
Observatör: niels .g. jørgensen. (rapporterad: 2003-08-26) 



2003-08-26 - ej 
M. stellatarum set i haven den 24/8 kl 18.30 ved Kaprifolien - den fik lov at flyve!
hilsen Kalle

Observatör: Kalle (rapporterad: 2003-08-26) 



2003-08-26 -  

 I går kunne jeg vinke farvel til en Sørgekåbe ved
 Falsters sydspids. Den fløj målbevidst ud over vandet
 sidst på eftermiddagen i let til frisk sydvestlig vind.
 En flot oplevelse, selv om vi bedre kan lide, når det går den
anden vej.

Observatör: Poul (rapporterad: 2003-08-26) 



2003-08-26 - LFM 
På min cykeltur søndag eftermiddag rundt om Maribo-søndersø, kunne jeg uden at gøre mig umage observere:4 stk. C-album helt dugfriske og ligeledes mange friske Levana (3. generation i år.).

Observatör: Anders Rousing (rapporterad: 2003-08-26) 



2003-08-25 - Birkemosen, LFM 
Brugt en 1/2 time med 20 snore, for lige at se, hvad der kunne melde sig!Mængder af Atalanta og enkelte levana viste sig, bedst var nok 5 P. c-album, der var flot friske. Yderligere 3 fik lov at flyve igen.

Observatör: Anders Beltoft (rapporterad: 2003-08-30) 



2003-08-25 - Gedser, LFM 
Så 1 C. crocea hun med gevaldig fart over stranden.

Observatör: Anders Beltoft (rapporterad: 2003-08-30) 



2003-08-25 - LFM 
Her i haven i Gedser by sidder der lige i øjeblikket ca. 30 Admiraler og 2 Hvidt C, på kun 6 rødvinssnore - herligt!

Observatör: Hans Lind (rapporterad: 2003-08-25) 



2003-08-25 - NEZ 
1 stk. N. antiopa (Sørgekåbe) i baggården til Fuglenes Hus på Vesterbrogade midt i København, sammen med admiraler, lille/grønåret kålsommerfugl og efterårsmosaikguldsmed

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2003-08-25) 



2003-08-25 - LFM 
M. stellatarum har et godt år - det bedste siden 1959.
LFM: Mandemarke: 2 stk. set 3. viii; 1 stk. 10.viii.; 1 stk. set 11.viii. 1 stk. + 1 stk. set 21.viii; 1 stk. 22.viii.; 1 stk. + flere stk. set 24.viii.
I havefælden 18.-22.viii. var der ca. 10.000 X. c-nigrum - og ikke ret meget andet. 

Observatör: Ole Karsholt (rapporterad: 2003-08-25) 



2003-08-24 - Gedesby, LFM 
2 dages overnatningstur, hvor jeg observerede følgende; 4 stk.C. fraxini,
5 C. nupta, 37 M. albipuncta, 1 E. occulta, 1 X. vestusta, 6 H. ambiqua, 3 N. janthe og 1 L. socia. På trods af skyfri og stjerneklar himmel og ingen vind, var snorerne fyldt med dyr!
 

Observatör: Anders Beltoft (rapporterad: 2003-08-30) 



2003-08-24 - NWZ 
Nordvestenvinden stod lige på fra havet, så det var uden større forhåbninger at jeg satte mine få rødvinssnore op i baghaven, hvor der trods alt er lidt læ. Det gav i løbet af dagen 2 C-Album (Det hvide C) 1 Abtiopa (Sørgekåbe) 1 Betulae (Guldhale) og så måske 80 Atalantaer (Admiraler). Og så sad der sørme osse en Convolvuli (Snerlesværmer) og sov til middag på en havestol.

Observatör: N. A. Th. (rapporterad: 2003-08-26) 



2003-08-24 - NEZ 
Melby Overdrev: Sukkerlokkede med ca 100 snore. Udover >50 N pronuba, P meticulosa, A pyramideae, N comes, X c-nigrum og forbavsende mange N fimbriata tog jeg H. rostralis (2), C nupta (1), A auricoma(1), E. paleacea(1), X icterictum (1), A segetum (4), X castanea (1), X xanthographa (6), A circelaris (1) og M secalis(1)
I Ellemosen meget de samme typedyr samt C fraxini (1), C nupta(1) og mange af pyraliden E nymphaeata

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-08-26) 



2003-08-24 - nwz 
I Går, søndag, fangede jeg min første T.betulae (guldhale). Højst 100 meter fra stranden, hvor fruen lå så længe. Snuppet i flugten, så eventuelle vidner må ha taget mig for stjernespiller indenfor verdenstennis med et sving, der uden tvivl havde væltet et af stedets små fyrretræer, hvis det havde stået bare en smule tættere på, og jeg har ellers kun dyrket lidt fjerbold som dreng. Men det var, som sagt, også min første. Ved noget der hedder Tengslemark Lyng, var det. V.atalanta, C.pamphilus, I.lathonia og H.semele (admiral, okkergul randøje, storplettet perlemorsommerfugl og sandrandøje) gik fri.
Med venlig hilsen
Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2003-08-25) 



2003-08-24 - LFM 
Rødbyhavn med sukkerlokning, hvor også andre samlere var denne aften, gav os 6 ambigua og 8 hyperici. Sidstnævnte var meget flotte.

Observatör: Bjarne Skule & Flemming Vilhelmsen (rapporterad: 2003-08-25) 



2003-08-24 - NEZ 
Ramløse Sand: Guldhale (Thecla betulae) set på Kanadisk(?)Gyldenris 22 & 24.viii.2003 

Observatör: Niels H. Larsen (rapporterad: 2003-08-25) 



2003-08-24 - LFM 
1 stk Sørgekåbe (N. antiopa) set ved brombærkrat på Gedser Fuglestation ved 20-tiden. Den satte sig derpå til hvile for natten i en grenkløft ved foden af en gammel hassel.

Observatör: Hans Lind (rapporterad: 2003-08-25) 



2003-08-24 - NEZ 
Græse Bakkeby: Så mellem 15 og 20 Guldhaler (T. betulae) på Gyldenris. Flere ad dem ville dog godt smage på mine vinsnore sammen med 4 Hvide c'er (P c-album) og >20 Admiraler (V. atalanta). Desuden så jeg en Storplettet perlemorsommerfugl (I lathonia) på bakkerne.
Ellemosen: Sukkerlokkede efter N. antiopa, P. c-album og evt meget sene A. iris men så kun Admiraler.
Melby overdrev: Her fløj mange I lathonia sammen med enkelte Alm blåfugl (P icarus) og mange Sandrandøjer (H semele) som enda smagte på vinsnorene. Admiralerne og Nældens Takvinge var eneste takvinger.  

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-08-24) 



2003-08-23 - LFM 
Perioden 16.-23.8 : Lysfælder på Lolland gav: Pyraliden verbascalis og måleren obstipata, 5 hhv 6 stk. på Nordlolland - sydlige fælder gav ikke noget nævneværdigt. Blot var der utroligt mange c-nigrum (surprise,surprise) og mange af trækpyraliden noctuella. 

Observatör: Bjarne Skule, Flemming Vilhelmsen & Per Olsen (rapporterad: 2003-08-25) 



2003-08-23 - LFM 
Ulvshale (23.VIII) – Sukkerlokning i læ af den kraftige nordvestenvind med ca. 450 rødvinssnore, gav bl.a.: C. sponsa (18), L. socia (2), A. triplasia (7), M. albipuncta (2) og T. emortualis (2).

Observatör: Ebbe Vesterhede, Carsten Hviid & Per Tejlmann (rapporterad: 2003-08-24) 



2003-08-21 - NEZ 
Sukkerlokkede i Trylleskoven med ca 100 snore.
Så udover store mængder af de sædvanelige c-nigrum, pronuba, xanthographa, pyramidae og comes bla. 1 N interjecta, en C nupta (den stak af før jeg kunne bestemme den med sikkerhed, den mindede mistænkeligt om en C sponsa!),1 A circelaris >30 A ipsilon, > 20 meticulosa, 2 M satura og en X sexstrigata.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-08-22) 



2003-08-20 - LFM 
Sukkerlokkede på Ulvshale med ca 100 snore. På denne dejlig lune aften var snorerne virkeligt velbesøgt og ud over de hundredevis typedyr X. c-album, A pyramideae, N pronuba, X xanthographa og ikke mindst M pallens nærmest sværmede det med C sponsa, et imponerende syn. Jeg talte ca 15 stk og så desuden 3 C fraxini og 4 C nupta, ofte flere på samme snor.
Desuden >30 P meticulosa, >20 A ipsilon, >30 N comes, >20 A gammma (kom ret sent), 20 A oculea, ca. 20 D trifolii, 10 A monoglypha, 4 M satura, 2 M brassicae, 1 X rhomboidea, 1 X icterita, 1 A circelaris, 2 A trigemina, 1 T matura, 1 L sausa, 1 A oblonga og en C maritimus. 

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-08-22) 



2003-08-20 - LFM 
Rødbyhavn
I går aftes lyste og sukkerlokkede vi i Rødbyhavn. Af mere spændende arter sås M. procellata 2 stk., P. bifaciata 1 stk., A. hyperici 2 stk., H. ambigua > 25 stk. ( flyveår ) og årets 3 første A. circelaris var også kommet frem.
Inden vi kom til Rødbyhavn brugte vi 4-5 timer på at lede efter Cucullia-larver i LFM-området. Vi fandt bl.a. adskillige larver af C. artemisiae og C. absinthii samt 7 stk. af C. fraudatrix.

Observatör: Knud Bech & Jens Lyngsøe (rapporterad: 2003-08-20) 



2003-08-20 -  
Vedr. klare kviksølvpærer.
Da de klare kviksølvpærer vinder stadigt større indpas blandt samlerne, er det måske på sin plads med en lille advarsel:
Brian M & Daniel S. var d. 30/7-03 i Vindeholme og lyse med 3 klare 125 Watt kviksølvpærer. Efter et par timers søvn vågnede vi begge op med "svejser øjne". Derfor: UNDGÅ AT SE PÅ LAMPERNE FOR LÆNGE AF GANGEN.
Fangstmæssigt var der iøvrigt intet af interesse.

Observatör: Daniel Stilhoff & Brian Martinsen (rapporterad: 2003-07-31) 



2003-08-19 - NEZ 
Den 17/8 var jeg på sommerhus besøg i Smidstrup (ved Gilleleje). Udover det i år så almindelige C-album (2.stk) ,og en del Megera (Vejrandøje) var der i haven en helt bestand af T. Betula (Guldhale),ca. 10 stk.meget aktive ,solede sig i egetræerne og søgende til blomster.....en smuk art.

Observatör: Anders Rousing (rapporterad: 2003-08-19) 


2003-08-18 - LFM 
13-15 sponsa på 60-70 snore på Ulvshale, ellers ikke noget af interesse.

Observatör: Jan F. Rasmussen (rapporterad: 2003-08-19) 



2003-08-18 - NEZ ( Brønshøj) 
I et hjørne af min have har jeg en klat brændenælder stående. I går konstaterede jeg, at der var en hel del A. levana-larver i gang med at æde dem. Det er åbenbart også en art der i lighed med argiolus og C-album er ved at blive en havesommerfugl. Desuden var der i søndags en megera-hun i gang med at lægge æg i rabatten til mit fortov, det trænger til at blive luget - det bliver det ikke nu !!!

Observatör: Kurt Vangskjær (rapporterad: 2003-08-18) 



2003-08-18 - SZ 
Holmegårds Mose: Den 06.08.2003 var jeg taget til Holmegårds Mose på udkig 
efter Apatura Iris, men jeg så ikke en eneste. Er iris-sæsonen allerede forbi? Jeg troede ellers, at iris-sæsonen strakte sig langt ind i august. Jeg gik ind på et par skovenge, hvor det simpelthen bare summede af dagsommerfugle og andre insekter. Jeg observerede bl.a. en C-album, der i lang tid sugede nektar på lyserøde blomster. Kom ikke her og sig, at 
C-album ikke søger til blomster. Jeg så naturligvis også Paphia, Rhamni,
3 stk. Virgaureae, 2 Adipper, Levana, og en Phlaeas. I skoven mellem Næstved og Gelsted observerede jeg endnu en C-album. 

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2003-08-18) 



2003-08-18 - SJ 
Som I ved har der i år været en sand invasion a N. antiopa (Tidselfugl)
Derfor indsamlede jeg en masse larver (78 stk.), og fodrede dem
med Agertidsel. En del larver blev angrebet af snyltehvepse. 
48 nåede puppestadiet. Efter et par uger skete der noget. 
Kun 22 klækkede og var levedygtige, resten ofre for snyltere og andet.Lige for tiden har jeg et par S. ligustri i terrariet. Sjov sommer-
beskæftigelse
Observatör: Martin R. Havn (rapporterad: 2003-08-18) 



2003-08-18 - SZ 
Næstved: Den 31.07.2003 så jeg i mine forældres have i Næstved 2 stk. Icarus, der fløj omkring et blomstrende lavendelbed, en Phlaeas, der sad på
jorden, og en C-album, der forfulgte en Urticae i et stykke tid. Der plejer ikke at flyve Icarus og Phlaeas inde i Næstved, men forandring fryder jo som bekendt.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2003-08-18) 



2003-08-18 -  
 En hilsen til Bornholm
Vi kan sejle foruden vind.
hilsen fra LFM
Poul Szyska

Observatör: Poul Szyska (rapporterad: 2003-08-18) 



2003-08-17 - Gedser, LFM 
Ved Gedser fyr fik jeg 1 C. crocea og 1 P. daplidice, begge hunner.
Ingen M. stellatarum viste sig.
Observatör: Anders Beltoft (rapporterad: 2003-08-30) 



2003-08-17 - Horreby Lyng, LFM 
Valgte at køre et forbi, for at prøve nogle snore efter P. c-album, men desværre forgæves. Derimod fik jeg en flot hun af A. iris at se - højt oppe ved trækronerne.

Observatör: Anders Beltoft (rapporterad: 2003-08-30) 



2003-08-17 - Gedser, LFM 
En smudt ned til Gedser fyr gav en han af P. daplidice, men desværre ingen M. stellatarum.

Observatör: Anders Beltoft (rapporterad: 2003-08-30) 



2003-08-17 - Sdr. Alslev, LFM 
Så lykkedes det endeligt at finde en fridag, får at nå frem til kløvermarken og se efter hyale.
Og heldet var med mig, selvom marken som sådan var næsten hel afblomstret.
Det blev til 3 C. hyale; 2 hanner og 1 hun!
Observatör: Anders Beltoft (rapporterad: 2003-08-30) 



2003-08-17 - NWZ 
NWZ, Røsnæs, Ulstrup Klint, 1 stk. M. stellatarum indsamlet.

Observatör: Alex Madsen (rapporterad: 2003-08-18) 



2003-08-17 - SZ 
Korsør: Så en Guldhale (T betulae) på mirabelhæk ved Korsør strand. Desuden store mængder Admiraler (V atalanta) på blommer og mange Tidselfugle (C cadui) og Nældens takvinge (A urtica) på blomster.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-08-18) 



2003-08-17 - NEZ 
Egedam,Hillerød.
C.hyale 1ex.,C.selene 12ex.,V.atalanta 32ex.,C.cardui8ex.,A.urticae12ex.
P.c-album 1ex.,P.icarus 20ex.,C.minimus 6ex.,L.phlaeas 30ex.,deriblandt enmeget afvigende ex.,lys flødefarvet på over og undersiden af vingerne med sorte pletter.På oversiden et smukt grønviolet skær ind mod kroppen.Måske alba-formen.
 

Observatör: Per Ekberg  (rapporterad: 2003-08-17) 



2003-08-17 - NWZ 
RØRVIG 4 rødvinssnore på sommerhusgrunden lokkede mere end 50 atalantaer, 1 c-album plus en betula hun til. Der var til tider "kamp" om de bedste pladser på snorene.

Observatör: Klaus Bjerre (rapporterad: 2003-08-17) 



2003-08-17 - NWZ 
4 rødvinssnore på sommerhusgrunden lokkede mere end 50 atalantaer, 1 c-album plus en betula hun til. Der var til tider "kamp" om de bedste pladser på snorene.

Observatör: Klaus Bjerre (rapporterad: 2003-08-17) 


2003-08-17 - NEZ 
ASSERBO. Idag kl.11 p-pladsen ved Nyvej. Har aldrig set så mange Atalanta på et sted. Et lille område, med 11 træer påført sukkerlokning -pæremos - for 8 dage siden. Her var der mere end 100 dyr, på et enkelt træ sad 25 atalanta på lokningen. Som sidegevinst var der på andre træer 2 Antiopa og 1 C-album.
På overdrevet fløj megera,semele,phlaeas,icarus,,lathonia,urtucae og cardui.

Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2003-08-17) 



2003-08-17 -  
Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2003-08-17) 



2003-08-17 - Bornholm 
Der er lidt stille på øen for tiden.
Har i sidste uge fået følgende:
polygrammata(1), porata (2), opstipata(1), ambigua(2), millefoliata(1),
oblonga(1), albipuncta(103), rumicis(14), noctuella(84)
Mere vind fra syd og øst ønskes - tak.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2003-08-17) 



2003-08-16 - LFM 
Bøtø Strand (16.VIII): Aftagende vind fra vest/nordvest, lunt. Sukkerlokning med ca. 375 rødvinssore gav bl.a.: X. c-nigrum (vurderet 7.000-10.000 stk.), A. segetum (ca. 200 stk.), M. pallens (vurderet >3.000 stk.), M. albipuncta (ca. 125 stk.), A. gamma (>200 stk.), S. costaestrigalis (1 stk.) og H. ambigua (14 stk.). 
Kviksølvlyset gav meget få arter: Bl.a. A. rumicis (1 stk.). Tilgengæld enorme mængder af små meget fedtede "klisterfluer".

Observatör: Klaus Hermansen & Per Tejlmann (rapporterad: 2003-08-26) 



2003-08-16 - LFM 
Høvblege, Møn, midt på eftermiddagen - Argynnis paphia og Argynnis paphia var valesina.

Observatör: Morten Strandberg (rapporterad: 2003-08-25) 



2003-08-16 - Ebberup, Fyn 
En Duehale besøgte en kaprifolie jævnligt i flere dage, set på Hagenskov Vandmølle, 5631 Ebberup, Fyn

Observatör: Thomas Kampmann (rapporterad: 2003-08-21) 



2003-08-16 - NWZ 
Sommerhushave, Stenstrup lyng: 7 stk betulae, heraf 2 hanner samlet på en hjortetrøst, der også var fyldt med atalanta.Se billeder: http://www.dagsommerfugle.dk/sommerfugle/guldhale-kendetegn.asp 
Se i øvrigt bileder af de mere end 25 arter, som har været i haven til mit sommerhus i juli:
http://www.dagsommerfugle.dk/tidslinier/20030720.asp
 

Observatör: Lars Andersen (rapporterad: 2003-08-19) 



2003-08-16 -  
Hej alle,
se følgende links vedr. pressemeddelelse fra DN:
http://www.dmi.dk/vejr/aktuelt/200308151430/sommerfugle.html
og
http://www.dn.dk/sw3781.asp

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2003-08-16) 



2003-08-15 - NWZ 
Godt 3 ugers ferie i Lumsås/Sonnerup med lys- og sukkerlokning hver dag i perioden 28.VII-12.VIII-2003 frem til kl. 4.30 om morgenen, har givet flg. trækdyr såvel som mere lokale arter:
A. convolvuli (3), P. muscerda (2), C. cribraria (1), S. clathrata (29), E. millefoliata (1), S. luctuata (1), C. porata *) (1), C. sponsa **) (1), C. promissa (1), M. confusa (8), A. rumicis (2), H. viriplaca (2), N. janthina (6), A. triplasia (11), S. albovenosa (1), C. pyralina (1), H. petasitis (3), S. interrogationis (6), A. sparganii (1), A. algae (3), S. costaestrigalis (1), E. vernana (1), H. rostralis (2), T. emortualis (1), A. praecox (4), P. festucae (ca. 100), R. sericealis (ca. 275), N. interjecta (ca. 500), E. occulta (ca. 60), A. prasina (15), N. noctuella (80), L. sticticalis (18), S. palealis (18), G. mellonella (4), E. aenealis (2) og A. verbascalis (1).
*) C. porata: I skrivende stund, 1. fund i NWZ. **) C. sponsa: Dyret stak af fra en sukkerlokningssnor, men nåede at se det nok til at være sikker i min bestemmelse.
Om dagen, bl.a.: L. camilla (8), P. c-album (9), A. paphia (3), T. betulae (1), N. antiopa (1), A. levana (25).
Andet bemærkelsesværdigt: 1/8 optrådte særligt mange N. dromedarius (ca. 30 stk. ) på lys, mod normalt 5-10 stk., som om der var tale om et træk. Der var desværre ingen N. torva imellem dem. 11/8 optrådte mere end 1000 stk. X. c-nigrum på lys. Også dagsommerfugle har været på lys (træk?!): 2/8; 1 stk. C. cardui, 3/8; 2 stk. P. brassicae og 5/8; 1 stk. V. atalanta.
To lucernemarker på Sjællands Odde gav frem til 8/8 ingen Colias-arter (den ene mark høstet 9/8).

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2003-08-15) 



2003-08-14 - LFM 
Sammendrag af LFM-ture ultimo juli 2003; vigtigste observationer:
Birkemose/Gedesby (19.VII) (Jørgen Wiemann & Per Tejlmann): 
Bl.a.: S. albovenosa (25 stk. på lys), T. atriplicis (ca. 10 stk.), A. gamma (>500 stk.).
Birkemose/Gedesby (22.VII) (Klaus Hermansen & Per Tejlmann): Varmt med sydøstenvind.
Bl.a.: S. albovenosa (ca. 20 stk. på lys), T. atriplicis (5-6 stk.), C. sponsa (ca. 14 stk – flere stak af fra sukkerlokningssnorene ved øjeblikkelig belysning og kan derfor være gengangere), M. confusa (1 stk.), H. viriplaca (7 stk.),  A. neurica (1 stk.), A. gamma (> 500 stk.). 1 stk. P. daplidice fundet siddende hvilende i græsset på diget lige før skumringen.
Bøtø Strand (25.VII) (Klaus Hermansen & Per Tejlmann): Meget kraftig sydøstenvind.
Bl.a.: C. sponsa (3 stk.), A. rumicis (ca. 10 stk.), M. confusa (2 stk.), A. gamma (tusindvis på rødvinssnorene), samt et dyr der kraftigt ligner en N. interposita. Dyret ligner "som snydt ud af næsen" en mellemting mellem eksemplar nr. 31 og (især) nr. 35 på tavle 4, i Michael Fibiger´s bog "Noctuidae Europaeae – Volume 2, Noctuinae II, Entomological Press, Sorø 1993". Kendere af denne vanskeligt bestemmelige art må imidlertid afgøre dyret på et senere tidspunkt, evt. ledsaget af et nødvendigt genitalpræparat.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2003-08-15) 



2003-08-14 - Fyn 
Fældedyr Slipshavn v. Nyborg 7.-11.8.03
P. diluta 1, C. porata 1, A. viretata 1, I. subseriata har fløjet talrigt i 2. gen., H. gallii har ligeledes været talrig i august, H. ultima 1 (vistnok ny for distriktet). Pyraliderne palealis og noctuella ses i pæne tal.

Observatör: Lars Hansen (rapporterad: 2003-08-14) 



2003-08-14 - Bornholm 
26 lange dobbeltsnore ophængt ved Svenskehavn gav lige efter mørkets frembrud en nærmest apokalyptisk oplevelse, idet tusindvis af gammaugler nærmest vanvittige af sult kastede sig over dem. De mange røde øjne i pandelampens skær i kombination med de svirrende vinger og en front med varme vindstød, der fik snorene til at dingle, så man ikke ku' se, hvad der sad, gjorde det hele til en af de aftener, man ikke glemmer, selv om det eneste jeg tog med hjem, som minde, var en Hadena rivularis! Sådan én har Peder Skou i sin udmærkede bog netop fra Svenskehavn fra 3. viii. 1979. 

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2003-08-14) 


2003-08-14 - NEJ 
NEJ – fældefangst i perioden 7.-12.viii. 03
Stor kvantitet – ingen kvalitet. Se blot hvad der overhovedet var til fældeindberetningsskemaerne
Øster Hurup: 3 noctuella, 3 gallii, 2 v-ata, 1 furcula, 129 gamma, 1 interrogationis, 1 gemmea, 2 interjecta, 18 occulta, 1 subrosea, 11 praecox.
Bælum: 2 v-ata, 16 gamma, 2 C. tridens, 1 simulans, 5 occulta.
Ingen trækdyr indtil videre.

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2003-08-14) 



2003-08-13 - NEZ 
Kongelunden: På en blæsende aften med markant lavere temperatur (13-14 gr)end de sidste par uger havde jeg ca 100 rødvinsnore til luftning. Aftenens clue var 1 C. promisa og 1 N interjecta. Desuden tog jeg 1 C. nupta, 2 E paleacea, 2 A. ipsilon, 1 H petastis, 1 L thallasina, 2 M brassicae, 2 T batis, 6 N comes, 1 N janthe, 3 C trapeziana, 1 O faciuncula, 1 X xanthographa, 1 P rhomboidaria, 1 P ruralis (mange på snebærbuskene) samt > 70 N pronuba, A pyramidea og X c-album som typedyr. Desuden en Vespa crabro som var blevet slikken!

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-08-15) 



2003-08-13 - LFM 
Da det lune vejr er på hæld besluttede jeg at tage en tur til syden for at se nogle af rariteterne. På kløvermarken ved Sønder Alstrup kunne jeg konstatere, at kløvern er ved at være slut og dermed også sommerfuglene på marken. Jeg tog dog en Storplettet perlemorsommerfugl (I. lathonia) som fløj sammen med Tidselfugl (C. cardui), Alm Blåfugl (P. icarus), A. gamma, Nældens Takvinge (A. urtica) og max. 20 Lille Kålsommerfugl (P rapae) og Stor kålsommerfugl (P brasscicae) på hele marken! Skuffet og på vej ud af marken så jeg pludselig en Orange Høsommerfugl (C crocea) hun flakse rundt og efter en kort jagt var den nettet. Derefter dukkede to Gul Høsommerfugl (C hyale) hanner op som blev fotograferet og turen var i hus. De fløj alle i den nederste del af marken som ligger ved den tilstødende gård.   
Derefter gik turen til Gedser fyr for at se efter M stellatarum. Desværre blæste det meget op og stellatarum glimrede ved sit fravær selvom skrænterne var oversået med A gamma som overfladisk kan minde om stellatarum når de sidder/svirrer og suger nektar. Jeg mødte Brian Nielsen som også måtte sande, at forholdene ikke var til stellatarum den dag.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-08-14) 



2003-08-12 - NEZ 
Radiomarken, Lyngby: Jeg luftede ca 100 rødvinssnore sent på aftenen. Snorene var pænt besøgt men gav ikke noget overraskende. Ud over typedyrene (>50) N pronuba, A pyramidea, X c-album, X sexstrigata og A fucosa gav det 1 O plectra, 1 N orbana, 1 N fimbriata, 1 L olecera, 1 L ligustri, 4 H grisealis, 1 M pallens, 1 A clavis, 1 E biangulata og 1 S litura. 

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-08-14) 



2003-08-12 - LFM 
Et besøg ved Gedser fyr den 12 august gav 3 stk stellatarum samt yderligere 2 stk som blev set men ikke fanget. Turister som undrende observede disse Homo sapiens med net kunne berette at de havde set flere af disse kolibrier bare ved at gå en tur ved Gedser fyr samt ved Marielyst.
Måske var det en god ide at bruge tid på stellatarum netop i år, hvor selv turisterne lægger mærke til disse små kolibrier.
Herudover blev det til 1 stk croccea.
God fangst til alle.
Niels Jacob Andersen, Flemming Jugl Nielsen & Erik Hauritz.

Observatör: NJA-FJN-EH (rapporterad: 2003-08-13) 



2003-08-12 - NEZ 
Herringløse
1 stk utrolig livlig hyale han jagtet igennem både det gamle, og det nye stykke med lucerne ved Herringløse i 28 gr. varme - den vandt...(og jeg svedte!)
Har ikke set flere hyale de senere dage ved Hedehusene trods daglig eftersøgning der.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-08-12) 



2003-08-11 - NEZ 
Smørmosen, Bagsværd: På denne tropenat (jeg tror ikke temperaturen kom under 20,5 grader) under både mars- og måneskin  fik jeg på ganske få rødvinssnore ud over typerdyrene N. pronuba, A. pyramidae og X. c-nigrum 3 C. nupta (to på samme snor), 1 E. paleacea, 1 N. orbona, 3 X. xanthographa, 6 X. sextriata, 5 D. rubi og 1 O. versicolor. Min havefælde gav trods livlig flyvning ikke noget nævneværdigt.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-08-12) 



2003-08-11 - NEZ 
Hove: På vejen mellem Herringløse (hvor jeg forgæves havde set efter C hyale (Gul Høsommerfugl)og Hove fløj netop en hyale over vejen ved Hove Å.
På en brakmark ved åen med blomstrende bakke- og agertidsel så jeg desuden en C selene (Brun perlemorsommerfugl), en I lathonia (Storplettet perlemorsommerfugl) samt alle de almindelige arter.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-08-12) 



2003-08-11 - NEZ 
Et stk. sørgekåbe (N. Antiopa) observeret ihjelkørt (men ellers forbløffende flot) på cykelstien mellem Hedehusene og Reerslev.

Observatör: Kenneth Pedersen (rapporterad: 2003-08-12) 



2003-08-11 - nez, Slangerup ås 
Med fare for helbredet er ophold i middagssolen næsten ulideligt, men lønnen udeblev ikke da en hyale idag gæstede min blandede kløvermark her vd Slangereup i Nordsjælland.

Observatör: Allan Bornø Clausen  (rapporterad: 2003-08-11) 



2003-08-10 - NEZ 
Ganløse Eged, kl 8.40: Under cykelløb så jeg i farten 3-4 P. c-album (Det hvide c) flyvende ved skovbrynet i Ganløse Eged samt flere ved Uggeløse Skov. Jeg  observerede desuden endnu en lucernemark mellem Måløv og  Krk Værløse nedenfor "Novo-bakken", men kunne ikke i farten spotte om der var Høsommerfugle.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-08-12) 



2003-08-10 - NEZ 
> Luftede 20 rødvinssnore langs Sjælsøstien lidt nordøst for Birkerød.
> Mange V. atalanta, 1 stk. P. c-album og til sidst en meget stor N.
> antiopa hun, der snød mig da den skulle nettes.

Observatör: Lars Bo Andersen  (rapporterad: 2003-08-11) 



2003-08-10 - LFM 
Mine fugleture giver en del sommerfugle for tiden. Under et (forgæves) forsøg på at se en Citronvipstjert rapporteret fra Gedser, så jeg dog en crocea og en stellatarum på de blomsterrige havskrænter mellem radarstationen og fuglestationen (=fyret) og også den fine "lillalig" perlemorsfugl (på den kendte lokalitet.

Observatör: Jan F. Rasmussen (rapporterad: 2003-08-11) 


2003-08-10 - LFM 
Mine fugleture giver en del sommerfugle for tiden. Under et (forgæves) forsøg på at se en Citronvipstjert rapporteret fra Gedser, så jeg dog en crocea og en stellatarum på de blomsterrige havskrænter mellem radarstationen og fuglestationen (=fyret) og også den fine "lillalig" perlemorsfugl (på den kendte lokalitet.

Observatör: Jan F. Rasmussen (rapporterad: 2003-08-11) 



2003-08-10 - LFM 
På en tur ad diget mellem Gedesby og den nordlige del af Marielystområdet, observeredes desværre ingen C. dia men dog ca 10 C. selene (brunplettet perlemorsommerfugl), >30 L. phlaeas (lille ildfugl), >30 P. icarus (alm blåfugl), 2 A. agestis (rødplettet blåfugl), > 100 C. pamphilus (okkergul randøje), 5 H. semele (sandrandøje), >30 I. lathonia (storplettet permorsommerfugl), >20 V. cardui (tidselsommerfugl), 4-5 V. atalanta (admiral), mange P. brassicae (stor kålsommerfugl) samt enkelte M. jurtina (græsrandøje) og A. hyperantus (engrandøje). En M. stellatarum (duehale) med maskinskade siddende ved stien var turens højdepunkt.
Skoven ved Gedesby: >15 V. atalanta, enkelte P. aegeria (skovrandøje), 2 c-album, og en enkelt N. antiopa (sørgekåbe). 
På kløvermarken ved Sdr Alslev er C. hyale (gul høsommerfugl) stadig talrig.

Observatör: Arne Viborg (rapporterad: 2003-08-11) 



2003-08-10 - Bornholm 
Grundet huskøb, hussalg, flytning og alt for meget håndværkerarbejde har jeg ikke haft tid til at melde mine fund sommeren igennem - men nu skulle der være lidt mere luft.
I perioden 1.-9.viii har jeg fire steder på øen fanget følgende:
1 ultima, 13 albovenosa, 1 candidula, 3 porata, 2 viriplaca, 1 convolvuli, 1 dubitata, 1 promissa, 3 sponsa, 1 interrogationis, 1 plagiata, 1 affinis
1 millefoliata, 1 dissoluta, ca. 50 albipuncta, 1 semirubella og 2 verbascalis.
Derudover 1 stk c-album og 1 stk sørgekåbe.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2003-08-10) 



2003-08-10 - NWZ 
Røsnæs
Mellem 20 og 30 P. armoricanus (fransk bredpande) observeret på forskellige biotoper på Røsnæs af undertegnede og Ebbe H. Kristensen.

Observatör: Erik Nørager (rapporterad: 2003-08-10) 



2003-08-09 - Pepparholm 
  
   P  daplidicae  ett ex  södra  delen  av  ön.

Observatör: ChrisTer Jönsson (rapporterad: 2003-08-12) 



2003-08-09 - lfm 
Selv om dette ikke er en egentlig observation, vil jeg alligevel ad denne vej spørge om en af jer evt. har fundet en prismekikkert 10x40 optolyth under jeres observationsture på diget ved Marielyst på Falster.
I må så gerne give mig besked herom på Tlf 24243716. eller på min e-mail adresse. Mange tak.

Observatör: kurt christensen (rapporterad: 2003-08-11) 



2003-08-09 - NEJ (vest) 
Da jeg ikke er med i nogen "lukkede" konferencer benytter jeg denne her til at melde et par fangster. Jeg har ved mit sommerhus i Rødhus fanget et stk. S. exigua som jeg aldrig har taget før. Endvidere er der kommet et stk. helt frisk confusa, så jo, der er startet en smule træk.

Observatör: Hans E. Møller (rapporterad: 2003-08-11) 



2003-08-09 - NEZ 
Veksø, Sjælland: Stadig ikke meget at melde, men 8. og 9. august var der et stk. confusa på lys hver aften. Og så 9.8. et stk. E. occulta - mon der er træk eller?

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2003-08-10) 



2003-08-09 -  
Observatör:  (rapporterad: 2003-08-09) 



2003-08-09 - nez 
Storplettet perlemorsommerfugl, (lathonia) har i dag været på besøg i min have. Det er 4 år siden den var her sidst, så det var et dejlig gensyn. 
I denne uge har der været ialt 17 arter. Guldhalen (betulae) har været her to af dagene. Andre interessante arter har været: Det hvide C (c-album) Citronsommerfugl (rhamni), Sandrandøje (semele)
Billede af Storplettet perlemorsommerfugl: 
http://sommerfuglehave.homepage.dk/storplettet-perlemors.htm

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2003-08-09) 



2003-08-09 - LFM 
Var en tur sydpå. Udover hvad man kunne forvente, så lidt hyaler og tityrus. Vandet var 25 grader. Fint.

Observatör: Allan, Christian & Martin (rapporterad: 2003-08-09) 



2003-08-09 - LFM 
Fredagsobs fra Midtfalster:
Kløvermarken ved Sdr. Alslev: Stadig mange C. hyale (gul høsommerfugl) (ligeså almindelig som Pieris sp. (Kålsommerfugl sp.)
Hannenov Skov v/ Borremosen: 1 stk N. antiopa (sørgekåbe), samt 1 stk. A. paphia (Kejserkåbe).

Observatör: Simon Vikstrøm (rapporterad: 2003-08-09) 



2003-08-08 - NEZ 
Celastrina argiolus (skovblåfugl) 1 i baggårdshaven til Fuglenes Hus på Vesterbrogade i Kbh.! Eftersom arten allerede én gang har skiftet navn (fra moseblåfugl), kan den passende skifte navn igen - til byblåfugl!

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2003-08-12) 



2003-08-08 - LFM 
Sukkerlokning i Korzelitse skov gav udover store mængder af R. cericealis, A gamma, A pyramidea, P meticulosa, S buettneri X c-nigrum, N pronuba og pyraliden P ruralis enkelte N janthe, N fibriata, D brunnea og aftenens bedste fangst, 1 N janthina. Desværre ingen C sponsa eller andre ordensbånd denne gang

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-08-09) 



2003-08-08 - NEZ 
På lucernemarken i Hedehusene så jeg nu mindst 5 C hyale (Gul Høsommerfugl) men ingen C crocea

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-08-09) 



2003-08-08 - NEZ 
2 hanner af C. hyale i Lucernemark i Herringløse. De fløj i den del, der ikke er slået for nylig.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-08-08) 



2003-08-07 - NWZ 
> Røsnæs
> 
> 10-12 stk. armoricanus sammen med masser af megera på en af de > sydvendte skråninger. Havde problemer med at fotografere det lille
> kræ, men det lykkedes da et eksemplar solede sig på den bare jord.

Observatör: Lars Bo Andersen   (rapporterad: 2003-08-11) 



2003-08-07 - NEZ 
Hedehusene - Lucernemark (29gr. og sol)
Jeg har også kigget denne mark efter jævnligt, og endelig torsdag var der bonus i form af 2 stk c. hyale hanner blandt mange i. io, a. urticae, p. icarus og c. cardui.
I vores have i Karlstrup har der de sidste uger dagligt været a. atalanta(>10), p. c-album(2), c. cardui(>5), a. urticae(>10), i. io(>20), c. argiolus(2) samt mange m. jurtina og div. kål fugle.
Mvh. Søren

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-08-08) 



2003-08-07 - EJ 

Jeg var med min nye 7. klasse ude og se på dagsommerfugle. Vi var 26 elever med 4 net og 4 dræbeglas. En brakmark lige uden for skolen ca 100 x 100 m i Rødding - 7 km nnø for Viborg.
Masser af Admiraler (Atalanta, masser af Dagpåfugleøjer (Io), masser af de tre kålsommerfugle (Lille, stor og grønåret) (rapae, brassicae og napi). En del Bredpander (sylvestris) Lille ildfugl (), Alm. Blåfugle (Icarus), en del Nældens Takvinger (Urticae) og affløjne græsrandøjer (Jurtina). Og så der midt i mængden dagens sensation: et stk Det hvide c (C-album), Det er den første jeg har set i Jylland og må være det nordvestligste fund i mands minde?. Matilde tog den som den allerførste hun så! Jeg har lovet klassen flødeboller for at få den.
v.h. Finn Karlsson 

Observatör: Finn Karlsson (rapporterad: 2003-08-07) 



2003-08-07 -  
Observatör: Finn Karlsson (rapporterad: 2003-08-07) 



2003-08-07 - SZ 
En Gul Høsommerfugl( hyale )  set ved Lejsø v. Korsør.

Observatör: Per Rasmussen (rapporterad: 2003-08-07) 



2003-08-07 - Finland 
Selvom det er en dansk rapportside, er her er lidt nyt fra Finland, som kan være af interesse for os. Det er rart at vide, hvad man skal holde øje med:
PS What is migrating to Finland these days?
> Here we got a few H. ultima, one E. zozimi - which got away!!! 4 N. 
> xanthomelas, 1 E. virgo (in June).
> Apatura ilia and 5 exx. C. affinis, E. fulminea. From Örö: A. ilia was 
species no: 1500 for the island - good jubileum species:-)
Then Limenitis camilla (several), D. zosimi 2 exx., Z. pyrina has been 
found as new to FIN. Now there is massive Catocala migration going on, 
dozens of ilia, affinis, interposita, janthina etc. Also Xestia atrata was numerous in Kuusamo. Several new records of variabilis and exprimens. He SAW virgo and 2nd lucida in his summercottage. N. albula and Scopula caricaria spreading... 
Also all kind of butterflies are spreading like grazy e.g. camilla was 
first find close to Tampere in Häme, populi and paphia are in S-Lapland, 
iris in Oa, argiades, laodice etc. are still native.

Observatör: M. Fibiger (rapporterad: 2003-08-07) 



2003-08-06 - LFM 
Besøgte ved middagstid den store kløvermark ved Sdr. Alslev.
Blandt hundredevis af V. cardui sås 20-25 stk. C. hyale - alle hanner på nær 1 hun ( fanget ). Fotograferede en nyklækket han på klods hold.
 
I en have op til kløvermarken sad en slidt paphia han på en sommerfuglebusk mindst 2 km. fra nærmeste skov. Under mit ophold i marken skulle min kæreste have set en stellatarum svirre ved en af havens mange
blomster. Jeg gennemgik senere haven grundigt efter tilladelse fra ejeren - men forgæves.

Observatör: Lars Bo Andersen (rapporterad: 2003-08-11) 



2003-08-06 - NWZ 
Ved et besøg på Lejodde ved Korsør for at se en sjælden fugl (triel) som opholder sig der bemærkedes også flere C. hyale

Observatör: Jan F. Rasmussen (rapporterad: 2003-08-08) 



2003-08-06 - NEZ 
Sukkerlokning ved Slotsruinen i Asserbo: Et stort temperaturfald (som sædvanligt) lagde straks en dæmper poå optimismen, og det hldt sti. Dog ca. 1 N.pronuba (smutugle) på hver snor, ca. 10 A. pyramidea (pyramideugle), 10 X. baja, 1 P.fuliginaria, 1 T.batis og så heldigvis 3 stk. E. occulta - store friske og fine hunner. let ingen ordensbånd.

Observatör: Bjarne Skule & Poul Benberg (rapporterad: 2003-08-08) 



2003-08-06 - NEZ 
Karlstrup
I vores have på sukkerlokning en enkelt m. confusa dugfrisk blandt mange a. gamma og o. plecta, samt c. nupta(2)
Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-08-08) 



2003-08-06 - NEZ 
Pinseskoven, Amager - 27gr. og sol
På ca. 25 snore og blødende birketræ sås i hyggeligt selskab med Lars Andersen bl. a.: a. iris(4)hunner godt affløjne, n. antiopa(2) friske, v. atalanta(>20), p. aegeria(>20). Flyvende langs skovsti a. paphia(1) og p. c-album(1).
Mvh. Søren

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-08-08) 



2003-08-06 - LFM 
Rødbyhavn. For første gang i lang tid var jeg ude med lys og sukkersnore. Det var en både overvældende og frustrerende oplevelse. Overvældende fordi der var vildt mange dyr på snorene. Frustrerende fordi 90 % af dem var gamma-ugler og dyrene sad meget løst og dryssede ved mindste forstyrrelse (på grund af varmen?). Først sent på natten var der nogenlunde ro på snorene, der trak fint til den lyse morgen. I mylderet på snorene lykkedes det bl.a. at registrere: nupta 30+, fraxini 2, sponsa 1, occulta 3, albovenosa 1, rumicis 3, albipuncta 50+, festucae 3, tripartita 20+ og noctuella 1. Lyset gav ikke så meget og slet ingen ordensbånd, men dog bl.a.: bifida 2, confusa 1, bifasciata 10+, binaria 1, fuliginaria 1 og procellata 10+.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2003-08-07) 



2003-08-06 - NEZ 
Hedehusene: Så kom den endelig, min første hyale (gul høsommerfugl) på lucernemarken ved Hedeland. Der var muligvis flere, men ved en hurtig besigtigelse af marken fandt jeg desuden kun div kålsommerfugle, mange urtica, cardui, icarus og io. Det kan blive til mange flere i det pragtfulde vejr der er lovet.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-08-07) 



2003-08-06 - NEZ, Selsø    
Kl18.3o. stadig stikkende varm sol, et stk. orange høsommerfugl, C.crocea ved Selsø, Skibby.

Observatör: Allan Bornø Clausen  (rapporterad: 2003-08-06) 



2003-08-05 - NWZ 
Jeg har været en smut på Røsnæs for at fotografere Fransk bredpande. Det lykkedes efter flere timers søgen at finde de små kræ, som blev fotograferet på kryds og tværs. Jeg tror min færden på bakkerne var til stor morskab for strandfolkene, men så fik de gratis underholdning den eftermiddag. Et par af billederne kan ses her:
http://www.natur-galleri.private.dk/fransk-bredpande.htm 
Den 6.8.2003 var jeg i Bøtø skov. Her ville jeg gerne have fotograferet en sort ildfugle hun, men jeg fandt ikke stedet hvor de holdt til. ØV!
Hvad gør I andre når I skal finde en betemt sommerfuglelokalitet? 
Hvad med om Lipedoptologisk forening tog denne udfordring op, og beskrev nogle af de biotoper som vore sjældne sommerfugle opholder sig på. - Bare en ide.

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2003-08-09) 



2003-08-05 - SZ 
Mange helt friske A. Lucens i Holmegårdsmose.

Observatör: B. Baungaard & N.J. Andersen (rapporterad: 2003-08-06) 



2003-08-05 - NEZ 
I Pinseskoven på Amager observeredes på en enkelt "blødende" birkestamme en halv snes aegeria (Skovrandøje), en halv snes atalanta (Admiral), 2 iris og 1 antiopa (Sørgekåbe).

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2003-08-05) 



2003-08-05 - Bornholm 
Tørken og dermed afblomstringen af nektarplanter koncentrerer dagsommerfuglene de steder, hvor der stadig er "mad". På en sentblomstrende agertidsel/musevikke-lysning på ca 800 kvm i Povlsker Plantage så jeg f.eks. igår 20 dagsommerfuglearter, hvoraf mange i antal. Ingen østlige takvinger eller perlemorfugle, men friske levana, agestis, icarus, rhamni m.m.fl. har jo osse ret, ik?

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2003-08-05) 



2003-08-05 - LFM 
Duehale (M. stellatarum) set i Damsholte, Vestmøn. 05. aug 2003 kl. 10:40.
Sugende på cikorie i vejkanten. Lynhurtig lille fætter, umuligt at se hvor den fløj hen.

Observatör: Jens Stolt (rapporterad: 2003-08-05) 



2003-08-05 - Meddelelse 
Godt nyt fra den finske front vedr. KLARE KVIKSØLVPÆRER. Der ligger en mail her efter min hjemkomst fra ferie: Pærerne er nu kommet til Finland, hvorfor vi håber at se dem her inden længe.
Er der slet ingen, der har samlet natsommerfugle i juli måned?? Der er i hvert fald stort set ingen observationer!
Med venlig hilsen
ENTO-TECH/Bjarne Skule

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2003-07-30) 



2003-08-04 - NEZ 
I min sommerfuglehave - http://sommerfuglehave.homepage.dk/ - har der været livligt aktivtet de sidste par dage.
15 arter er det blevet til de sidste to dage. De meste interessante er semele (Sandrandøje), betulae(Guldhale)2 hunner. 
Io, (Dagpåfugleøje) har i år måtte vige pladsen som den mest almindelige for cardui, (Tidselsommerfuglen).
Vejrandøjen er også mere talrig end sædvanlig, og sidder flittigt på sommerfuglebusken.
Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2003-08-04) 



2003-08-04 - WJ 
Esbjerg By
Den 30 - 7 - 2003 besøgte jeg mine forældre og satte lys op i deres have i den østlige del af byen. Jeg så bl.a. D. binaria 2 stk., C. v-ata 1 stk., A. viretata 1 stk., C. pyralina 2 stk., A. praecox 1 stk. og C. rufa 10 stk.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2003-08-04) 



2003-08-04 - LFM 
Sydøstfalster.
I dagene fra 20 -7 -2003 og til og med den 29 - 7 -2003 var jeg i området  6 gange. Sammen med Brian J. K. Nielsen, Jørgen Wiemann, Jens Lyngsøe og Svend B. Larsen. De fleste aftener var der god flyvning både til sukkersnorerne og lyset. Af mere spændende arter kan nævnes: C. pendularia 2 stk., C. polygrammata flere stk., C. sponsa 24 stk., E. vernana 1 stk., A. rumicis mange stk., S. albovenosa > 50 stk., A. neurica 3 stk., C. rufa 1 stk., M. confusa 7 stk., H. viriplaca 9 stk., M. albipuncta > 100 stk., I. retusa 5 stk., P. brevilinea 1 stk., T. atriplicis > 15 stk., C. algae (den gode) 1 stk., N. torva 1 stk., C. porata 2 stk., S. nigropunctata 1 stk., L. quadra 1 stk. (hun), C. hyale 1 stk. ( fandtes overnattende på et græsstrå) og N. tritophus ( phoebe ) 1 stk. (han).

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2003-08-04) 



2003-08-03 - B 
Stegania trimaculata Vill. B: Dueodde, 1 stk. 2.viii.2003 (leg. H. Hendriksen, coll. ZMUC). Ny for DK.
Artikel om arten er under forberedelse.

Observatör: H. Hendriksen (rapporterad: 2003-11-27) 



2003-08-03 - NEZ 
Kongelunden
3 stk c. prommisa på snore, og en enkelt albipuncta. Ellers ikke så mange dyr denne aften. a. gamma og x. c-nigrum typedyrene.
Mvh. Søren

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-08-08) 


2003-08-03 - EJ 
2 ugers ferie i Juelsminde bekræftede fremgangen i Østjylland for levana og c-album. Levana fandtes i pænt antal i Juelsminde (selv i sommerhuskvarterer), Klakring Skovhaver (hvor jeg også så den allerede sidste år), Rosenvold halvvejs mod Vejle samt Tønballe ved Snaptun, ved den sydlige udmunding af Horsens Fjord. c-album så jeg 1 stk af i Klakring Skovhaver udenfor Juelsminde i en skovlysning, hvor luften var tyk af takvinger (bl.a. et par dusin paphia). Traf endvidere én semele på Bjørnsknude og det er da vist usædvanligt at se den på den sydlige halvdel af den jyske østkyst?

Observatör: Jørgen Krogh (rapporterad: 2003-08-07) 



2003-08-03 - SZ 
Jeg har igen haft besøg af en Duehale (M. stellatarum) i min have her i Dysted.
Søndag aften klokken 21.00 var jeg ved at pusle omkring mine Phlox, da jeg hørte en dyb brummen, som når en stor bille flyver rundt om en.
Duehalen var lige så interesseret i mine Phlox, som jeg selv er - desværre for den. Den var så optaget af blomsterne, at den ikke bemærkede et sommerfuglenet!

Observatör: Niels Westergaard Knudsen (rapporterad: 2003-08-05) 



2003-08-03 - NEZ 
Lad mig først tjene denne sides formål: 
Tilføje en ny observation:
Græse Bakkeby
Guldhale, T. betulae, 2 hanner og 5 hunner, nogle friske, andre mere affløjne.

Dernæst det samme hjertesuk, som Lars Hansen er kommer med. Angiv venligst de korrekte datoer, og lad denne side tjene sit formål: Nye observationer.
Hvad angår kviksølvpærer, generatorer, brugte kasser eller bøger var det måske en ide, at oprette et "Diverse" eller "Køb & salg" link fra forsiden.
En sådan side vil være et glimrende sted at formidle disse oplysninger, men de hører ikke hjemme på denne side.

Observatör: Erik Nørager (rapporterad: 2003-08-04) 



2003-08-03 - NEZ 
Reerslev ved Hedehusene. 
Blandt sommerfuglebuskenes kålsommerfugle, tidselsommerfugle, admiraler, Dagpåfugleøjer og Nældens Takvinger dukkede der søreme en kejserkåbe (Paphia) op. Vejrandøjet (Megera) var der også et par stykker af.
Kejserkåben var en han, let slidt men ellers i god form. Det ville være dejligt, hvis den kunne etablere sig i Hedeland.
Observatör: Kenneth Pedersen (rapporterad: 2003-08-04) 



2003-08-03 - Midtsjælland 
1 times optælling i haven, i hestefolden og på brakmarken:
1 stk. Det hvide C
2 stk. Kejserkåbe
2 stk. Admiral
4 stk. Stregbredpande
10 stk. Tidselsommerfugl
13 stk. Alm. blåfugl
15 stk. Dagpåfugleøje
16 stk. Nælderns taktvinge
17 stk. Nældesommerfugl (anden gen.)
35 stk. Lille kålsommerfugl
36 stk. Græsrandøje
41 stk. Engrandøje
Kommentarer:
- "Det hvide C" har holdt til ved hestefolden i ca. en måned og er nu meget slidt.
- Iris og Citronsommerfugl blev ikke observeret, men er set flere gange tidligere på året.
- Antallet af Tidselsommerfugl og Alm. blåfugl er hørere end normalt.
- Antallet af Græsengøje, Engrandøje og til dels Nældesommerfugl er lavere en normalt (måske fordi det blæste lidt) og det reelle antal bør måske ganges med 2 eller 3 ...

Observatör: Kim Lock-Lorenzen (rapporterad: 2003-08-04) 



2003-08-03 - NEZ 
Generator købes: Honda em, ex 650. max. 3000kr

Observatör: Brian J.K. Nielsen & Niels Jacob Andersen (rapporterad: 2003-08-03) 



2003-08-03 - LFM 
l.tityrus nu talrig, >20 stk. set på de tørre brakkede sandmarker i Bøtøskoven. Om natten kom der 6 arter ordensbånd til snorerne, bedst 1 stk C. sponsa,og 1 stk. C. fraxini. 

Observatör: Allan Bornø Clausen  (rapporterad: 2003-08-03) 



2003-08-03 - ej 
Helgenæs:
Der fløj mange megera, mange icarus, mange cardui en enkelt phlaeas. Ca 5 atalanta og 3 io, også en enkelt betula.
Glatved Strand:
Her var der rigtig mange icarus, en del semele, ca 10 minimus, 3 phlaeas, 3 comma, mindst en betula. Cardui var alle steder især i hjortetrøsten hvor der også var atalanta og io.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2003-08-03) 



2003-08-03 - Bornholm 
Da der i disse dage bliver set meget efter små perlemorsommerfugle, vil jeg gerne henlede opmærksomheden på de store.
Den 31-07 var der træk af A.laodice, hvor der ialt blev fanget 5 stk..
Iøvrigt mener jeg det er en uskik, at melde andres fund på nettet.
Der henvises til melding fra Bornholm den 28-07-03.

Observatör: Per Falck (rapporterad: 2003-08-03) 



2003-08-03 -  
Observatör: Per Falck (rapporterad: 2003-08-03) 



2003-08-03 -  
levana invasion i SJ
Efter fund af levana på en enkelt lokalitet i 2002 i det sydligste af 
Vejle amt, har levan nu bredt sig til Sønderjyland nord, for første gang er den registret her, den er fundet på mange lokaliteter.

Observatör: Jens Svendsen (rapporterad: 2003-08-03) 



2003-08-02 - LFM 
1 stk. N. antiopa set i Bøtø Skov.

Observatör: Anders Terman Olsen (rapporterad: 2003-08-13) 



2003-08-02 - ej 
En tur rundt i området omkring Hadsten idag gav mange icarus, 2 lathonia, ca 10 io, 10 cardui, 5 atalanta, en enkelt urticae og 5 phlaeas. Stadigvæk jurtina og hyperentus og rigtig mange kålsommerfugle.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2003-08-02) 



2003-08-02 - EJ 
1 iris ved Ebeltoft - det er vist lang tid siden, den sidst er truffet dér.

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 2003-08-02) 



2003-08-01 - EJ 
Har i den sidste tid fundet nældesmf. (A. levana) på Djursland,
Moesgaard ved Århus, Bjerre Skov syd for Horsens, på nordsiden
af Vejle Fjord og ved Juelsminde (men ingen xanthomelas).

Observatör: Tom Nygaard Kristensen (rapporterad: 2003-08-03) 



2003-08-01 - NEJ 
NEJ: Mange dyr i fælderne, men ingen sjældenheder.
Øster Hurup 24.-31.vii. 2003: v-ata (12), humidalis (1), muscerda (1)
Bælum 25.-31.vii. 2003: v-ata (9), M. confusa (1), retusa (1)

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2003-08-01) 



2003-08-01 - LFM 
Sdr. Alslev ca. 20 C. hyale.
Bøtø 3 tityrus, 1 antiopa, 1 selene (deværre ikke dia, svært at regne generationsforholdene ud udfra de omtalte fund), flere aglaja, semele og tonsvis af atalanta på snorene.
Angående natdyr kender jeg også lidt til jungletrommerne, men hvorfor ikke angive det her på nettet gerne lettere forsinket, så man kan bruge siden til noget fornuftigt?
Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-08-01) 



2003-08-01 - Bornholm 
Guldhale, T.betulae, har fløjet de sidste tre dage i min mirabelhæk i Gudhjem og mellem Vang og Olsker, sikkert også mange andre steder. Tidselsommerfugl usædvanlig alm. ligeledes masser af dagpåfugleøje, admiral og nældens takvinge samt skovblåfugl, C. argiolus, stadig hvid admiral og kejserkåbe i skovene, men alting går hurtigt (under) i varmen.

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2003-08-01) 



2003-08-01 - LFM 
I dag til middag 5 stk C. hyale (gul høsommerfugl) på kløvermarken ved Sønder Alslev, heraf 1 fanget (og sluppet igen).
Det er sandsynligt at der er mange flere individer, da marken er stor og svær at overskue.

Observatör: Simon Vistrøm (rapporterad: 2003-08-01) 



2003-08-01 -  
Der blev for nogen tid siden spurgt efter en "oversættelse" af latinske til danske navne. Der er nu oprettet to sider med oversættelse hhv. til og fra dansk navn og latinsk navn for danske dagsommerfugle. 
Jeg vil dog meget kraftigt opfordre til, at man mindst bruger det latinske navn, da siderne besøges af mange udenlandske entomologer og (især) for disse er danske navne rent volapyk. De latinske navne er faktisk ikke så svære at lære, og så er de internationalt gældende.
http://www.lepidoptera.dk/Dk-latin.htm
http://www.lepidoptera.dk/lat-dk.htm
Endvidere vil vi meget indtrængende opfordre til, at alle væsentlige sommerfugleobservationer indberettes på disse sider og IKKE hos ornitologerne. Tænk hvis vi begyndte at indberette fugleobservationer her!
Hilsen
Per Stadel

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2003-07-19) 



2003-07-31 - NEZ 
Et eksemplar af Sørgekåbe N. antiopa sad længe på barken af et egetræ i ca fire meters højde, i øvrigt sammen med stor gedehams Vespa crabo i adskillige eksemplarer som fløj til og fra stedet på egetræet. Stedet var en slugt med egetræer v. Høsterkøb i Nordsjælland.

Observatör: Morten Strandberg (rapporterad: 2003-08-05) 



2003-07-31 - København 
Et stk Sørgekåbe observeret flyvende i min baghave (vanløse) d 31-7 kl 15,25 2003 langsomt flyvende på maks 4 meters afstand

Observatör: Jens Erik Thejll Jelnes (rapporterad: 2003-08-04) 



2003-07-31 - EJ 
Det hvide C (P. c-album) ser ud til at have bidt sig fast i Jylland,
idet jeg sammen med Uffe Terndrup fandt den enkeltvis på 4 forskellige
lokaliteter på det sydlige Djursland - alle friskklækkede eksemplarer
af hutchinsoni-formen.

Observatör: Tom Nygaard Kristensen (rapporterad: 2003-08-03) 



2003-07-31 - NWZ 
Stårup,ved Nykøb.Sjælland: 2 stk Antiopa i de godt gærede sidste moreller hos selvpluk-"kirsbærmanden"- altid et sikkert sted!. Er der nogen der ved præcist om Xantomelas også er til søde sager? 
Sonnerup skov: 4 stk. L. camilla, godt slidte. Megera meget talrig i Odsherred, så talrig at den slås med aegeria om de små lysninger inde i skovene,- det har jeg aldrig set før!
Gudmindrup lyng: 1 stk. T. betula første han. 25 stk. selene, meget små, i en kraftig 2. gen., flyver helt ude i marehalmen til violerne!. l5 stk. cinxiaspind på gul torskemund!
Nez, Slangerup Ås. Nu pænt mange nye(3.gen.)urtica overalt, og rigtig rigtig mange flere på vej i nælderne. 
 

Observatör: Allan Bornø Clausen  (rapporterad: 2003-08-01) 



2003-07-31 -  
Var i bragende solskin ude og svinge, ikke nettet, men golfkøllerne, på Smørum Golfcenter lidt vest for Ballerup.
En del flyvning af de almindelige arter incl. V.cardui (Tidselsommerfugl); men herudover roligt svævende i 1½-2 meters højde over en green observeredes 1 stk. N. antiopa (Sørgekåbe).
Golfcenteret ligger ca. 4 km frea Vestskoven, hvor sørgekåben jo er observeret tidligere i denne sæson, så mon ikke det er tegn på et godt år for den ?
I øvrigt så jeg en enkelt A. urticae (Nældens Takvinge), der jo ikke ligefrem er så almindelig mere i NEZ-området.
Var iøvrigt i Brødeskov den 30.7.2003 (NEZ, 3 km NV for Allerød). Her sås ikke en eneste urticae, men en del I.io (Dagpåfugleøje) og A.levana (Nældesommerfugl). 
Observatör: Rolf Andersen (rapporterad: 2003-08-01) 



2003-07-31 - Falster 
Jeg var på Falster d. 29 og 30/7 . Der er en stor Kløvermark umiddelbart vest for Sønder-Alslev. Mange hyaler, mindst 50. De er der sikkert endnu, især i den højstliggende del af marken. Ved Elkenøre strand troede jeg at jeg havde fået en af de nyankomne diaer, desværre var det en meget lille selene.

Observatör: Kurt Vangskjær (rapporterad: 2003-07-31) 



2003-07-31 - LFM 
 En tur på Møns Klint/Jydelejet med sukkerlokning efter takvinger gav masser af Io og Atalanta, men ingen overraskelser.
Derudover enkelte Agestis, Lathonia, Camilla og Levana.

Observatör: J.Jacobsen og J.Kronborg (rapporterad: 2003-07-31) 



2003-07-30 - NEZ 
Sørgekåbe, N. antiopa set i Dragør gamle by.

Observatör: Anders Terman Olsen (rapporterad: 2003-08-13) 



2003-07-30 - EJ 
Efter 4 år lykkedes det, at få et stk. C. Promissa på snoren i Hald ege.

Observatör: Finn Karlson og Morten Lassen (rapporterad: 2003-08-01) 



2003-07-30 - LFM 
Strækningen Bøtø - Marielyst på Falsterdiget, ca. 5 km: Bl.a. cardui 1000+; aglaja 50+. Ialt 11 arter.

Observatör: Simon Vikstrøm (rapporterad: 2003-08-01) 



2003-07-30 - NEZ 
Hedehusene: Jeg fandt sandelig en pæn stor let tilgroet lucernemark som desværre ser ud til at skulle udstykkes. Den ligger i Hedehusene på venstre side af vejen mod Reerslev lige overfor Hedeland. På marken fløj bla. lineola, venata, levana, cardui, rhamni, io, atalanta, urtica, jurtina, hyperantus, argiolus, icarus, gamma samt store mængder af de tre hvide men ingen Colias'er den dag. Da marken ligger på min vej til arbejde vil jeg løbende holde øje med den. 
Hjemme i Bagsværd kunne jeg glæde mig over en argiolus, levana og c-album flyvende samtidig i min have sammen med flere cardui, io og atalanta

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-07-31) 



2003-07-29 - 4000 
Trekronerområdet. RUC til kildemosen:
Megera 2, levana 1, pamphilus 6

Observatör: Kristoffer Hansen (rapporterad: 2003-07-31) 



2003-07-29 - Nordfyn 
I min have fotograferede jeg i går eftermiddags, d. 29. juli 2003 kl. 15, det hvide C. Jeg bor i Krogsbølle på Nordfyn. Jeg har ikke tidligere set arten på disse kanter.
 

Observatör: Kirsten Poulsen (rapporterad: 2003-07-30) 



2003-07-29 - NEZ 
På en lysning i Boserup Skov iagtog jeg 4 c-album som sloges om den bedste plads. Desuden en enkelt argiolus og atalanta samt store mængder jurtina, hyperantus , aegeria og diverse kålsommerfugle.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-07-30) 



2003-07-29 - SJ 
Ved færgehavnen i Fynshav, Als. Ét ihjelkørt hvidt W.
Kan det være første fund fra Als?? 

Observatör: Martin R. Havn (rapporterad: 2003-07-30) 



2003-07-29 - LFM 
På et par ture til Falster i søgen efter dia og "fabeldyret" xanthomelas (ingen af dem havde den venlighed at dukke op), fandt vi ud over almindeligheder som mængder af atalanta og cardui, samt mange c-album, paphia og camilla, to mindre kolonier af tityrus, en enkelt quercus, irishun og sponsa samt +25 hyale. Dia og xanthomelas må vente. Kunne I ikke melde når I ser xanthomelas eller andet spændende, så man ikke kun er henvist til jungletrommerne. Det kunne da også være rart at læse lidt om alle de spændende natdyr, det forlyder, der bliver fanget!

Observatör: Christian & Martin (rapporterad: 2003-07-29) 



2003-07-28 - EJ 
   ANHOLT          
   l stk. nældesmf. (A.levana) (frisk hun) +
   l stk. skovblåfugl (C. argiolus) (æglæggende hun).
   Begge er nye arter for øen.
   
   Desuden genfund af blåhale (N.quercus) 
   og humlebisværmer (H. fuciformis).

Observatör: Tom Nygaard Kristensen (rapporterad: 2003-08-03) 



2003-07-28 - NEZ 
Netop tilbage fra tur i S-England hvor tithonus er karakterart overalt, meget mere almindelig end jurtina. Desuden så jeg en masse c-album, cardui, atlanta, urtica samt en enkelt galathea og en quercus. På en bævreasp opdagede min søn en nyklægget Sesia bembiformis.
levana er nu nået ind i villakvarteret i Buddinge/Bagsværd hvor den flittigt besøger fredløs og floks sammen med utallige cardui, io og atlanta. I min havefælde har jeg kun haft almindeligheder, dog dukkede der forleden en næsehornsbille hun op. 
Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-07-29) 



2003-07-28 - EJ 
EJ: Ved Juelsminde - stranden ved pavillonen - fløj en Østlig Takvinge - xanthomelas - og satte sig kortvarrigt på en sten. Jeg har ikke noget belæg herfor, men er ganske sikker i min observation!
mvh Kalle

Observatör: Kalle (rapporterad: 2003-07-29) 



2003-07-28 - Bornholm 
Lidt nyt fra Bornholm: 24-28/7: To hyale hunner (gul høsommerfugl) ved Boderne. Ellers er her pænt med friske V. cardui (tidselfugl), enkelte V.atalanta (admiraler) og en del larver af begge arter flere steder på øen. Paphia, camilla, adippe, aglaja m.v. en del steder.
På trods af søndenvind og høje temperaturer om natten og deraf følgende stor flyvning, intet interessant imellem. I Gudhjem en E. bankiana og den første interjecta, ved Rønne på snore masser af dyr, men kun nogle N. revayana som det mest interessante. Ellers især mange P. gamma (gamma-ugler) og D. trifolii. Ved Dueodde flere larvereder af T. pinivora højt i fyrretræerne (av-av!). Ellers forlyder det, at der bl.a. er taget adskillige N. torva, samt enkelte C. sponsa (violet ordensbånd) og et stk. N. xanthomelas (østlig takvinge).

Observatör: P. Stadel & Jens Meulengracht (rapporterad: 2003-07-28) 



2003-07-28 -  
Jeg har observeret endnu to Sørgekåber i Vestskoven og ikke i nærheden af Stuekær, hvor den anden observation fandt sted - billeder kan ses på www.netbiologen.dk

Observatör: Lars A. Clark (rapporterad: 2003-07-28) 



2003-07-27 - NEZ 
Trylleskoven
1 stk friskklækket c. sponsa overraskede imellem flere nupta. Også a. rumicis(2)

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-08-08) 



2003-07-27 - Fyn 
Fælde Fyns Hoved 18.-24. juli
bl.a. cossus 1, castrensis l, albovenosa l, praecox 1. Af pyralider bl.a. ferrugalis 2 og palealis 1.
Ved Nyborg er der for tiden massiv flyvning af fyrrenonner. 

Observatör: Lars Hansen (rapporterad: 2003-07-27) 



2003-07-27 -  
Observatör: Allan Olsen (rapporterad: 2003-07-27) 



2003-07-27 -  
Der er igen i år set 2 stk. Sørgekåbe i Albertslund (Galgebakken)- samt 1 stk. i Vestskoven v/ stuekærsø

Observatör: Lars A. Clark (rapporterad: 2003-07-27) 



2003-07-27 - NEZ 
Buresø. Sommerfuglelivet er fyldt med overraskelser. I dette skyede vejr med let regn af og til, kom der på sommerfuglebusken i haven, P. brassicae f. obscurata en sjælden røgfarvet variation, desværre var nette udenfor rækkevidde. Lidt senere en frisk A. Paphia han.

Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2003-07-27) 



2003-07-26 - EJ 
Et stk. dagsommerfugl, A. levana 2. gen. i Moesgaardskovene syd for Århus.

Observatör: S. M. Nielsen (rapporterad: 2003-07-27) 



2003-07-26 -  
Jeg var en tur til Øland i Sverige d. 15 og 16/7 ved skogsby. På de to dage så jeg ca 100 stk. N. Polychloros og en puppe. Mærkeligt at en så livskraftig art ikke breder sig. De flyver næsten lige så hurtigt som C. Jasius. Desuden et hav af C. Arcania. Jeg har også et dimenti. Jeg har opgivet at jeg mente at have set og fotograferet en Armoricanus ved Kårup i Nordvestsjælland. Det var desværre en affløjet Malvae.

Observatör: Kurt Vangskjær (rapporterad: 2003-07-26) 



2003-07-25 - NWZ 
Sommerhusgrunden i Rørvig. Følgende arter observeret de sidste 2 uger. Polygonia c-album (daglig 3 forsk. ekemplarer) Apatura iris, Limenitis camilla, io, atalanta, prorsa og 25/7 gæstede en flot nyklækket N. antiopa grunden sidst på eftermiddagen. Er der nogen i det ganske land der har set urticae her i juli måned?

Observatör: Klaus Bjerre (rapporterad: 2003-07-26) 



2003-07-25 - LFM SZ 
Det hvide c er jo almindeligt! Hvor er det dejligt! Man ser den allevegne på Sydsjælland og Møn : Brugsen i Kalvehave, Viemoseskoven, Biblioteket Vordingborg, Havnen på Nyord, Skolen i Damsholte. 
I Viemoseskoven var det den almindeligste takvinge i dette forår, fløj sammen med sørgekåbe og dagpåfugleøje.
Derudover flyver Celastrina arguolus også allevegne i haver og parker.

Observatör: Jens Stolt (rapporterad: 2003-07-25) 



2003-07-25 - NEJ 
Førhen er der fanget v-ata enkeltvis i Nordjylland. Nu har den virkelig invaderet os!
NEJ: Øster Hurup 13.-23.vii. 2003:
Mange dyr: Det bedste var 1 limacodes, 15 v-ata, 2 menyanthidis, 19 limbata.
NEJ: Bælum 14.-24.vii. 2003:
Også her mange dyr: 22 v-ata, 2 sororiata, 1 minutata, 1 oblonga, 1 limbata.

Og så i øvrigt:
Allan Svenningsen så 1 stk. stellatarum i Ll. Binderup på sommerfuglebusk 23.vii. 2003.

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2003-07-25) 



2003-07-25 - sj 
Hej 
Så er Nældesommerfuglen A. levana rykket et godt stykke mod vest, da Klaus B. Fries d. 23-07-03 fandt 2 eks. ved Solderup som ligger ca. 8 km øst for Tønder.
Jeg var der ude i dag og fandt min 7 eks. 
Samme sted fandt jeg også Engblåfugl C. semiargus også nyt sted for denne art.
  

Observatör: søren Nygaard (rapporterad: 2003-07-25) 



2003-07-24 - LFM 
Et stk c-album, samt en del levana i Corselitze Mellemskov i dag, set i forbifarten.

Observatör: Simon Vikstrøm (rapporterad: 2003-07-24) 



2003-07-24 - nez, Slangerup ås 
Omsider min første agestis, 2 stk, for i år; sammen med 23 andre dagsommerfuglearter i et dejligt mylder for tiden. Blandt de bedre kan nævnes, efter 35 års fravær her: 3 stk paphia, 6 c-album, 2 virgaurea, 2 lathonia, 2 friske mægera og nu mange nye io, cardui og atalanta. 

Observatör: Allan Bornø Clausen  (rapporterad: 2003-07-24) 



2003-07-24 - LFM 
Svalehale - Papilio machaon (Linnaeus 1758) - i min have kl. 13.00.
Kl. 15.00 havde den lagt 30 æg på gulerod.

Observatör: Bjarne Svensson (rapporterad: 2003-07-24) 



2003-07-23 - SZ 
(Jeg prøver en gang mere)
Fensmark Skov/Holmegårds Mose
Endnu en minderig dag med over 15 C-album observeret på under 3 timer langs med/på en brakmark med meterhøje tidsler ved Fensmark Skov. Derudover igen et mylder af omkring 20 andre dagsommerfuglearter.

Observatör: Erik Nørager (rapporterad: 2003-07-23) 



2003-07-23 - SZ 
Observatör: Erik Nørager (rapporterad: 2003-07-23) 



2003-07-23 - NEJ 
Netop hjemkommet fra indsamlingstur til det nordligste jylland. P. Stadel efterlyser oplysninger om indflyvning fra sydøst; her kan jeg bidrage med 1 stk. snudeugle: tristalis (derivalis). Den kom til lys d. 18. juli i Hulsig. Er den blevet taget i DK efter 1982 (hvor der vist blev taget et eksemplar på Bornholm)?

Observatör: Steen Bork Christensen (rapporterad: 2003-07-23) 



2003-07-22 - SZ 
Fensmark Skov / Holmegårds Mose
Sjælden positiv dag. Blandt over 20 dagsommerfuglearter mere end 15 C-album, 1 W-album og 2 iris. 
Observatör: Erik Nørager (rapporterad: 2003-07-22) 



2003-07-22 - wj 
Der er set 1 stk. Det Hvide C på østsiden af Fanø den 21-7-03 meget sjælden herovre.

Observatör: Fanø (rapporterad: 2003-07-22) 



2003-07-22 - NEZ 
En lille lokalmelding.
Radiomarken, Lyngby:
Phlaeas 5, levana 2, c- album 1, lineola 15 samt hyperantus og jurtina i stort antal.
En beskeden lokalitet, der dog for hvert år ser ud til at byde på flere og flere dagsommerfugle. Er lokaliteten nogen sinde blevet checket om natten? Der ligger en stor ellesump ml. Radiomarken og Bagsværd Sø.
Derudover fandt jeg 1 lathonia ved et gammelt vandreservoir bag mit hjem. Underligt, da der ikke findes typiske lokaliteter for den i umiddelbar nærhed. Nok en stræffer.

Observatör: Janus Neumann (rapporterad: 2003-07-22) 



2003-07-21 - SJ 
  Tofasettakvingen A. levana  har bredt sig i Sønderjylland.
  Kendt fra Als siden 1989.
  1993 to steder nær Åbenrå og i dag den 16. juli 2003 10 stk. (hanner) i 
  Frøslev Mose, 5 stk. nordvest for Padborg og 2 stk. og 2 stk. 
  i Roland Mose.

Observatör: Tom Nygaard kristensen (rapporterad: 2003-07-21) 


2003-07-20 - nj 
En tur fra Råbjerg mose og til Skriveren gav i dag bla.
B.aquilonaris , M. aglaja, F. adippe, F. niobe, A. crataegi, C. tullia, V. optilete, A. artaxerxes, P. argus, P. idas.
mvh. 
snygaard

Observatör: Søren Nygaard (rapporterad: 2003-07-25) 



2003-07-20 - NEJ 
NEJ - Uggerby 20.vii. 03
På en meget var aften/nat tog jeg nordpå til Uggerby, hvor jeg fangede med lys i klitterne.
Med 4 Hg-lys kom der mange dyr, dog ikke ualmindeligheder.
Det bedste var 3 v-ata, 1 humidalis samt 5 viridaria.

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2003-07-21) 



2003-07-20 - EJ 
Rugård: 1 c-album (Det hvide C), 1 levana (Nældesommerfugl), 2. gen.

Observatör: Ole Roland Therkildsen (rapporterad: 2003-07-20) 



2003-07-20 - NEZ 

Buresø. I haven på sukkerlokning 1 P. c-album og 2 P.c-album f. hutchinsoni. 

Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2003-07-20) 



2003-07-20 - ej 
En tur til Glatved Strand idag gav 4 levena. Det er første gang jeg ser dem der. Derudover mange semele, 1 w-album, 3 minimus, 2 icarus, 1 io, 2 cardui, 2 phlaeas og tre rhamni.
Mols Bjerge.4 atlanta, 2 phlaeas en del virgaureae, 2 cardui og en enkelt urticae.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2003-07-20) 



2003-07-19 - EJ 
Jeg har observeret det Hvide C tre gange i Mols bjerge (17/5, 09/07 og 19/7) Alle gange i kanten af en bøgeskov på sydsiden.
Derudover har jeg observeret 8 Nældesommerfugle på samme lokalitet efter den megen kraftige sydøsten vind i medio juli. Set i lysning med bunker af fældet gran.

Observatör: C. B. Andersen (rapporterad: 2003-08-17) 



2003-07-19 - EJ 
Sandager Allé, Odder.
Nyklækket 2. gen Nældlenssommerfugl

Observatör: Mick Woods/Ina Degn (rapporterad: 2003-07-20) 



2003-07-19 - NEZ 
Valby Hegn: >100 hyperantus (Engrandøje), >100 levana (Nældesommerfugl)>15 paphia (Kejserkåbe), 5 camilla (Hvid adminral), 1 atalanta (Admiral)Herudover almindeligheder som kålsommerfugle, Stor bredpande, stregbredpande, Skovrandøje.
Tibirke bakker: 3 virgaureae hanner (Dukatsommerfugl)
Sommerfuglehaven i Frederiksværk: 1 urticae (Nældens takvinge) 1 c-album (Det hvide C) 2 phlaeas (Ll. ildfugl) som de almindeligste

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2003-07-19) 



2003-07-19 - LFM 
NY DAGSOMMERFUGL ART FOR DANMARK OG SKANDINAVIA !!!!
Flere ex. av Boloria dia ble tatt på Syd-Falster i perioden 30 Juni til 8 Juli.Dyrene var av varierende kvalitet fra helt nyklekkede til slitte ,så alt tyder på at arten kom hit og etablerte seg sist sommer , ettersom den har en så bra bestand her. GRATULERER DANMARK ! Bare litt leit for dere at dia ble først tatt av en normann.
Vennlig hilen Rune Christensen (N) Per Nedreberg (N) Martin Rybråten (N) Bjarne og Tore Svensson (DK)

Observatör: Rune Christensen (rapporterad: 2003-07-19) 



2003-07-18 - Polen 
Som Det fremgår af vores rapport fra tur til det nordlige Polen sidste uge i juni raporteret her på siden den 3o.6 fangede vi der Xantomelas, ialt 4 ex samt derudover sås andre ca 6 ex  på flere lokaliteter og det lykkedes mig at finde dels en puppe samt flere store reder af larver på seljepil. Disse er nettop klækket.
Vor oplevelse af arten er at den opholder sig på større skovveje og lysninger.Den er extremt hurtig og kraftigflyvende meget svær at fange men kommer dog gerne tilbage til sit udgangspunkt. Det skal idrømmes at vi forestillede os at den havde evner til at flyve til Danmark. men dog ikke så hurtigt, som tilfældet er.I sverige hvor polychlores flyver skal man passe på ikke at forveksle dem. det havde vi nær gjort! - hvis ikke Chrestian stædigt havde forfulgt en af de talrige "polychlores" for at have arten herfra. Martin har iøvrigt gjordt  flere Bornholmske samlere
opmærksom på mulighederne.
 
    

Observatör: Allan Bornø Clausen  (rapporterad: 2003-07-18) 



2003-07-18 - NEJ 
Læsø, Nordmarken: Jens Lyngsøe ringede til formiddag for at fortælle, at han i fik en stor takvinge på lys i nat. Den sad til morgen under udhænget på huset. 
Jens har bedt mig om at rapportere at han nu har fået verificeret, at det er et utvivlsomt eksemplar af østlig takvinge - Nymphalis xanthomelas! Arten er sidst fundet i Danmark i 1954. Dyret må være kommet med den kraftige østenvind de sidste dage, men er der andre fund af lignende arter fra Polen/Rusland, fx fra Bornholm? Kom nu ud af busken!
Ellers er det om at holde øjnene åbne.
HilsenPer Stadel

Observatör: Jens Lyngsøe (rapporterad: 2003-07-18) 



2003-07-17 - LFM 
Ny art her i vores have
1. stk. A.levana - Nældesommerfugl
Pænt eksemplar.
Nyborre, Møn
Lars J Larsen

Observatör: Lars J Larsen (rapporterad: 2003-07-22) 



2003-07-17 - Rügen 
Uge 28-29. Halv af hver! Der er rigtig mange spændende steder på Rügen. Man kunne se det fra bilen - jeg var nu kun ude med nettet en tre-fire steder, men alligevel. Og der ER mange H.morpheus. Igen og igen stod man og kikkede på deres sjove flyveteknik, der godt kan minde om, dengang man gik i første klasse og skulle sidde og øve sig i m'er og n'er – op og ned i små hak og bølger - masser af m'er og n'er. Der var i hundredvis.
Rundt i en mose, jeg travede tynd, var der små spredte, blomstrende brombærkrat, og i hver eneste sad der mindst 10-15 morpheus... Jeg var ikke klar over, den kunne være så talrig.
Iris svævede samme steder rundt højt oppe, flere gange så jeg to-tre stykker ad gangen – og endnu højere oppe, rovfugle - som jeg slet ikke har forstand på!
På en hede op ad mosen fløj argus – store argus. Og adskillige M. galathea. Plus nogle få alciphron – ret affløjne på det tidspunkt.
På stranden tæt ved - lidt syd for Sassnitz, in eine "Naturschutsgebiet" – myldrede det med nøgne tyskere, N. germanicus, lad mig bare få det hele med, og på den strand lå min kone jo i mellemtiden, så jeg var nødt til at gå derned en gang imellem. Slut.
Med venlig hilsen
Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2003-07-17) 



2003-07-17 - SJ 
På tur i Frøslev mose fra 22,00 - 01,15 i en smuk sommernat.
Bla. gastropacha quercifolia 2 stk, aquila 100+ stk, malacosoma neustria 3 stk. se foto på www.ppo.esenet.dk
mange hilsener Per.

Observatör: Per Poulsen (rapporterad: 2003-07-17) 



2003-07-17 - LFM 
En kort vandring i Hannenov-skoven på ca. en times tid, gav følgende observationer,onsdag d. 16/7 :Mange friske Paphia, Mindst 100 stk. prorsa, Ca.10-15 stk. c-album, 4. stk. friske rhamni, Ca. 10 stk. Camilla (til min forundring var de allerede meget slidte) og sluttelig, til min altid udelte begejstring, to stk. iris, hanner, sugende fugt på skovstien.Begge helt dugfriske, det er nu engang den smukkeste dagsommerfugl vi har her i landet. Konklusionen er! forholdene i Hannenov er som de skal være! 

Observatör: Anders Rousing (rapporterad: 2003-07-17) 



2003-07-16 - sj 
En tur i Brogård Plant i dag gav bla.
H. comma ( Ny lokalitet for denne foto taget.), L. virgaureae 5-7 (Ny lokalitet for denne), Q. quercus + 50, H. semele ( Ny lokalitet for denne )
Observatör: Søren Nygaard (rapporterad: 2003-07-25) 



2003-07-16 - LFM 
C, W og Gamma
En onsdag i bogstavernes tegn!
Gammauglerne har været her lige siden den store invasion af tidselsommerfugle.
Men i dag fik vi en ny art her i Borre Mose på Østmøn, nemlig Det Hvide C. Først en, lidt efter 2 og medens de fløj hastigt mod toppen af en elm sad den tredje og solede sig på en sten.
Medens jeg iagttog de vilde flugter De Hvide Cér havde med admiral og Nældens Takvinge opdagede jeg 3 stk Det Hvide W på samme lille gren på elmetræet.
En god dag i Insekthaven!Lars J Larsen

Observatör: Lars J Larsen (rapporterad: 2003-07-16) 



2003-07-16 - NEZ 
Nyvang.  1 c-album f.hutchinsoni første gang jeg har set den i naturen.
       Jeg har fået Apatura iris feber,det kan blive en længere sygdom. Fandt "master Oak" her fløj flere iris, samt blåhale ( Q. quercus) i antal.
Så også liniola,napi,rapae,rhamni,urticae,atalanta,jurtina,hyperantus og 3 virgaureae hanner.

Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2003-07-16) 



2003-07-16 - NEZ 
Melby Overdrev 11- 12.30, frisk østlig vind:
Markperlemor (aglaja) 10- 12, sandrandøje (semele) 20+, foranderlig blåfugl (idas) 15- 20 + div.
Gilbjerg: 13.00- 14.00:
Dukatsommerfugl (virgaurea) 16, blåhale (quercus) 5, storplettet perlemor (lathonia) 2, seksplettet køllesværmer (filipendulae)10+ samt femplettet køllesværmer (trifolii) 2.
Noget blæsende, men dog en god formiddag
mvh
Janus Neumann 
Observatör: Janus Neumann (rapporterad: 2003-07-16) 



2003-07-15 - NZL 

Bistrup Hegn ved Birkerød: 1 stk Iris (Apatura iris)
og samme dag 1 stk Det hvide C (Polygonia c-album) i det nærliggende
Vaserne.

Observatör: Allan Olsen (rapporterad: 2003-07-27) 



2003-07-15 - NZL 
Bistrup Hegn ved Birkerød, 1 stk Iris (Apatura iris) 
og i det nærliggende Vaserne 1 stk Det hvide C (Polygonia c-album).

Observatör: Allan Olsen (rapporterad: 2003-07-27) 



2003-07-15 - SZ og LFM 
Holmegårds Mose mandag den 14/07 mellem kl. 07.30 og 15.00
Jeg så mindst tre iris der næsten hele tiden fløj rundt højt oppe i træerne hvor de ikke var til at fange. Derudover 6 c-album, rigtig mange levana over 100, 2 urticae, ca 10 paphia, ca 5 adippe en del atlanta og mange af dem fløj rundt oppe i træerne. Så så jeg også 1 tullia, 1 aegeria, 1 aquilonaris, 1 lathonia, 3 selene, ca 10 virgaurea, en del idas, 10 rhamni og 1 argiolus´.
Møns Klint mandag den 14/07 kl. 19.00
2 camilla flyvende rundt i små solpletter på skovvej.
Møns Klint og Høvblege tirsdag den 15/07 mellem 07.30 og 15.00
I alt så jeg ca. 15 camilla rundt omkring langs skovejene og flere camilla op på selve høvblege hvor jeg også så ca 5 arion, flere paphia, 2 minimus, 1 atlanta og flere cardui. I skovene fløj der også paphia ca 10 stk, ca 5 levana, 2 aegeria og mange napi.
Ulvshale tirsdag den 15/07
En halv time i skoven gav udover tusindvis af myg ca 10 camilla og 1 levana.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2003-07-15) 



2003-07-15 - NEZ,Uggeløse Sø 
Blåfugleobservationer, mm.:
13.7 Jægerspris Nordskov.nær Kulhuse. Agiolus 2 stk fine nye gen.
     Her fløj også 4stk. c-album
i5.7 Uggeløse Sø: Amanda 8 stk. flere helt friskklækkede. Dejligt med
     ny lokalitet for den ! I nærheden fløj ca 6 w- album i toppen af 
     småelmene.     Uggeløse grusgrav: Minimus 1 stk. samt mange >20 levana,var. prorsa 
     samt talrige køllesværmere, 2 arter!. 

Observatör: Allan Bornø Clausen  (rapporterad: 2003-07-15) 



2003-07-15 - NEZ 
Nyvang. Dejligt at møde hende igen - IRIS - en stor smuk hun flyvende omkring en 6 m. høj seljepil, langs vejen ved Klevads mose.

Observatör: steffen johansen (rapporterad: 2003-07-15) 



2003-07-15 -  
Observatör: steffen johansen (rapporterad: 2003-07-15) 



2003-07-15 - meddelelse 
Gode kolleger.
Se venligst under meddelelser for opdatering vedr. klare kviksølvlamper.
med venig hilsen
Bjarne Skule
Ento-tech

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2003-07-10) 



2003-07-14 - LFM 
Nordfalster. 1 stk. M. stellatarum taget på Sporebaldrian.
Hilsen Jan Kristiansen

Observatör: Jan Kristiansen (rapporterad: 2003-07-18) 



2003-07-14 - LFM 
12-15 stk Sortplettet Blåfugl set på Høvblege.
Lars J Larsen

Observatör: Lars J Larsen (rapporterad: 2003-07-15) 



2003-07-14 - NEZ 

Melby Overdrev. Idag kl. 13 - 14.30 Livlig flyvning af markperlemorsommerfugl (M. aglaja),så mere end 15 dyr, søgte ivrigt til rødkløver, af og til flere hanner på jagt efter en hun.

Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2003-07-14) 



2003-07-14 -  
Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2003-07-14) 



2003-07-14 - SZ, LFM 
13.vii.2003
Jeg nåede også Holmegårds Mose fra kl. 18.20-19.20 og så bl.a. 2 tullia, 2 idas, 1 lathonia, 3 c-album, 2 paphia og nogle atalanta.
Derefter kørte jeg til Rødbyhavn for natdyr - temp. mellem 15,5 og 18,5 grader og vinden lagde sig næsten helt. Udbytte: 3 procellata (1 banket ud og 2 taget på pandelampe) og 3 hyperici (en ville stikke af men blev fundet igen) og 1 atriplicis. Sjovt nok er det tredje gang i træk jeg ser elpenor svirrende over en af mine snore. Tankevækkende var der ingen hyperici i det store opgravede område, men der var heller ikke mange foderplanter der!!!

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-07-14) 



2003-07-14 - Møn 
Møns Klint 13/7. Høvblege: Igen en fin flyvedag for sortplettet blåfugl, med mange eks. observeret. Mest interessant var et par hunner på helt nye områder vest for den traditionelle lokalitet. Arten synes at være ved at udbrede sig i området :-)
Talrige larver af tidselsommerfuglen V. cardui på agertidsel og horsetidsel og enkelte larver af admiralen V. atalanta, efterkommere af den store indflyvning først i juni .
Ved Liselund kom søreme i hvert fald een hvid admiral L. camilla susende og satte sig i solen i skovfogedens have. Arten har virkelig fået fodfæste på klinten på trods af, at der kun er ganske lidt kaprifolie i området.

Observatör: Per Stadel & Kenneth Jensen (rapporterad: 2003-07-14) 



2003-07-13 - SZ 
Stupperup Huse ved Glænø: Det hvide C (Polygonia c-album) er vist næsten almindelig på Sjælland i år: Der var 4 friske hvide C'er i haven. Desuden to strålende nye admiraler (Vanessa atalanta), en godt slidt admiral og en ekstremt medtaget tidselsommerfugl (Cynthia cardui), der kun havde fire skidengrå, lasede og halvgennemsigtige vinger tilbage. Oven på det syn bliver det en hel befrielse at se de friske tidselsommerfugle, som snart må dukke op i hobetal efter den store indflyvning i juni.
Og et forslag: Vores veletablerede uvane med KUN at bruge de latinske artsnavne, når vi taler eller skriver om vores dyr på denne ellers fremragende indrapportering-hjemmeside svært tilgængelig for de mindre erfarne. Det er synd. Jeg vil derfor foreslå, at man enten skriver de latinske navne med både slægts- og artsnavn (f.eks. Vanessa atalanta eller V. atalanta)- eller anvender de veletablerede danske navne, hvor de findes. Allerebedst både dansk og latin. Måske kunne man som en hjælp tilknytte en ordbog med sommerfuglenavnene latinsk-dansk og dansk-latin. Sådanne lister findes allerede, endda med navne på mange sprog.
Bare en ide...

Observatör: Michael Stoltze (rapporterad: 2003-07-15) 



2003-07-13 - NEZ 
Ledte forgæves efter optilete i Gammelmosen. Har heller ikke set den her de sidste tre uger trods ihærdig søgning. Den er til gengæld talrig i Bøllemosen selv om jeg observerede flere som blev taget af de mange guldsmede i området. Det er jo naturens gang og deres affløjne udseende tyder på at sæsonen er ved at være forbi for arten.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-07-14) 



2003-07-13 - SZ 
Holmegårds Mose
Jeg var også i mosen i dag - jeg kom lige da Erik var ved at gå, så jeg overtog hans lokning, og de gav endnu 2 c-album, men iris lod sig ikke lokke ned. Til gengæld en w-album på marken ved skydebanen.

Observatör: Bjarne Haas (rapporterad: 2003-07-13) 



2003-07-13 - SZ 
Holmegårds Mose
Varm dag i mosen, observerede bl.a. 4-5 iris samt 3 c-album, hvoraf de 2 + 2 lod sig lokke med banan. 

Observatör: Erik Nørager (rapporterad: 2003-07-13) 



2003-07-13 - NEZ 
Valby Hegn: 6 camilla, 3 paphia m.v.
Ellemose, Tibirke: 15-20 iris, 1 c-album, 3 atalanta, 2 rhamni, 2 levana m.v.
Melby Overdrev: 30 semele, 1 frisk aglaja-hun, 100 idas, 100 argus, 50 minos, 1 lineola m.v.
Rågeleje: 4 quercus (dagsommerfugl), 5 virgaureae, 1 levana m.v.
Tibirke Bakker: 6 virgaureae m.v.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-07-13) 



2003-07-13 - NEZ 
En uge på Raghammer, Sydbornholm, gav bl.a 40 niobe, 2 lathonia, 50 semele, 1 virgaureae, 10 quercus, 2 w-album og en håndfuld semiargus.
Ved Ølene også 2 paphia, 2 adippe i parring og 40+ ino.
MVH Morten

Observatör: Morten Hansen (rapporterad: 2003-07-13) 



2003-07-12 - Vejleamt 
Hej Sommerfugle folk
Jeg har set på sommerfugle i et par år nu.......og jo mere man læser og
studerer dem, desto mere sulten bliver man...jeg gør ihvertefald, se et
par af Kejserkåber jagte hinanden og hannen sætte sig bare en meter fra 
en,det er bare skønt....
Kan det passe at det er et særligt godt år for Tidselsommerfugle ?
Jeg har idag (120703) set Kejserkåbe 2, Admiral 3, Tidselsommerfugl 3, i Fredericia omegn....... 
MVH.
Bent Carstensen

Observatör: Bent Carstensen (rapporterad: 2003-07-12) 



2003-07-12 - WJ 
sorry-sorry
Så gjorde jeg det alligevel forkert ved at lægge indlægget under obs. det skulle selvfølgelig have været her. Billederne på www.ppo.esenet.dk er taget igennem teleskop med digitalkamera, det som på fuglesiderne kaldes digiscoping. Ps det er forøvrigt ret godt at betragte sommerfuglene i skopet man får mange detaljer med. Er der én som vil sælge M.Stoltz lille bog med Svalehalen på forsiden da den er umulig at drive op.
God sommer 
Per Poulsen

Observatör: Per Poulsen (rapporterad: 2003-07-12) 



2003-07-12 - WJ 
Hej alle
Håber det er det rette forum
Denne del af landet kommer der ikke mange obs. fra, er det simpelthen fordi der ikke er mange lokaliteter, eller er det fordi der ikke er mange sommerfuglefolk i det vestjydske, jeg kender ingen og har boet i Esbjerg i 55 år, og set på fugle i 40 år. Så derfor er jeg meget modtagelig for gode lokaliteter med spændende sommerfugle.
Som helt nystartet i sommerfuglenes verden var jeg inviteret på sommerfugletur til Holmegårds mose (hvor vi løb på P.Stadel har jeg fundet ud af at han hedder, en meget spændende person at tale med) og skråningen på Møn hvor vi havde alle lækkerierne se www.ppo.esenet.dk 
Og jeg må indrømme jeg blev lidt bidt aet. Det har resulteret i indkøb af net (kese på de her kanter)Og diverse bøger bla. den lille ny bog af Stoltze, da jeg ikke kunne opdrive den gamle med Admiralen udenpå som efter min mening er betydelig bedre. Det skal nævnes at jeg har købt nettet for at kunne bestemme feks. Blåfugle. Jeg kunne ikke drømme om at give dem akupunktur men det er en snak som jeg ikke gider at komme ind på her. Så er der sommerfugle folk i Esbjergområdet er jeg interesseret i nærmere bekendskab.
Mange hilsener 
Per Poulsen

Observatör: Per Poulsen (rapporterad: 2003-07-12) 



2003-07-11 -  
Polygonia c-album. 2 eksamplarer. Kgs. Lyngby 2800

Observatör: Søren Barfoed (rapporterad: 2003-07-12) 



2003-07-11 - NEZ 
  Omkring Egedam,Hillerød.
Hvide W 1ex. på agertidsel,hvide C 7ex., dukatfugl 25ex.,hippothoe 6ex.,
hyperantus 100+,jurtina10+,atalanta 5ex.,cardui 3ex.,selene 4ex.,
kejserkåbe 1ex.,blåhale 2ex.,nældesommerfugl(prorsa)3ex.,stregbredpande,
stor bredpande,nældens takvinge 4 ex.,skovrandøje.

Observatör: Per Ekberg (rapporterad: 2003-07-11) 



2003-07-11 - NEZ 
NYVANG, KLEVADS MOSE.Glædeligt at se 10 Engperlemorsommerfugl ( B.. ino).
Dagens overraskelse 1 frisk Dukatsommerfugl han (L. virgaureae)
Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2003-07-11) 



2003-07-10 - SZ 
I Falkensten Skov SØ for Slagelse set en paphia samt en atalanta

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-07-14) 



2003-07-10 - Møn 
Høvblege, højt solskin og 23-25 gr. 4,5 times rundtur gav 60-80 M. arion set, heraf flere æglæggende hunner. Dog bekymrende lidt blomstrende timian og merian. Også M. jurtina og A. hyperantus mere sparsomme end normalt. Zygaena purpuralis var på sit absolut sidste, ca. 50 meget affløjne set og kun et par hver af Z. lonicera og Z. filipendula set, ingen kokoner! Mere spændende var flere individer af L. camilla som åbenbart har etableret sig som ny på Klinten og tilsvarende en frisk A. levana set. Desuden nogle dugfriske, mørkorange V. cardui sammen med mange ekstremt affløjne, og flere friske A. paphia. Også enkelte V. atalanta og flere larver heraf i forskellige størrelser.
Observationer af M. arion fra Danmark 2003 modtages med tak på arion@mail.dk.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2003-07-11) 



2003-07-10 - NEZ 
Var i Frederiksberg Have for at fotografere hejrer. Men turens bedste motiv var to hvide C'er, der solbadede i den lavtstående sol omkring kl. 19.00. Selv om jeg skræmte den op nogle gange, vente de trofast tilbage til deres territorier, hvor de lod sig fotografere fra alle leder og kanter. De opførte sig med andre ord eksemplarisk og helt efter bogen. Jeg så også en par slidte admiraler.

Observatör: Michael Stoltze (rapporterad: 2003-07-10) 



2003-07-10 - SZ 
Holmegårds mose. Rigtigt mange pahia de fleste friskklækkede, c-album og 2 A. iris begge hanner, en del virgaurea og mange atalantaer og prorsaer.

Observatör: Klaus Bjerre (rapporterad: 2003-07-10) 



2003-07-10 -  
Hej.
Er der nogen der kan fortælle mig hvor i Holmegårds Mose det er man kan finde iris..?
Mvh Thomas

Observatör:  (rapporterad: 2003-07-10) 



2003-07-10 - NWZ 
Var en tur rundt for at besøge et par gamle vestsjællandske pruni-lokaliteter, med det håb at .... og så sad den der.... troede jeg. Men .... desværre bare en w-album i et meget flot pruni-agtigt slåenkrat. Den slags burde være forbudt! Ellers intet specielt set. Mange paphia´er og så er semele kommet i gang.

Observatör: Martin (rapporterad: 2003-07-10) 



2003-07-10 - Bornholm 
Her går man og råber op om, at A. aglaja nok er forsvundet fra Bornholm, da man på et tip fra Bodil Stoltze i går eftermiddag, i dag klokken 10.00 kan gå ned og se 25-30 stk. på  den samme eng lidt sydøst for Ankermyr på Nordbornholm og et par stk. til på en anden lille eng! Det er vel dét, man må kalde et behageligt chok. 7 friske L.camilla i samme område, A.paphia har et meget fint år på Bornholm i år.

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2003-07-10) 



2003-07-09 - Bornholm 
ino flyver i øjeblikket usædvanligt talstærkt i Ølenes sydlige og østlige dele, både friske og slidte, en adippe-hun set og fotograferet i Almindingen øst! Mange paphia flere steder i Almindingen. Jeg vil advare imod decentralisering af sommerfuglemeldinger - og fuglemeldinger!

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2003-07-09) 



2003-07-09 - EJ Kalø 
Jeg havde natten til d. 9. juli en takugle (Scoliopteryx libatrix) på sukker. Af Nordens Ugler fremgår det, at tidspunktet er usædvanligt, idet der kun foreligger enkelte fund fra juli. Artens fænologi kan jo have ændret sig siden bogens udgivelse og spørgsmålet er derfor om dette stadig er gældende?
Jeg vil i øvrigt opfordre alle til også at indtaste observationer på http://www.birdwatch.dk - siden indeholder en automatisk opdateret database med søgemulighed, der netop er udvidet til bl.a. at omfatte sommerfugle.
Med venlig hilsen
Ole

Observatör: Ole Roland Therkildsen (rapporterad: 2003-07-09) 



2003-07-08 - NEZ 
To stk hyale set i Ørestaden

Observatör: Leni Sahl (rapporterad: 2003-08-11) 



2003-07-08 - SZ 
Her kl. 17.30 i Dysted SZ stod jeg og kiggede på mit staudebed.
Pludselig fløj en Duehale hen og svævede foran en Salvia.
Desværre varede oplevelsen kun i få sekunder.

Observatör: Niels Westergaard Knudsen (rapporterad: 2003-07-08) 



2003-07-08 - NEZ 
Valby Hegn : Camilla 10, Paphia 6, Levana (2.Gen) 1, Iris 1
Grib Nord : Paphia 2
Grib Øst v. Dronningens Bøge mm. : Paphia 20, Virgaurea 1, Quercus 2 og en enkelt Selene på falderebet. Og Z.trifoli 3 stk. eller Z.filipendula m. sammenvoksede pletter ???
Og vejret var ikke så ringe endda. 

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2003-07-08) 



2003-07-08 - EJ 
I søndags, 6 juli, summede en duehale omkring på en sommerhusterrasse på Sønderstrand på Anholt.

Observatör: Niels J Willumsen (rapporterad: 2003-07-08) 



2003-07-07 - LFM 
Innasmilig av sommerfugler 29. juni til 7. juli på kysten av Syd-Falster.
Nye arter for meg:
Crambidae: Evergestis limbata, Scoparia basistrigalis
Gelechiidae: Sophronia semicostella
Geometridae: Chloroclystis v-ata, Costaconvexa polygrammata, Idaea fuscovenosa, Idaea ochrata, Melanthia procellata
Noctuidae: Agrotis ripae, Chortodes elymi, Chortodes fluxa, Herminia tarsicrinalis, Mythimna litoralis
Nymphalidae: Araschnia levana f. porsa, Boloria dia, Limenitis camilla
Pyralidae: Aglossa pinguinalis, Assara terebrella, Cryptoblabes bistriga, Dioryctria abietella, Hypochalcia ahenella
Pterophoridae: Stenoptilia pterodactyla
Tortricidae: Cochylis flaviciliana, Epinotia demarniana, Gibberifera simplana, Phiaris cespitana, Phiaris rivulana, Rhyacionia buoliana
Yponomeutidae: Argyresthia brockeella 
Observatör: Per Nedreberg (rapporterad: 2003-08-09) 



2003-07-07 - EJ 
EJ - Glatved
Jeg tog denne aften til Glatved, primært efter transversata. Med 3 lamper og sukkerlokningssnore indledtes aftenen. Der var utrolig mange dyr på snorene. Bl.a. en costaestrigalis og en rubidata, der går til æglægning. På lamperne kom det også pænt med dyr, bl.a. venustula og albula (2 stk.) samt så selvfølgelig transversata (16 stk.).

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2003-07-08) 



2003-07-07 - ej 
Binderup Strandskov ved Kolding – vi sad i haven og nød lidt hvidvin sammen med et par gæster. Klokken var lidt over tre.
- Det var da en halvstor sommerfugl, der sidder der, oplyste den ene gæst så.
Jeg kikkede i den retning, hans pegefinger pegede, og nede på jorden mellem stubbene fra en nedskåret syrenbusk sad der en iris og fimrede lidt rundt, en han, strålende nyklækket.
- Den ved nok ikke, det er et hjem med net, fortsatte vores gæst ved havebordet om vores lille gæst i syrenen.
Sidstnævnte flagrede i det samme op og satte sig kort i græsset på græsplænen, hvor den i et sekund eller to viste sit blålige skær - og så hurtigt videre ned i retning af hønsegården og marken. Pist væk igen.
Med venlig hilsen;

Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2003-07-07) 



2003-07-07 - NEZ 
Hellebæk, 12- 13:
aquilonaris 2 i Skidendam. Yderligere et eks. sås på tidsel sammen med jurtina og hyperantus ved Hellebæk Avlsgård.
Nødebo, 13.30- 16.00:
paphia, selene, quercus + div.
Venlig hilsen
Janus Neumann

Observatör: Janus Neumann (rapporterad: 2003-07-07) 



2003-07-06 - ? 

En lægmands iagttagelse fra Nordfyn:
d. 6/7 kl. ca. 11 så jeg en større dagsommerfugl på
grusvejen Travnskov lige V for Langesø. Den sugede formentlig fugt fra
vejen. Den var mørk på oversiden med hvide tværstreger. Det var ikke en
nældesommerfugl i sort/hvid fase (den har jeg nemlig set før), men den var
større og kunne ligne en hvid admiral eller en iris. Den var ikke blåligt
skinnende på oversiden som en iris han. Da jeg nærmede mig, fløj den op i
træerne langs vejen. Den virkede dog umiddelbart lettere trafikskadet
(hvilket ikke er usandsynligt, da vejen er på Marguerit ruten!)og havde
svært ved at holde blancen på jorden.
Hvis en ekspert skulle komme i nærheden, er findestedet i skovbrynet langs grusvejen Travnskov - ca. 1 km fra Søndersøvej, lige før reklameskiltet for Elverod Planter.
Observatör: Ole H. Scharff (rapporterad: 2003-07-08) 



2003-07-06 - ej 
Skovlysning ved Salten Langsø:
Mange niobe over 20, mange virgaureae ellers kun hyperantus og jurtina.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2003-07-06) 



2003-07-06 - Fyn 
Seden skydebane ved Odense
Jeg var en tur på Seden skydebane, hvor jeg er kommet utallige gange op gennem 1990'erne, og for første gang så jeg A.levana derude. Der var 2 stk af prorsa-formen.
Ellers var der det, der "plejer", selv om 3/4 af den lille skov i mellemtiden er væltet af decemberstormen. Massevis af små lyse glimt i egetoppene, så quercus er der jo nok endnu, og 2 stk lathonia så jeg også. Ellers kun meget almindelige arter.

Observatör: Bjarne Haas (rapporterad: 2003-07-06) 



2003-07-05 -  
Hvid Admiral. Boserup Skov (Kimmerhuset)ved Roskilde. 1 imago.

Observatör: Erik Hansen (rapporterad: 2003-08-11) 



2003-07-05 - NEZ 
1 stk. Iris han set i Holte. Generelt flere arter end normalt set i haven i år, bl.a 1 Antiopa og 1. gen. Levana.

Observatör: Mikael Sundby (rapporterad: 2003-07-06) 



2003-07-05 - nez 
C-album, quercus, amanda, Lithonia i Rusland´i dag. I går observeredes et stk. A. Iris i Ørholm ved Lyngby. Den fløj i eftermiddagsregnen på den meget våde dag. 

Observatör: Michael Nørregaard (rapporterad: 2003-07-06) 



2003-07-02 - NEZ 
Nivå strand
4 stk P. morrisii set i mellem talrige strandsvingel planter ved stranden. De to slap væk i den høje vegetation...
Desuden talrige M. cribrumalis, M. pallens og enkelte M. obsoleta som gjorde hvad de kunne for at forvirre oftersøgningen af morrisii.
2 stk c-album i haven i Karlstrup 5/7

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-07-06) 



2003-07-01 - NEZ 
Nakkehoved fyr i perioden 15-22 juni:
Det eneste nævneværdige. 1 stk af pyraliden verbascalis
Observatör: Brian J.K. Nielsen & Niels Jacob Andersen (rapporterad: 2003-07-01) 



2003-07-01 - LFM 
Horreby lyng den 27 juni.
Rimelig kold aften ca. 10-12 grader.
Nævneværdige dyr. På lys fangede vi 2 stk. sagitata, 1 bicoloria samt 2 stk af pyraliden hostilis.
På sukker:+ 100 costaestrigalis, 2stk atriplicis, mange epomidion.
Desværre ingen corrivalaria, salicalis.

Observatör: Niels Jacob Andersen & Brian J.K. Nielsen (rapporterad: 2003-07-01) 



2003-06-30 - Polen 
Lige hjemvendt fra en uges tid i det østlige Polen inklusive Bialowieza, skammes man over så lidt vild natur, der findes i Danmark. Ud over flere hundrede hvide storke så vi samtlige de danske arter af perlemorsfuglei stort antal samt achine, ilia, maturna, morpheus, athalia, dispar, alciphron, ilicis og arcania i antal. Derudover sinapis, xanthomelas, daplidice, argiades, polychloros, iris, bisoner, camilla, machaon, maera, tityrus, pruni og arion mere enkeltvis. I alt 66 forskellige dagsommerfuglearter blev det til på en dejlig uge. Polen kan anbefales, og så er der BILLIGT at være.

Observatör: Allan, Christian & Martin (rapporterad: 2003-06-30) 



2003-06-29 - ej 
Mols Bjerge i morges gav 5 semiargus, 1 amanda, 1 icarus, 3 crataegi.
På en skoveng ved Salten Langsø blev det til 1 hippothoe, 1 idas, 1 amanda og jeg så flere niobe. Det lykkedes mig kun at fange en fordi de andre fløj op i træerne og satte sig. Og der kunne jeg ikke nå dem.....Selvfølgelig også en masse jurtina og hyperantus.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2003-06-29) 



2003-06-29 - NEZ 
Bøllemosen,Jægersborghegn.Idag mellem 9.30 + 10.30. Bølleblåfugl (V. optilete) fløj i antal. Talte mere end 30 dyr på første gennemgang. Hunnerne lagde æg på mosebølle og tranebær. Dejligt at se arten stadig er her.

Observatör: steffen johansen (rapporterad: 2003-06-29) 



2003-06-28 - Fyn 
Ollerup Efterskole
ca. kl. 18.00
w- album 1. 
Jeg søgte forgæves efter flere eks.
Mvh.
Janus Neumann

Observatör: Janus Neumann (rapporterad: 2003-06-29) 



2003-06-28 - LFM 
Rødbyhavn 28.VI-03: 
God flyveaften med mange dyr på både lys og sukkerlokning. Lunt vejr(ca. 19 grader), dog køligere sidst på natten med vindstille/svag vind. Bl.a. sås: C. cossus (1), I. ochrata (ca 10; om eftermiddagen), E. mellinata (>10), C. polygrammata (1), M. procellata (6), D. bankiana (>25), E. vernana (1), N. albula (1), S. costaestrigalis (2), T. atriplicis (3), M. adusta (ca. 10), S. albicolon (2), C. hyperici (ingen). Tidlige E. nigrofusca (ca. 10) og R. simulans (3). Desuden pyraliderne S. palealis (1), U. ferrugalis (1), N. noctuella (1) og C. dentalis (1).

Observatör: Søren Dyrsted & Per Tejlmann (rapporterad: 2003-06-29) 


2003-06-28 - NEZ 
Har lige været en tur i skidendam hvor der fløj ca. 20 individer af B. Aquilonaris

Observatör: Anders Olsen (rapporterad: 2003-06-28) 



2003-06-27 - Bornholm 
I Almindingen flyver nu A-Paphia
Hjemme i haven i Saltuna flere M. confusa på hvidkløver bl.a. - dejligt at se noget andet end gamma

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2003-06-27) 



2003-06-26 - LFM 
Radsted Mose
Friske paphia, men ingen inoer.
Hyde Skov
Camilla, over 10 stk. højt svævende (for højt svævende !)
Bøtø
Blandt 15 dagsommerfuglearter, der var på vingerne på denne pragtfulde dag, kan nævnes:
1 amanda, en affløjet han, men glædeligt gensyn på lokaliteten.
Mange cardui, aglaja og argus samt 2 semele. 

Observatör: Erik Nørager (rapporterad: 2003-06-28) 



2003-06-26 - NWZ 
Eskebjerg Vesterlyng frembød skuffende få dagsommerfuglearter (blot 9), men i det mindste en meget frisk aglaja. Luften var - som andre steder - tyk af blege cardui'er.

Observatör: Jørgen Krogh (rapporterad: 2003-06-27) 



2003-06-26 - NEZ 
Brandbjerg, Jægerspris:
16 dagsommerfuglearter bl. a. minimus, amandus, semiargus, argus og lathonia. Masser af cardui, de fleste blege, men enkelte friske.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2003-06-26) 



2003-06-22 - NEJ 
på matriklen hos mine forældre, et lille hedeoverdrev, fandt jeg Violetrandet ildfugl,plebejus sp.( sandsynligvis forandelig), engrandøje, stor kålsommerfugl, tidselsommerfugl, admiral, stor bredpande, samt rødrandet bjørnespinder og gulsmeden blå Libel. 

Observatör: Rune Stenholm Jakobsen (rapporterad: 2003-06-24) 



2003-06-22 - NEZ 
Veksø, Sjælland viste sig trods blæsten fra en pæn side med en håndfuld urticae, også i parringsforspil, men også 1 stk. helt frisk og voldsomt stor atalanta hen på eftermiddagen.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2003-06-23) 



2003-06-22 - NEZ 
Den første ino på vingerne i Holte. Også bl.a amanda 5 og hippothoe 3 - begge på nye lokaliteter.
Venlig Hilsen Morten

Observatör: Morten K-Hanzen (rapporterad: 2003-06-22) 



2003-06-20 -  
Til foreningens medlemmer !
I dag er fundlisten 2002, Lepidoptera nr. 5, Mødeprogrammet og Bladloppen nr. 21 afleveret til postvæsenet. I ønskes god fornøjelse med læsningen samt en god sommer.
venlig hilsen
Knud Bech
formand

Observatör:  (rapporterad: 2003-06-20) 



2003-06-19 - NEJ 
Svar til Martin Bjerg 18/6 ang. Polen:
Jeg ved det ikke med sikkerhed, men har aldrig hørt nogen sige, at der skulle være forbud/problemer (ej heller en polsk lepidopterolog, jeg kender). Polen er i hvert fald et rigtig godt sommerfugleland ifølge egne erfaringer (2 rejser).

Observatör: Morten S. Mølgaard (rapporterad: 2003-06-19) 



2003-06-19 - NWZ 
Sjællands miniudgave af Jylland på Sjællandsodde: Mindst 4 semiargus og 1 malvae! samt enkelte amandus og cinxia - er dette sted i øvrigt ikke også ved at gro lidt til eller blive delvist sommerhusudstykket. Skynd Jer derop og tramp rundt. Det er vel kun os sommerfugletosser, der tramper der.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-06-19) 



2003-06-19 -  
Glemte lige at fortælle at den igår omtalte hippothoe- og amandus lokalitet, er et opgivet militærterræn, som indenfor det næste års tid skal omdannes til golfbane, men sådan er der jo så meget. Fra asken til ilden.

Observatör: Marin Bjerg (rapporterad: 2003-06-19) 



2003-06-18 - NEZ 
Opdagede en ny hippthoe- (+10 eks.) og amanda- (+5 eks.) lokalitet ved Allerød. Det er jo ikke hver dag det sker, så det var en ok dag. Er der nogle der ved om det er tilladt at fange dagsommerfugle i Polen?

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2003-06-18) 



2003-06-18 - NEZ 
Ryegård: Mange optilete og en del aquilonaris - den sidste dugfrisk. Spottede en lucernemark inden Colias-sæsonen.
Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-06-18) 



2003-06-17 - NEZ 
Brandbjerg
Det gode vejr lokkede os af gårde, og havde på Brandbjerg lokket Flere semiargus (2), Selene (7) Hippotoe (2) Amanda (5) Minimus (5) m.fl ialt l9 arter, herunder en gammel io, på vingerne. Spinderen Stiata meget talrig    

Observatör: Steffen og Allan (rapporterad: 2003-06-18) 


2003-06-17 - NEZ 
Sukkerlokkede i det gode vejr ( halvskyet, jævn SØ vind og 13 grader ) i Asserbo Plantage. Jeg så 39 arter ugler på snorerne bl.a. T. emortualis 1 stk., S. costaestrigalis 1 stk., M. alpium 5 stk., A. rumicis 7 stk. ( flyveaften ?), A. sublustris 6 stk., A. anceps 2 stk., C. umbratica 1 stk. ( sad på en sukkerlokningssnor ), P. hepatica ( tincta ) 1 stk., P. sagittigera 6 stk., L. contigua 3 stk., M. pudorina 2 stk., M. litoralis 14 stk., M. comma 1 stk., A. ipsilon ( træk ? ), N. orbona 2 stk., P. umbra 1 stk og E. venustula 1 stk. ( jeg kikkede noget - er den tidligere set på lokning ?). Derudover kan nævnes 1 stk. C. cintaria ( meget slidt ).

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2003-06-18) 



2003-06-17 - NEZ 
Ryget - Farum
Hippothoe talrig(>20), flest hanner. Også jurtina, venata, urticae, cardui og amanda(>10)
Derudover målerne glyphica, lineata, clathrata og efformata.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-06-17) 



2003-06-17 - NEZ 
Farum - Sortmosen
Over 10 hippothoe, mange friske hunner og nogle få slidte hanner, fløj midt på eftermiddagen sammen med ganske få andre dagsommerfugle.

Observatör: Erik Nørager (rapporterad: 2003-06-17) 



2003-06-17 - ej 
En tur rundt i Mols Bjerge i dag gav 5 semiargus, 3 hippothoe, 1 malvae og en del crataegi.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2003-06-17) 



2003-06-16 - NEZ 
Hillerød: 25 hippothoe, 30 selene og en enkelt amandus. Lille Lyngby: 7 amandus. Rart at amandus stadig kan findes i NEZ, selvom det kræver både held og arbejdsindsats.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2003-06-16) 



2003-06-15 - LFM 
Rødbyhavn (søndag 15.VI): I starten en smule regn ellers tørt og lunt. Pæn flyvning til ca. 300 rødvinssnore og en enkelt kviksølvlampe. Bl.a. kan nævnes: C. cossus (1), D. bankiana (3), E. haworthiata (1), M. procellata (1), A. lateritia (1), M. adusta (1) samt enkelte A. gamma, X. c-nigrum, P. meticulosa, P. umbra, A. triplasia, M. pallens samt en del micros. Ingen C. hyperici blev set denne aften, derimod en sent flyvende C. cardui ved 21-tiden. Som flyveaktiviteten af dyrene var højest, måtte vi lidt ærgerligt slutte kl. 1, da mandag morgens arbejdshverdag pressede sig på. 

Observatör: Klaus Hermansen + Per Tejlmann (rapporterad: 2003-06-16) 



2003-06-15 - SZ 
Holmegårds Mose
Utroligt få dyr på vingerne, såvel i Fensmark Skov som på selve mosen. Blandt de få observationer kan nævnes venata, rapae, io, atalanta, cardui, urticae, levana og selene. Det mest interessante var tullia (4 stk.) og optilete (1 stk.) 

Observatör: Ërik Nørager (rapporterad: 2003-06-15) 



2003-06-15 - NWZ 
Var en lille tur på Sjællands Odde lørdag: mange semiargus og cinxia, samt en del argus og minimus. Derudover blandt de 22 sete arter kan nævnes enkelte amandus, en aglajalarve, enkelte selene som de mest spændende fund. Dejligt sted.

Observatör: Allan & Martin (rapporterad: 2003-06-15) 



2003-06-15 - NEZ 
Lille tur til Farum gav 4 friske ino og 1 slidt hippothoe.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-06-15) 



2003-06-14 - ej 
En tur i Mols Bjerge i eftermiddag gav 4 ret friske hippothoe, ca 10 crataegi, mange cardui og venata. Også to cinxia og en enkelt icarus blev det til.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2003-06-14) 



2003-06-14 - Møn 
13/6:
Høvblege på Møn. Natsværmertur med skovfogeden og spejderne. Pæn flyvning og selvom den hårde vind lagde sig meget, holdt en let brise tågen væk. Især mange P. porcellus, og de hvide bjørnespindere m.v. og et par poppelsværmere og en ligustersværmer gjorde stor lykke hos dem, der ikke har set sådanne før. 
Eneste for os interessante var på lys målerne P. berberata 2 stk affløjne og 1. stk. P. plagiata. Desuden pænt mange dyr på snorene, i snit 3-4 pr. snor. Mest bemærkelsesværdigt var 5-10 friske N. pronuba(! vel en måned før normalt - trækdyr?), flere stk. A. c-nigrum og P. meticulosa og enkelte P. gamma. Påfaldende var det også, at græsspinderen C. potatoria kun blev fundet som larve på Møn, hvorimod der var ca. 8 hanner i Gribskov natten før!

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2003-06-14) 



2003-06-14 - NEZ 
Melby Overdrev: Den 01.06.2003 var jeg taget til Melby Overdrev for at se og fange Cinxia,Rubi,Tages og Malvae. I starten på Melby Overdrev var jeg ved at miste modet og tålmodigheden, for jeg så næsten ikke en eneste dagsommerfugl i lang tid, men så pludseligt kom der hul på bylden. Jeg observerede mange Cinxia( jeg har ikke tal på, hvor mange jeg så), 8 Rubi, ca. 13 Tages, 2 Malvae, 3 Minimus, 2 Phlaeas, nogle Pamphilus, 2 Icarus, og så tror jeg også, at jeg så 3 Megera. De lignede Megera, halvstore og orange, men de fløj så hurtigt, at jeg ikke kunne nå at identificere dem. Det er første gang, at jeg ser Cinxia, Rubi og Tages i Danmark. Så det var noget af en oplevelse for mig. Jeg kommer fra Næstved, og jeg mener, det er jo ikke ligefrem arter, som man er vant til at se på Sydsjælland, heller
ikke Malvae, Megera og Minimus. Jeg troede ikke, at det skulle lykkes mig at se Tages og Malvae på Melby Overdrev, fordi der gik meget, meget lang tid, inden jeg fandt et sted, hvor der fløj Tages og Malvae. Det var på et meget specifikt, lille og afgrænset område, hvor de ca. 13 Tages og de 2 Malvae fløj. Cinxia fløj mere spredt over hele overdrevet. Jeg synes, at Tages har sådan en sjov og hoppende flugt. Der flyver Malvae hurtigere. Tre af Rubi´erne satte sig på blade af meget lave birketræer, som den jo har for vane at gøre, og i øvrigt synes jeg, at Melby Overdrev er en af Danmarks sejeste og mest fantastiske dagsommerfuglelokaliteter. Det er utroligt, så mange sjældne, halvsjældne og almindelige dagsommerfuglear-
ter, der flyver der. Området er vel forhåbentligt fredet? 

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2003-06-14) 



2003-06-14 - NEZ 
Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2003-06-14) 



2003-06-13 - NEZ 
På Stubben så jeg utallige C. cardui, P. icarus og E. gluphica samt enkelte A. urtica, M. maera og P. gamma men ingen P. daplidice - eller P. macaon!
Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-06-16) 


2003-06-13 -  
Vedr. tidselsommerfuglen så se her:
http://www.dmi.dk/vejr/aktuelt/200306121600/sommerfugl.html
Hilsen
Per Stadel

Observatör: PSN (rapporterad: 2003-06-13) 



2003-06-13 - Polen 
Besøgte Polen fra 7 til 11 juni. Tidselsommerfuglen V. cardui var uhyre talrig, og i 10.000 vis blev observeret trækkende nordover i hastig flugt 1-2 meter over jorden.
C. glycerion var almindelig næsten overalt, og det var yderligere fint at se L. dispar talrig på 3-4 lokaliteter fordelt både i den sydvestlige og norøstlige del af Polen. Også L. alciphron ssp alciphron blev fundet i pænt tal på et par lokaliteter nordøst for Warzawa. 

Observatör: Arne Viborg (rapporterad: 2003-06-13) 



2003-06-08 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup 5.-8.VI:
De 4 aftener har givet fra 64 til 124 macrosarter. Især 6.VI extremt mange dyr i luften og på lys og agressivt flyvende omkring lamperne med det forestående tordenvejr. Denne aften kom 3 nye arter for "grunden". Det er første gang siden 1992 at jeg her, har fået så mange nye arter på samme aften. Disse var: P. chlorosata (2), M. alpium (1) og A. alni (1). Desuden 2 andengangsfund for "grunden": E. sororcula (1) og D. deceptoria (1). Ellers kan for dagene samlet, nævnes: H. milhauseri (5), S. clathrata (3), E. venosata (1), E. unangulata (2), B. punctinalis (>40), A. triplasia (4), A. anceps (3), H. rostralis (2), S. flammea (4) og H. bicolorata (1). Af pyralider kan nævnes: N. noctuella (1), O. nubilalis (5), M. circumvoluta (1) og E. aenealis (2). Om dagen talt op til 15 dagsommerfuglearter, som udover C. cardui (1) var de samme arter som sidste Lumsås-melding her på observationsssiden. 

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2003-06-09) 



2003-06-12 - NEZ 
Veksø, Sjælland: Lampen i haven gav denne nat 3 stk. A. gamma - ret store, men meget lysegrå eksemplarer. Det var årets første - man tænker på træk - er der andre observationer af gamma e.a?

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2003-06-14) 



2003-06-12 - NEZ 
Nordlige Gribskov, Ornedvej m. lysningen med bl.a. mjødurt. En undervisningsaften for skovskolens studerende gav rimelig flyvning trods fuldmåne, men den kommende og gående vind forhindrede tågen i at brede sig.
Bedste dyr var uglerne sagittigera  (1 stk) samt 1 stk. alpium. I dagtimerne forinden havde Martin Bjerg set 1 stk. ino. 
Der er tiltænkt området græsslåning mm. så det tegner godt for de gode dyr i området.
Bjarne Skule & Per Stadel Nielsen

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2003-06-14) 



2003-06-12 - NEZ 
På en tur rundt i Gammelmosen i Vangede så jeg >20 rubi og 3-4 cardui men ingen optilete. Til gengæld var der en mio myg og pæne mængder af den udmærkede spisesvamp Birke-Skørhat. I Lyngby Åmose igen mange rubi, en argiolus, 7-8 rhamni men ingen optilete. Muligvis havde den megen blæst og vekslende skydække indflydelse på optilete's aktivitet?
Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-06-13) 



2003-06-12 - NEZ 
En lille tur i Gribskov og Valby Hegn gav en friskklækket ino og 25 selene. Derudover intet af interesse.
Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2003-06-12) 



2003-06-12 - Bornholm 
Det må være betragtelige sværme af C. cardui, der har forladt de hjemlige strande og er stukket nordpå (hvorfra monstro?). Svaneke var booket kraftigt op med dem i går og selv inde i Almindingen, hvor selene og hippothoe er begyndt at flyve, kom der cardui i den karakteristiske high speed flyvning, som jeg synes er typisk for de indvandrede som regel blege dyr. 

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2003-06-12) 



2003-06-11 - EJ 
På en løbetur syd for Århus her i formiddags, var de eneste dagsommerfugle der blev set omkring 30 Tidselsommerfugle (8 stk. i et bed Salvie).
Nu her, sidst på dagen, flyver der mange rundt midt i Århus.

Observatör: S. N. Nielsen (rapporterad: 2003-06-11) 



2003-06-11 - NEZ 
Var også i Lyngby Åmose i går dog kun med snore (under 100) og fik bl.a. 2 alni.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-06-11) 



2003-06-11 - Bornholm 
Udenfor Svaneke Børnehave observeredes på 4 dværgsyrenbuske ca 25 blege C.cardui, der tankede op til deres videre færd, deres flugt er pilsnar. Da jeg havde hentet mit barnebarn Sofie på 5 fik hun også oplevelsen, "de ligner nældens takvinge morfar", sagde hun. Måske var det en ide at plante dværgsyrener i sin have.

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2003-06-11) 



2003-06-11 - NEZ 
Lyngby åmose d. 10.06.03:
1 ny macros for os begge, nemlig 2 stk speciformis.
2stk menuanthidis på sukker samt 2 stk på lys,3 stk crassalis. 
Rigtig god flyvning med masser af micros.

Observatör: Brian J. K. Nielsen & Niels Jacob Andersen (rapporterad: 2003-06-11) 



2003-06-10 - NEZ 
Jeg har haft en lille lokal invation af Tidselsommerfugle i min sommerfuglehave i Frederiksværk. I dag talte jeg fem eksemplarer på en gang. De sugede nektar på mine Cotoneasters og mindst to af tidselsommerfuglene har sat sig til at overnatte i frugttræerne. Herligt. 
Se evt. http://sommerfuglehave.homepage.dk/volden.htm og http://sommerfuglehave.homepage.dk/tidselsommerfugl.htm 

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2003-06-10) 



2003-06-10 - NEZ 
En lille tur til Lyngby Åmose gav bl.a. en helt frisk optilete, mange cardui (endnu engang), enkelte slidte rubi samt en gamma-ugle i selve "tranebærmosen". De har udført hårdhændet naturpleje i "optilete/menyanthidis"-området enten i det meget tidlige forår/vinter, men birketræerne kommer ukueligt op - man skulle formentlig hæve vandstanden i stedet! Men miljøfolkene læser nok ikke dette?????

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-06-10) 


2003-06-10 - NEZ 
Tueholmsøen, Albertslund: Så min første jurtina, 2 amandus-hanner og min første faunus (har været lidt langsom med den). Mange cardui og den sjove sorte måler, atrata, i stort tal. Spændende lokalitet, hvor man skal forbi en nedbrændt restaurant (det er jo Albertslund) fra nærliggende P-plads.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-06-10) 



2003-06-10 - NEZ 
Bellevue strand!!!
Her til morgen kl. 7.50.Tankede jeg benzin på Statoil tanken ved Bellevue strand. Pludselig så jeg min første machaon komme susende mod nord, lækkert syn.
 

Observatör: Brian J. K. Nielsen (rapporterad: 2003-06-10) 



2003-06-10 - SZ 
Næstved: Den 19.04.2003 så jeg minsandten en C-album i mine forældres have i Næstved. Den satte sig et stykke tid i en blomstrende lyserød kejserbusk og sugede nektar. Den satte sig også på den bare jord med udbredte vinger og lod sig gennembage af solen. Er der ellers ikke noget med, at C-album, Antiopa, og Polychloros ikke søger ret meget til blomster? Og iøvrigt er 
C-album ikke efterhånden blevet en meget almindelig dagsommerfugl? Der er Sørgekåben stadigvæk et par kender sjældnere.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2003-06-10) 



2003-06-10 - SZ 
Næstved: Den 11.05.2003 observerede jeg i mine forældres have i Næstved en Aurora-han, der fløj omkring.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2003-06-10) 



2003-06-10 - LFM 
Tårup Mose: Den 04.05.2003 så jeg 1 stk. C-album i Tårup Mose, da jeg var taget ned for at fiske efter gedder. På et tidspunkt fløj den lavt over nogle spæde brændenælder. Den ledte nok efter et sted at lægge æg.

Observatör: Søren  Risager (rapporterad: 2003-06-10) 



2003-06-10 - LFM 
Tårup Mose: Den 04.05.2003 så jeg 1 stk. C-album i Tårup Mose, da jeg var taget ned for at fiske efter gedder. På et tidspunkt fløj den lavt over nogle spæde brændenælder. Den ledte nok efter et sted at lægg æg.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2003-06-10) 



2003-06-10 - SZ 
Holmegårds Mose: Den 04.06.2003 besøgte jeg Holmegårds Mose. Jeg observerede 9-10 Levana (altså den orange forårsform), en del Rhamni, 2 Atalanta, 2 Venatus, 3 Aegeria, en del Io og 2 pantermålere. Jeg har tidli-
gere for mange år siden set en pantermåler på Holmegårds Mose og en panter-
måler i Hannenov Skov. Er den ikke sjælden? Det undrer mig, at jeg ikke så 
Selene på Holmegårds Mose. Jeg frygter, at den er ved at uddø der. F.eks. i
1994 fløj den talrigt på Holmegårds Mose. Jeg så også en død stålorm på Holmegårds Mose.

Observatör: Søren Risager (rapporterad: 2003-06-10) 


2003-06-09 - LFM 
Gennemførte en længe planlagt tur til Søholt Storskov og Hamborg Skov trods de ildevarslende vejrudsigter. Kraftig blæst og meget få solstråler holdt antallet af arter nede på et beskedent niveau.
atalanta (1), cardui (19), urticae (2), selene (8), euphrosyne (1), aegeria (5). Havde håbet at kunne sparke en enkelt silvicola op, men ak!

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2003-06-09) 



2003-06-09 - B 
Ertholmene . mange cardui og en del atalanta på Frederiksø og Christiansø
det obvejer lidt det triste syn at olieindsmurte alke,lomvier og edderfugle. Ved kontakt med oliefilmen på vandet ligger edderfuglenes ællinger dybere og dybere i vandet og til sidst ses kun hovedet som periskopet på en ubåd - herefter drukner de hurtigt.

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2003-06-09) 



2003-06-09 - NEJ, EJ 
Jylland
En tur for at finde nye arter til samlingen udmøntede sig i at coarctaria og pandalis blev indlemmet, fundet på henholdsvis Lundby Hede og i Løvenholm Skov.
Ledte forgæves efter pallidata ved Lysbro, funebris ved Als Odde og nitidulana på Lundby Hede, hvor er de blevet af?
Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2003-06-09) 



2003-06-09 - Rapporteringsproblem 
Jeg har indimellem været ude for at datoen valgt under rapportskrivningen efter sendingen på mystisk og uforklarlig vis er blevet ændret til en anden (forudgående) dato. Således er min Lumsås-rapport oprindeligt valgt til 8.VI automatisk blevet ændret til 13.VI. Jeg beklager meget disse dato-fejl ved nogle af mine rapporter, som jeg ikke ved hvordan opstår, men webmaster er nu kontaktet omkring problemet. 

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2003-06-09) 



2003-06-09 - Bornholm 
Da jeg i går klokken 1500 sharp sad i haven i Gudhjem og undrede mig over at mit ferskentræ havde frugter gled en svalehale, P. machaon, ind imellem mig og ferskentræet og fløj op i en rødtjørn, hvor den sad et øjeblik før den red mod syd. Dens modersmål, dansk, svensk, polsk eller andet, nåede jeg ikke at få fat i. På reali-lokaliteten i Almindingen har over 15 besøg, alle i godt flyvevejr, givet 1, skriver én, obs. af en enghvidvinge han! Til gengæld 3 friske admiraler sammesteds 05.06. 10-12 C. cardui set i haver i Gudhjem og Svaneke, 2 stk. satte sig til hvile i toppen af en syren klokken 21.20.  

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2003-06-09) 



2003-06-09 -  
Den 2-6-03 var jeg en tur til Kårup (syd for skoven ved stranden). Følgende blev observeret. En masse cinxia (mindst 50), icarus, agestis, pamphilus,Diverse kål,megera,friske urticae, cardui 2 stk af hver.Sidst men ikke mindst 1 armoricanus, som jeg fik fotograferet inden den forsvandt. Nu håber jeg billedet er skarpt. desuden en stor larve af C. potatoria. Det var vist det hele. 

Observatör: Kurt Vangs kjær (rapporterad: 2003-06-09) 



2003-06-08 - NEZ 
En lilletur rundt i NEZ gav mig årets første selene, argus, idas og hippothoe og ellers ikke noget af interesse. Jeg vil også gerne snart se en svalehale. På forhånd "Tak".

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2003-06-09) 


2003-06-08 - SZ 
3,5 times grundig eftersøgning af P. plantaginis i Sorø Sønderskov var aldeles resultatløs. Hvor kan man finde arten idag bortset fra nogle skove på Lolland?
Ellers intet interessant andet end en del tidselsommerfugle (V. cardui) og gammaugler (P. gamma) og en enkelt meget flot hvidt C (P. c-album). Ellers kun banaliteter såsom alm. blåfugl (P. icarus), mange aurora (A. cardamines), nældesommerfugl (A. levana) og friske stor bredpande (P. faunus=venatus).

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2003-06-08) 



2003-06-08 - WJ, NEZ 
NEZ: Veksø, Sjælland:  Adstedkommet af cadui-meldinger, så kommer der dagligt cardui forbi her i haven. Der er tale om store, blege eksemplarer, der hurtigt sonderer terrænet, evt. besøger en blomst for derefter at fortsætte i vild flugt. I dag (8.6.) har jeg set tre stk. De er alle kommet fra sydvest og fortsat mod nordøst.
WJ: Skallingen den 29.5 så jeg to-tre cardui, der opførste sig på samme måde. De kom ind fra sydvest fra de åbne vidder på selve Skallinen og fortsatte mod nordøst ind over landet.
WJ: Nørholm Hede, 29.5, der var min. tre cardui, der besøgte bølleblomster undervejs, men fortsatte mod nordøst efter blomsterbesøg. en enkelt æglæggende cordigera sås på Nørholm Hede. Derudover 1000-vis af rubi overalt, mange atomaria, cardamines, napil, rapae, io, rhamni, phlaeas, 1 stk. glyphica.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2003-06-08) 



2003-06-07 - ej 
En tur i østjylland i lørdags gav på Helgenæse de 2 første crataegi, 5 megera, 5 cardui og 2 cinxia. Derudover en del icarus og pamphilus.
Ved Glatved Strand var der stadigvæk tages men ikke så mange som der har været. Icarus, cinxia, pamphilus og minimus var der rigtig mange af. Også flere cardui og 1 rhamni.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2003-06-12) 



2003-06-07 - NEZ 
Farum
En tur til Sortemosen foranlediget af de tidlige meldinger om hippothoe gav ingen observationer på en lokalitet, hvor den normalt flyver talrigt.
Melby Overdrev
Derimod var der her mere gang i flyvningen. Mange blåfugle, specielt minimus og derudover bl.a. tages, cinxia, cubi, megera m.m. 

Observatör: Erik Nørager (rapporterad: 2003-06-07) 



2003-06-07 - NWZ, LFM 
Forsat:
Røsnæs: 
Flere amoricanus, samt 3 stk filigrama, dusuden mange ornata.
Nekselø: Trabealis talrig, flere ornata. 

Observatör: Brian j. k. Nielsen, Niels Jacob Andersen, Morten Top-Jensen, Flemming Juhl Nielsen (rapporterad: 2003-06-07) 



2003-06-07 - NWZ,LFM 
Bedre sent end aldrig!!!
weekenden 30-31 maj.
En tur til Hamborg skoven gav:
8stk silvicolus,4 stk. plantagines. samt pyraliden nemoralis 1 stk.
Klinteskoven/ jydelejet:
8 stk consonaria, mange berberata begge steder, 1 stk pulveraria, 2 alpium,
Observatör: Brian j.k.Nielsen, Niels Jacob Andersen, Morten Top-Jensen, Flemming Juhl Nielsen (rapporterad: 2003-06-07) 



2003-06-07 - NEZ 
Melby Overdrev, 10- 12.30:
Rubi, idas, agestis, mininmus, icarus, cinxia(40+).
God bålfugledag.

Observatör: Janus Neumann (rapporterad: 2003-06-07) 



2003-06-05 - SZ 
Magleby skov
Pæn flyvning til lyset. Mange spindere - fagi(1), anceps(2), dodonaea(>20), pudibunda(>50), gnoma(>15), furcula(>5) og milhauseri(2).
Af andet kan nævnes: alpium(2), rostralis(1), bankiana(1), halterata(1), deceptoria(1), pygarga(3), biriviata(2), binaria(1), insigniata(1), extersaria(2) samt luctuata(3).

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-06-07) 



2003-06-05 - NEZ 
Karlstrup i havefælden 4-5/6
Rigtigt mange dyr på lys. Bl.a. binaria(2), milhauseri(1), rostralis(1), albipuncta(1), albovenosa(1) for at nævne nogle af de bedre.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-06-07) 



2003-06-05 - NEZ 
Bagsværd: I havefælde taget bl.a. en M. tiliae, to D. elpenor og en H proboscidalis.
Set flere C cardui og enkelte C argiolus i haven

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-06-06) 



2003-06-05 - NEZ 
Lagde turen forbi Egedam ved Hillerød for at kigge efter hippothoe.
En enkelt helt frisk han samt en cardui i tilgift.
Forsøgte forgæves at finde ino ved Stenholt. Det er åbenbart lidt for tidligt, men faunus er ved at komme godt i gang.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2003-06-05) 



2003-06-05 - LFM 
En lille tur til Søholt gav bl.a. 15 silvicoia (flere stadig pæne) og flere selene (for sent til euphrosyne?) og 1 atalanta.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-06-05) 



2003-06-05 - NEZ 
Hundige syd for København
I havefælden var der her til morgen en fin frisk porata og en grim rostralis.

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2003-06-05) 



2003-06-05 - NEZ 
Asserbo
Ja, det var en lun nat men der kunne sagtens have været flere dyr på lagnerne og på snorene. Det blev til 1 binaria, 5 alni og 1 frisk bicuspis samt en E. abietaria og andet godt. 

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2003-06-05) 



2003-06-04 - F 
Æbelø
Streg-/Skråstregbredpande ? 1
Stor kålsommerfugl, Lille kålsommerfugl, Dagpåfugleøje 2, Admiral 6,Tidselsommerfugl talte op til 70, men opgav efterfølgende at tælle. Er der tale om et tidligt træk, eller er det overvintrende? Per Abild, som er bestyrer på Æbeløgård, har set Tidselsommerfugle fra begyndelsen af maj.Han er af den opfattelse, at der er tale om overvintrende. Jeg hælder til teorien om tidligt træk. Hvad mener eksperterne?
Nældens takninge 1, Nældesommerfugl 3, Okkergul randøje 10, lille ildfugl 1, Almindelig blåfugl 20.

Observatör: Albert Steen-Hansen (rapporterad: 2003-06-08) 



2003-06-04 - LFM 
Møns Klint
En lyslokningstur på en aften hvor der først var jævn/frisk vind fra Ø/SØ og efter en tordenskylle gik den friske vind i V. Før tordenvejret var temp. 20-21 grader efter dalede den til 15-16 grader. Vi noterede 101 arter macros og blandt de bedre kan nævnes E. galiata 8 stk., E. immundata 4 stk., E. actaeata 1 stk., A. plagiata 1 stk., S. lunularia 1 stk., P. consonaria 1 stk. og P. exstrema 1 stk. Desuden nogle spændende pyralider bl.a. E. aenealis 1 stk., A. verbascalis 1 stk. og A. nemoralis 3 stk. Af viklere skal nævnes E. metzneriana 1 stk. + en del andre micros.

Observatör: Jens Lyngsøe & Knud Bech (rapporterad: 2003-06-08) 



2003-06-04 - SZ 
Holmegårds mose
3 friske eks. af måleren hastata samt enkelte deceptoria og clathrata i mosen.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-06-06) 



2003-06-04 - NEZ 
Asserbo: Superaften med ca. 20 gr. hele natten og kun en smule regn. Besynderligt få natsommerfugle i luften, men selvfølgelig mange dyr på lamperne, blandt de bedste 4 stk. A. alni og 1 stk P. sagittigera. Ellers var det en rigtig dame-aften hvor hunnerne var ud for at lægge æg, fx. 3 hunner af S. lubricipedum. På hver lampe ca. 1 liter dansemyg, bvadr!
Geelsskov i villahave: Få dyr på lampen (!), mest interessant 1 hun H. milhauseri og 1 hun P. anceps.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2003-06-05) 



2003-06-04 - NWZ 
Trælleborg ved Slagelse: En utrolig varm aften med temperaturer ikke under 19 grader, gav på lys sammen med bl.a. 1 stk. A. unanimis og 1 stk. D. binaria, arten som vi havde håbet på, nemlig 2 stk. S. albovenosa. En hun er hjemtaget til æglægningsforsøg. Vi sluttede omkring kl. 1, efter en time med heftig tordenregn. 

Observatör: Carsten Hviid, Bjarne Skule & Per Tejlmann (rapporterad: 2003-06-05) 



2003-06-04 - NEZ 
Hundige sydvest for København
Det var en overraskelse at finde en "blodplet" jacobaeae i fælden da jeg kom hjem fra arbejde i dag. Den har sikkert et solidt træk i stil med 2002.
Der var ikke andre bemærkelsesværdigheder.
Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2003-06-04) 



2003-06-04 - NEZ 
4 friske hippothoe-hanner ved Farum.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-06-04) 



2003-06-03 - NEZ 
En varm aften aften på Rødbyhavn gav følgende: 1 stk M. Confusa, 1 stk A. Strigosa, 3 stk T. Atriplicis, 1 stk L. Semibrunnea (Som lægger æg for øjeblikket), 2 stk S. Albicolon, En del S. Flammea, 1 stk A. Hyperici, 1 stk H. Milhausei (Som også lægger en masse æg), 1 stk M. Procellata. Af de mindre dyr bør nævnes 1 stk M. Similella og 2 stk N. Cicialis. 
Alt i alt en rigtig god aften. 

Observatör: F. Juhl Nielsen & N.J. Andersen (rapporterad: 2003-06-05) 



2003-06-03 - NEZ 
Insulinmosen ved Gentofte Sø: 1 skriftugle (Euclidia glyphica), ny art for lokaliteten.

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2003-06-04) 



2003-06-02 - NEJ 
Farstrup egen have
Admiral 1

Observatör: Albert Steen-Hansen (rapporterad: 2003-06-08) 



2003-06-02 - NEJ 
Aggersund kalkoverdrev
Almindelig blåfugl 12, Græsrandøje 1

Observatör: Albert Steen-Hansen (rapporterad: 2003-06-08) 



2003-06-02 - NEZ 
Boserup skov: 1 stk affløjet men meget aktivt P. c-album taget sidst på dagen i lysning i den vestlige del af skoven.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-06-03) 



2003-06-02 - NEZ 
Melby Overdrev: Glædeligt fløj tages rundt flere steder spredt og solidt, cinxia var også ret talrig - fik også en viridata.
5 min. i Heatherhil gav bl.a. selene og cinxia.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-06-02) 



2003-06-02 - EJ 
Glatved Strand
Udover at jeg talte mindst 11 E.tages, fløj der en A.levana rundt. 
Derudover mange minimus, icarus, cinxia og pamphilus, og enkelte cardamines, rhamni og rubi. 

Observatör: Bjarne Haas (rapporterad: 2003-06-02) 


2003-06-01 - NWZ 
P. armoricanus kun observeret på 3 lokaliteter på Røsnæs og alle steder i meget lille antal. M. cinxia er tilbage på Røsnæs også den helt hvide form. M. cinxia er talrig på flere nordsjællandske lokaliteter i år.   

Observatör: Peter Rostgaard (rapporterad: 2003-06-05) 



2003-06-01 - NEZ 
Ryget, Værløse: 1 admiral, min første i år.

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2003-06-04) 



2003-06-01 - LFM 
I Faversted skov, Lolland, fløj bla. 2stk. C silvicolus, 2 stk. P C-album, og en smuk nyforvanlet puppe af L.camilla lod sig afsløre.
Langs en blomsrerrig skovvej i Toreby skov, Lolland sås ca. 1o C. euphrosyne, hunnerne travlt optaget af æglægning i nærheden af violplanter på en meget belejliget nyrydning. Over en lille lysning fløj de svirrende hanner {ca.10} af frisklækkede C. selene på damejagt. Skønt syn for en nordsjællænder!  

Observatör: Allan Bornø Clausen  (rapporterad: 2003-06-04) 



2003-06-01 - NEZ 
Karlstrup
En enkelt H. milhauseri han kom til havefælden i nat blandt en masse
trigrammica, c-nigrum, putris, plecta og enkelte pudibunda, dromedarius,
ziczac mm.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2003-06-03) 



2003-06-01 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup 29.V-1.VI: 
De sidste dages varme vejr har efterhånden også fået sat natflyvningen lidt mere i gang. Kviksølvlyset har de sidste 3 aftener givet fra 57 til 77 macrosarter. Udover de almindeligste arter for årstiden, kan nævnes enkelte L. thalassina, L. w-latinum, A. cinerea, A. illyria og A. polyodon. Desuden H. milhauseri (1 han), E. sororcula (1; første gang jeg har fundet denne art i Lumsås) og M. albipuncta (1). Af pyralider kan nævnes: N. noctuella (3) og S. verticalis (1). 
Snorelokning om aftenen/natten giver i modsætning til kviksølvlyset i øjeblikket yderst få dyr.
Om dagen taltes 15 dagsommerfuglearter, bla. P. malvae (5), M. cinxia (ca. 10), V. atalanta (1), C. minimus (1), L. megera (>20). Stadig friske A. levana og slidte I. lathonia.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2003-06-01) 



2003-06-01 - ej 
I dag tog jeg til Binderup Strandskov ved Skamlingsbanken for at se efter levana. Jens Bach Andersen havde lovet at vise mig hvor de var. Og det blev til 5 stk levana, 2 stk malvae og en helt frisk venata...Så det var en god tur.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2003-06-01) 



2003-06-01 - EJ 
1 Stk. C.Cardui set i min have til formiddag. Det er da tidligt , ikke???

Observatör: A.Svenningsen (rapporterad: 2003-06-01) 



2003-06-01 - lfm 
 På en dejlig cykeltur rundt om Maribo-sø, observerede jeg ialt 5.stk C.silvicolus, positivt var det at bemærke at de 3.stk. ikke var i de sædvanlige skovlysninger og rabatter,- den har tilsyneladende udvidet sine lokaliteter i år.

Observatör: anders rousing (rapporterad: 2003-06-01) 



2003-05-31 - NEZ 
Bagsværd: Mange E glyphica blandt icarus og minimus på skråning mod Hareskoven og på enge ved Smørmosen.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-06-06) 



2003-05-31 - NEZ 
Hareskovby: Flere minimus og icarus på sydvendt skråning ved Hareskoven

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-06-03) 



2003-05-31 - NWZ 
Lidt armoricanus, 1 malvae, agestis, cardui, gamma m.v. på Røsnæs.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-05-31) 



2003-05-31 - LFM 
Rødbyhavn: Vejr: Temmelig lunt (12-13 grader) og meget svag vind. På trods af det lune vejr, gav ca. 350 rødvinssnore et meget moderat antal dyr og overvejende almindeligheder. Stadig overvintrende S. libatrix (9 stk.), X. exsoleta (1 stk.). En del målere blev set flyvende, bla. L. adustata (ca. 10 stk.) og O. luteolata (enkelte). Ellers kan bla. nævnes X. c-nigrum (4 stk.), A. sordens (enkelte), A. exclamationis/segetum (enkelte), M. albipuncta (1 stk) og S. albicolon (1 stk.). Der var ingen C. hyperici denne aften!

Observatör: Klaus Hermansen + Per Tejlmann (rapporterad: 2003-05-25) 



2003-05-30 - NEJ 
Barmer eng
Græsrandøje 1

Observatör: Albert Steen-Hansen (rapporterad: 2003-06-08) 



2003-05-30 - LFM 
Fik 1 stk A. alni i haven. Det er dog sket før, men der kom også 1 stk. T. jacobaeae. Jeg gad nok vide, hvor sådan en kommer fra.
Observatör: Alex Madsen (rapporterad: 2003-06-01) 



2003-05-30 - Lolland 
En kort tur gav bl.a.:
Levana 5, euphrosyne 3 + div.

Observatör: Janus Neumann (rapporterad: 2003-05-31) 



2003-05-30 - NEZ 
Bagsværd: Set et P c-album flyvende igennem min have. Første obs i området.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-05-31) 



2003-05-30 - NEZ 
Melby Overdrev: Set >10 E tages, > 20 M cinxia, to C argiolus, og ca. 10 C rubi som tilsyneladende er blevet mere almindelig også på de mindre birketræer ude på arealet.

Observatör: Henrik Mathiassen (rapporterad: 2003-05-31) 



2003-05-29 - NEJ 
Farstrup mose og eng
Aurora 1, Dagpåfugleøje 1, Grønåret kålsommerfugl 4, Lille kålsommerfugl 3

Observatör: Albert Steen-Hansen (rapporterad: 2003-06-08) 



2003-05-29 - NEZ 
Melby overdrev: tages (9), malvae (1), brassicae, napi, rhamni, phlaeas, rubi, minimus (2), icarus, cinxia (5), megera, pamphilus.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2003-05-30) 



2003-05-29 - F 
Jeg brugte ca. 4 timer af denne herlige dag i skovene omkring Krengerup, og det var lige før at levana med mere end 25 stk. var hyppigste dagsommerfugl denne dag, dog nok overhalet af cardamines, aegeria, napi og rhamni. 
Desuden sås et par io, urticae, brassicae samt 4 malvae og 4 clossiana, hvoraf det kun lykkedes at nette den ene, og det var en helt frisk selene.

Observatör: Bjarne Haas (rapporterad: 2003-05-29) 



2003-05-29 - LFM 
Hamborg skov.
mellem et mylder af A. levane, C. euphrsyne og P. aegeria har jeg obsaveret 6 stk. C. silvicolus.

Observatör: Ebbe Kristensen (rapporterad: 2003-05-29) 



2003-05-29 - ej 
Binderup Strandskov ved Kolding. Blandt et mylder af P.malvae og efterhånden ret mange A.levana var der pludselig en L.phlaeas – af de helt lyse, flødefarvede. Den havde en helt "forkert" farve i flugten, og så var den i øvrigt ret svær at få øje på, da den satte sig nede på selve skovvejen – en vej med fastkørt ral. Den er nu død...
Med venlig hilsen

Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2003-05-29) 



2003-05-28 - NEJ 
NEJ - Øster Hurup 19.-25.v. 2003
Min fælde i Øster Hurup gav lidt i sidste uge, nemlig 1 polyodon, 1 rostralis samt viklerne noctuella (1) og grossulariella (2).

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2003-05-28) 



2003-05-27 - B 
1 stk machaon ved Årsdale i dag - en mulig efterkommer efter indflyvningen d. 100702 ? - vi ved jo at der var æglæggende hunner imellem fordi der blev fundet larve ned Nylars.

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2003-05-27) 



2003-05-26 - LFM 
RETTELSE! Der har desværre under rapportskrivningen indsneget sig en fejl mht. datovalget omkring Rødbyhavn-turen meldt som 31-5-2003. Den rigtige dato skal være torsdag d. 22-5-2003. Beklager meget dette!

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2003-05-26) 



2003-05-26 - NEZ 
I går aftes var vi i Asserbo Plantage efter aftale med Skovdistriktet.
Vi så 66 arter macros hvoraf følgende skal nævnes: E. abietaria 1, A. viretata 1, L. hirtaria 8 (alle hanner), B. roboraria 3, B. punctinalis 5, E. crepuscularia 1 ( meget flot båndet form ), M. tiliae 8, F. bicuspis 1, C. pigra 4, H. rostralis 1, A. aceris 1 og A. illyria 1 og pyraliden N. noctuella 1 samt mange micros.

Observatör: Jens Lyngsøe & Knud Bech (rapporterad: 2003-05-26) 



2003-05-26 - NEZ 
Kongelunden den 22-5-03.
Med tilladelse fra Skovdistriktet var vi denne aften på ovennævnte lokalitet. I alt sås 46 arter macros bl.a D. binaria 3, C. siterata 1, E. irriguata 4, E. intricata 1, S. flammea og N. revayana 1. Vi pakkede sammen da regnen kom kl. 01.15. 

Observatör: Jens Lyngsøe, Svend B. Larsen & Knud Bech (rapporterad: 2003-05-26) 



2003-05-26 - ej 
Glatved strand:
Over 10 tages, 2 icarus, en del pamphilus og cardamines. 1 megera og 1 rhamni.
Helgenæs:
2 minimus, 3 megera, 2 icarus, 5 cardamines en del pamphilus og 1 io og 1 urticae 

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2003-05-26) 



2003-05-26 - NEZ 
Lokket af Claus´ kortfattede "Stubben: en machaon", måtte jeg lige ud og se. Så ingen machaon, men Claus. Han havde ikke fanget den, så den var der jo måske endnu. Men så var det jo "man" tænkte: Egentlig er Stubben jo en mulig ynglelokalitet for en sydfrakommende "gulerods"-machaon; så må man egentlig fange den(dem)?

Observatör: Martin (rapporterad: 2003-05-26) 



2003-05-25 - B 
På fire ture ved Bastemose har jeg set 3stk L. reali, hvoraf en hun.
Den 25/5 så jeg 1 stk A. levana samt 1stk N. antiopa i samme område.
 

Observatör: Peter Rostgaard (rapporterad: 2003-05-30) 



2003-05-25 - nez, Slangerup ås 
Pussigt nok er agiolus pludselig begyndt at dukke op her, for første gang i år idet jeg har set 2 dyr hhv. 1 stk. lørdag 24 og 1 stk. søndag 25. Iøvrigt  1 stk.minimus, 2stk icarus og 1stk cardui og stadig talrige levana.

Observatör: Allan Bornø Clausen  (rapporterad: 2003-05-25) 


2003-05-25 - NEZ 
Besøg til Stubben gav flere io, rapae, pamphilus, megera, 1 icarus, 1 brassicae, 1 daplidice og 1 machaon.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-05-25) 



2003-05-25 - NEZ 
En lilletur rundt i NEZ gav følgende nye dagsommerfugle for året: minimus, icarus, tages og cinxia.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2003-05-25) 



2003-05-25 - Fyn 
Polygonia c-album, Det hvide C, observeret i postnummeret 5882 Vejstrup dags dato- 100 % sikkerhed. I flg. M. Stoltzes Danske Dagsommerfugle ikke observeret i området tidligere!!!!

Observatör: Mads Cort (rapporterad: 2003-05-25) 



2003-05-24 - NEZ 
Melby Overdrev: Lyslokning med tilladelse fra Tisvilde Skovdistrikt.
På trods af det våde vejr, holdt det tørt gennem natten, selvom vegetationen var meget våd og med stor afdampning (tåge). Skyet og meget lunt (14-15 grader) og svag vind. 
Lyset gav 45 macrosarter. Mange spindere og sværmere, bla. H. pinastri (6-7), S. ocellatus (2), M. tiliae (1), P. palpina (1), C. pudibunda (2). Udover disse almindeligheder kan nævnes: H. milhauseri (1 han), P. sagittigera (1), A. cinerea (3), A. pallustris (1), L. w-latinum (1), E. intricata (1), C. v-ata (1), E. nanata (2), P. virgata (2), E. galiata (2) og sidst men ikke mindst; D. fagaria (4). 

Observatör: Søren Dyrsted & Per Tejlmann (rapporterad: 2003-05-25) 



2003-05-22 - Bornholm 
Der er både lærkefalke og aftenfalke i Bastemose, æder masser af guldsmede - i luften - men næppe enghvidvinger, dem er der nemlig tilsyneladende ikke nogen af, endnu i hvert fald! Har set flere (>10) skovblåfugl, C.argiolus, især i byhaver.

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2003-05-22) 



2003-05-20 - B 
Har her til morgen klækket 1 stk VIRGO fra de larver som jeg fandt i oktober 2002 ved Saltuna på Bornholm. Pupperne har været opbevaret udendørs i vinter så de har altså klaret vores kulde. Nu bliver det spændende at se om den har kunnet klare at sætte sig fast på Bornholm eller måske på Lolland. Måske var det en god ide at søge efter den allerede i 1. generation.

Observatör: Flemming Juhl Nielsen (rapporterad: 2003-05-20) 



2003-05-20 -  
ENTO-TECH er glad for at kunne annoncere den nye produktion af de eftertragtede klare kviksølvdamplamper, Se venligst yderligere på meddelelsessiden!!
ENTO-TECH ønsker alle samlere en god sæson.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2003-05-09) 



2003-05-19 - Bornholm 
En særdeles "frisk" V. antiopa sås inde i Almindingen, meget interesseret i en seljepil. Jeg har været 4 gange på enghvidvingens lokaliteter ved Fembrovej og Chr. X's vej i det herligste "flyvevejr". Masser af yndige små hvide dyr! Desværre allesammen napi, rapae og cardamines, men de er jo også kønne. Udover traner i Ølene og 10 aftenfalke i Bastemose en del admiraler og et par tidselfugle de samme steder. Ingen A. levana set efter sidste sommers dyr.

Observatör: Jens Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2003-05-19) 



2003-05-17 - NEZ 
Skovblåfugl 1 han aktiv i have på østsiden af Gentofte Sø hvorfra arten har været kendt siden 1996

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2003-05-20) 



2003-05-16 - WJ 
Fra tidlig morgen kl. 7 i fuld sol i Kbhvn. kørte vi mod de jyske heder, med nogle af de dagflyvende ugler og målere, som det primære oplevelsesmål. Vi nåede Dejbjerg Hede kl. 10, men desværre dukkede solen nu resten af dagen kun meget sporadisk op bag et pletvist skydække, samtidig med en kølig og kraftigt blæsende vind. Det bevirkede en meget moderat flyving. Alt ialt så vi flg. macrosarter: P. rapae (1), P. napi (1), C. rubi (4), E. atomaria (12-15), S. pavonia (2), A. gamma (1), A. myrtillii (2)og A. cordigera (6-7).
Arter som M. carbonaria og P. viridaria (som vi havde håbet på), så vi desværre intet til.
På hjemvejen besøgte vi Nørholm Hede, hvor vi så: C. rubi (1), E. atomaria (12-15), A. myrtillii (1) og A. cordigera (7-8).

Observatör: Klaus Hermansen & Per Tejlmann (rapporterad: 2003-05-16) 



2003-05-15 - NEZ 
Dagpåfugleøjet (io) har været tidligt ude i Frederiksværk - så tidligt, at der dd var fuldvokse larver på vej for at forpuppe sig.

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2003-05-18) 



2003-05-14 - NEZ 
Farum Øvelsesterræn: 1 okkergul randøje + 1 han af alm. blåfugl - mine første i år.

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2003-06-04) 



2003-05-13 - Bornholm 
Der flyver en del admiraler og tidselfugle rundt, og i fælden i haven i Saltuna var der en noctuella i morges - så der er allerede træk i luften.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2003-05-13) 



2003-05-12 - NEZ 
Melby Overdrev
Kjeld Rasmussen og jeg sukkerlokkede(180 snore) på ovennævnte lokalitet i går aftes. Vejret var næsten skyfrit, svag syd/vestlig vind og temp. 6-8 grader. I alt sås 21 macrosarter på pandelampen og lokning: C. albipuncta 4, X. spadicearia 1, X. ferrugata 1, E. alternata 1, E. silaceata 1, E. indigata 1, E. innotata 1, G. rufifasciata ca. 40, S. liturata 4, S. dentaria 1, O. bidentata 1, E. atomaria 5, A. punctulata 1, P. gnoma 1, S. libatrix 5, A. auricoma 40-45 ( heraf 2 par i copula ), C. rubiginea 1, P. flammea 8, O. opima 1, O. gracilis 3 og O. gothica 2. 
I haven i Ølsted 1 stk. C. argiolus - hun.
Desuden set i haven i dag  1 stk. admiral ( V. atalanta ).

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2003-05-12) 



2003-05-11 - NEZ 
Lokket ud under falske forudsætninger? Martins observation af 1 daplidice på Amager, tvang mig på en tur til Nordhavnen, København. Flyvningen var moderat grundet en kølig sydøstlig vind. Her sås en del rapae og napi, 2 pamphilus, 1 atalanta, 1 rhamni og mange io. Desværre ingen P. daplidice trods en grundig gennemgang af Stubben og andre steder i området hvor den fløj talrigt sidste år (var Martins eksemplar et klækket dyr medbragt hjemmefra??). Turen var ikke helt ringe sammenlignet med en tur til Algarve medio april. Her regnede det det meste af tiden, så en del Z. rumina den første dag, tre dage senere med dagregn var de borte (druknede de eller døde de mon af kulde?).  

Observatör: Arne Viborg (rapporterad: 2003-05-13) 



2003-05-11 - F 
1 ex. Nældesommerfugl ( A. levana ) ved fugletårnet i Tryggelev Nor, Sydlangeland F.

Observatör: Per Rasmussen (rapporterad: 2003-05-12) 



2003-05-11 - F 
1 ex. Svalehale ( P.machaon ) set flyvende rundt på toppen af Fakkebjerg, Sydlangeland F. Det er vist ikke første gang at arten ses på denne typiske trækfuglelokalitet.

Observatör: Per Rasmussen (rapporterad: 2003-05-12) 



2003-05-11 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup 9.-11.V: 
Om dagen: 12 dagsommerfuglearter, bl.a.: P. malvae (4 stk.), A. levana (10 stk.), V. atalanta (1 stk.), P. c-album (1 stk.), C. pamphilus (1 stk.).
Om natten: Forskellen iøjeblikket mellem lys- og sukkerlokning, understregedes tydeligt. På 80 rødvinssnore kun 1 macrosart (4 stk. S. libatrix). På kviksølvlys hhv. 32 og 22 macrosarter, de to aftener. Iøvrigt en besynderlig sammensætning af sene forårsdyr blandet med tidlige forsommerdyr. 
Bl.a.: O. cruda (1 stk.), X. areola (ca. 10 stk.), enkelte O. cerasi/incerta/gothica, P. flammea (ca. 10 stk.), C. chamomillae (2 stk.), H. bicruris (2 stk.), C. coryli (2 stk.), D. trifolii (5 stk.), M. confusa (!)(1 stk.), P. capucina (3 stk.), S. fagi (2 stk.), P. tremula (2 stk.), P. anceps (1 stk.), A. viretata (2 stk.), X. fluctuata (1 stk.), L. suffumata (2 stk.), E. centaureata (1 stk.), E. innotata (2 stk.). 
Endelig kan nævnes 2 stk. af N. noctuella.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2003-05-11) 



2003-05-11 - NEZ 
Sommerfuglehaven (Frederiksværk)
Citronsommerfugl, Dagpåfugleøje, Aurora, Ll. Kålsommerfugl, Okkergul randøje, Skovblåfugl og Tidselsommerfugl. Det er første gang at jeg observere Tidselsommerfuglen i min have om foråret. 
Syv arter på en dag - ikke så ringe endda.

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2003-05-11) 



2003-05-11 - ej 

Skovene ved Kalø:
Rigtig mange aegeria og en del napi.
Glatved Strand:
10 cardamines, napi, 2 pamphilus og 1 rhamni.
Klæbjerg på Helgenæs:
En del cardamines og napi. Megera, phlaeas, pamphilus, urticae, io og aegeria. 1 af hver.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2003-05-11) 



2003-05-11 - B 
Saltuna - i haven i dag både cardui og atalanta samt en del slidte urticae.
Kunne ikke se reali i går ved en gennemkørsel gennem området i Almindingen - det er måske også lige det tidligste.

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2003-05-11) 



2003-05-10 - NEZ 
En tur på Melby overdrev.
Skovblåfugl (3 stk.) Grøn busksommerfugl (>30 stk) Dagpåfugleøje (3 stk.) Citronsommerfugl (2 stk) Stor kålsommerfugl (2 stk) Skovrandøje (4 stk)og ikke mindst en Spættet bredpande (malvae) 
Foto: http://www.natur-galleri.private.dk/Spaettet%20bredpande.htm

Observatör: Kaj dahl (rapporterad: 2003-05-10) 



2003-05-10 - ej 

Ø bakker.
10 rubi, desuden aurora,napi,og rhamni.
Langå egeskov.
1 aegeria, og en del napi.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2003-05-10) 



2003-05-10 - NEZ 
Farum Øvelsesterræn: 1 atalanta, 1 argiolus, 1 c-album samt en del io, levana, napi, rapae, brassicae, rhamni, aegeria og cardamines.
Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2003-05-10) 



2003-05-09 - LFM 
Rødbyhavn. Årets mærkeligste aften. Kun 6 dyr på 160 snore, heraf 4 hyperici. Perfekt lun aften med 11,0 grader gennem hele lokkeperioden, overskyet og let vind fra sydvest.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-05-10) 



2003-05-09 - ej 
Fire A. levana i Binderup Strandskov ved kolding
Med venlig hilsen

Observatör: Jens Bach Andersen (rapporterad: 2003-05-09) 



2003-05-08 - NEZ 
Omkring Store Kalv (Furesøen):
Nældesommerfugl: 1 i Enghaven på nordvestsiden (Farum Komm.)
Skovblåfugl: 1 han på sydøstsiden (Søllerød Komm.)

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2003-05-13) 



2003-05-08 - LFM 
Rødbyhavn: På trods af lunt og tørt vejr (12 grader) og let vind fra SV, viste der sig utroligt få dyr på ca. 350 rødvinssnore: S. libatrix (14 stk.), O. gothica (1 stk.), D. trifolii (2 stk.), C. albipunctata (1 stk.) samt 3 stk. helt friske og forårssmukke C. hyperici.
Det var noget bekymrende at se, at området er igang med at blive gravet grundigt op med bl.a. fjernelse af stenskærver og grus. Det tegner fremtidigt ikke godt for områdets varmekrævende arter som bl.a. C. hyperici og H. ambigua. Det er da forhåbentligt ikke "Famous last year" for disse arter. 
Observatör: Carsten Hviid & Per Tejlmann (rapporterad: 2003-05-09) 



2003-05-08 - LFM 
1 stk. Vanessa Cardui - meget frisk og pæn - fløj i dag kl. 1830 rundt i
en villahave i Holeby.

Observatör: Niels Rasmussen (rapporterad: 2003-05-08) 



2003-05-08 - NEZ 
En lille tur til Amager gav daplidice (1), lathonia (1), phlaeas (1) og desuden flere io, urticae, napi og rapae.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2003-05-08) 



2003-05-06 - NEZ 
Melby Overdrev: Det blæste temmelig kraftigt, hvilket bevirkede et moderat antal dyr på ca. 350 rødvinssnore. Bl.a. sås A. auricoma (ca. 15 stk.; de fleste friske + 1 helt nedslidt!), O. gracilis (1 stk.), O. incerta (1 stk.), O. cerasi (2 stk.), C. rubiginea (ca. 10 stk.), C. leucographa (1 stk.), G. rufifasciata (2 stk.) og en overraskelse: T. dubitata (1 stk. (meget slidt)).
Observatör: Klaus Hermansen & Per Tejlmann (rapporterad: 2003-05-07) 



2003-05-06 - EJ 
Sindbjerg v. Sejs, Silkeborg Kommune 1 skovblåfugl og 1 Admiral

Observatör: Morten Strandberg (rapporterad: 2003-05-06) 



2003-05-05 - LFM 
28/4-03, LFM: Bjarne Skule og Carsten Hviid tog til Rødby Havn, vejret var
godt, støvregn let vind fra sydøst og 11-12 grader. De 250 snore gav i alt20 dyr fordelt på libatrix, flammea, gothica, vaccini, transversa, stabilis.
Underlig beskeden flyvning, måske har det regnet meget i løbet af dagen.

Observatör: Carsten Hviid (rapporterad: 2003-05-05) 



2003-05-05 - NEZ 
Tur rundt i Nordsjælland gav bl.a. 1 brassicae, napi, rapae, cardamines, aegeria, levana, rubi, 1 argiolus, io, rhamni og 1 dominula-larve.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-05-05) 



2003-05-04 - LFM 
Var en tur på Lolland med Bjørn Baungaard efter micros. Om eftermiddagen gik vi en tur langs diget ved Rødby Havn. Kun et enkelt dyr viste sig. Men det var en C. polygrammata. Kørte herefter til Hårbølle på Møn. Her var der flere dyr til pandelamperne. Det gav 2 stk C. polygrammata. Ellers så vi c-album i Hydesby.

Observatör: Flemming Juhl Nielsen (rapporterad: 2003-05-05) 



2003-05-02 - NEZ 
Mærkeligt. Trods perfekt lun aften med let østenvind, kun få dyr på snorene og kun 1 miniosa, der sad ved siden af en snor. Skuffet pillede jeg snorene ned - men på en af de sidste snore sad søreme en socia, så har man den fra Kongelunden.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-05-03) 


2003-05-01 - NEZ 
miniosa i antal i Kongelunden

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-05-02) 



2003-04-29 - B 
1 stk. Saturnia pavonia hun i Årsballe i dag.
Den er godt nok ikke særlig alm. på Bornholm

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2003-04-29) 



2003-04-27 - Bornholm 
Var på lokningstur med Peter Meedom rundt Frenne Odde. 150 snore ca. 200 dyr 7 grader hård vind fra sydvest.
De bedste dyr var: 7 stk C.rubiginosa og 1 stk T.dubitata (så var Peter glad)

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2003-04-28) 



2003-04-25 - NEJ 
Frejstrup De Himmerlandske Heder
Aurora 50-60 flyvende hanner, Dagpåfugleøje 2, Storplettet perlemorsommerfugl, ca. 1,5 cm stor larve af Hedepletvinge

Observatör: Albert Steen-Hansen (rapporterad: 2003-06-08) 



2003-04-24 - NEJ 
Vår Skov lysning
Aurora 1, Dagpåfugleøje 4, Grønåret kålsommerfugl 10

Observatör: Albert Steen-Hansen (rapporterad: 2003-06-08) 



2003-04-24 - NEJ 
Vår Skov lysning
Aurora 1, Dagpåfugleøje 4, Grønåret kålsommerfugl 10

Observatör: Albert Steen-Hansen (rapporterad: 2003-06-08) 



2003-04-24 - NEZ 
Langhornsmøllet Adela neamurella, 1 han sværmende på Farum Øvelsesterræn

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2003-04-24) 



2003-04-24 - Bornholm 
Vester Sømarken - sukkerlokning - 5 grader - 100 snore - mange dyr.
De bedste var: 2 stk C. rubiginosa, 1 stk C. siterata, 1 stk T. dubitata,
1 stk A.logiana og 1 stk A.christana.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2003-04-24) 



2003-04-23 - NEZ 
Holmens Kirkegård, Kbh.:  1 frisk Argiolus, 2 Io og 2 Rapae.

Observatör: Troells Melgaard (rapporterad: 2003-04-30) 



2003-04-23 - NEZ 
I haven i Roskilde: napi, rapae, rhamni, io, urticae, aegeria samt - langt om længe - argiolus (4 stk.). 7 arter i en have i april - det er da ikke helt ringe ...

Observatör: Jørgen Krogh (rapporterad: 2003-04-24) 



2003-04-23 - NEZ 
Grønåret kålsommerfugl 2 og skovrandøje 1, begge på Farum Øvelsesterræn

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2003-04-24) 



2003-04-23 - NEZ 
Et kort besøg ved Gilbjerg på Nordkysten gav pote i form af årets første A.levana i forårsdragt.
Det tegner godt.

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2003-04-24) 



2003-04-23 - Bornholm 
Var på en lille sukkerlokningstur til Dueodde i går.
100 snore ca. 5 grader varmt - pænt med dyr.
De bedste var: 1 stk L.socia, 3 stk C.siterata, 1 stk A.maccana.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2003-04-23) 



2003-04-23 - ej 
B. nubeculosa  -  har aktuelt en levende hun hjembragt fra sverige!!! - er der nogle, der har erfaringer med æglægning og klækning og/eller er interesseret i at klække den.
Har tillige en masse æg af E.versicolor, hvis nogle skulle være interesseret i sådanne. hilsen kalle.75863446.

Observatör: kalle (rapporterad: 2003-04-23) 



2003-04-22 - NEJ 
Farstrup egen have
Aurora 2 han og hun, Citronsommerfugl han, Lille kålsommerfugl 4

Observatör: Albert Steen-Hansen (rapporterad: 2003-06-08) 



2003-04-22 - EJ 
2 stk skovrandøje i Silkeborg Østerskov, også citronsommerfugl, grønåret kålsommerfugl og aurora.
Observatör: Morten Strandberg (rapporterad: 2003-05-06) 



2003-04-22 - NEZ 
Skovblåfugl, 1 han midt inde i Farum Midtpunkt

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2003-04-24) 


2003-04-22 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup 17.-22.IV: 
Om dagen: P. c-album (29 stk. talt!; en del på blomstrende pil), N. antiopa (1 stk.), I. lathonia (3 stk.), P. napi (3 stk.), A. cardamines (4 stk.) samt mange G. rhamni, I. io og enkelte A. urticae.
Om natten på lys og/eller sukkerlokning, bl.a.: S. pavonia (1 hun), A. flavicornis (2 stk.), X. vetusta (3 stk.), O. populeti (2 stk.), X. areola (>75 stk.), C. rubricosa (15-20 stk.), A. badiata (ca. 10 stk.), E. lanceata (3 stk.), C. siterata (1 stk.), E. crepuscularia (1 stk.), S. dentaria (2 stk.), B. stratartia (3 stk.) samt tidlige D. trifolii (1 stk.) og C. coryli (2 stk.). 

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2003-04-22) 



2003-04-21 - NEJ 
Farstrup egen have 
Nældens takvinge

Observatör: Albert Steen-Hansen (rapporterad: 2003-06-08) 



2003-04-21 - NEZ 
Årets første (i hvert fald for mig) I. lathonia ved Gildbjerg, Gilleleje

Observatör: Jan F. Rasmussen (rapporterad: 2003-05-02) 



2003-04-21 - NEZ 
Aurora, 1 hun i Kattehale Sønderskov nord for Farum

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2003-04-24) 



2003-04-21 - NWZ 
Klint og Sonnerup Skov i Påsken: Antiopa 2, C-album 17(!).

Observatör: Gert Green (rapporterad: 2003-04-22) 



2003-04-21 - NEZ 
Vestvolden og Brøndby-skoven: C-album 5.

Observatör: Gert Green (rapporterad: 2003-04-22) 



2003-04-21 - NEJ 
Netop hjemvendt fra påskeferie på Læsø. Der var usædvanligt mange antiopa og sandelig så jeg også 1 stk. c-album (måske er den ved at udvide sin udbredelse nordpå. Af natdyr var der +40 lamda, 6 socia, 4 furcifera, 2 areola, 5 siterata samt mange versicolora-hanner både til klækkede hunner og frit flyvende.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-04-21) 



2003-04-21 - ej 
Skovene ved kalø.
En del napi og io. 3 rhamni og 1 levana, den første jeg har set i østjylland.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2003-04-21) 



2003-04-21 - SZ 
I bedste Carl Von Linné stil, red jeg idag gennem Vemmetofteskovene på en pragtfuld hingst, og måtte konstatere at Polygonia c-album er blevet en særdeles almindelig art i Sydsjælland.
Langs en skovvej så jeg ikke mindre end 8 eksemplarer af arten sugende på  blomstrende pil.
Fra hesteryg forsøgte jeg at fange et enkelt eksemplar af arten med sommerfuglenettet, men måtte desværre opgive mit forehavende idet hesten pludselig satte i vild gallop.
Endvidere sås mange A. urticae, I. io samt en enkelt citronfugl.

Observatör: Brian Martinsen (rapporterad: 2003-04-21) 



2003-04-21 - NEZ 
BURESØ kl. 14.45 i haven Lille kålsommerfugl(P. rapae) flyvende i parring.
Til min store overraskelse sad der en Sørgekåbe( N. antiopa) på en af sukkerloknings snorene. Har den tørre kolde vinter givet arten bedre overvintrings muligheder eller har østenvinden bragt nogle dyr hertil fra Sverige ??

Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2003-04-21) 



2003-04-20 - ej 
Det fredede område ved Alling tæt på Ry.
Over 10 cardamines, 2 io, 1 rhamni og en del napi.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2003-04-21) 



2003-04-20 - NEZ 
En lille udflugt til Hørsholm slotspark, med termokanden og lidt chokoladekiks gav følgende dagsommerfugle: 
Dagpåfugleøje, Det hvide C, Grønåret kålsommerfugl, Citronsommerfugl samt en solelskende Sørgekåbe, som jeg fotograferede. Et par af billederne kan ses på http://sommerfuglehave.homepage.dk/soergekaabe.htm og på http://www.natur-galleri.private.dk/Soergekaabe.htm 

Observatör: Kaj dahl (rapporterad: 2003-04-20) 



2003-04-20 - Gribskov 
Polygonia c-album, 1 stk.

Observatör: Søren Barfoed (rapporterad: 2003-04-20) 



2003-04-20 - NEZ 
D. 18.4: Lyslokning i Asserbo med en enklet lampe: Pæn flyvning ca. 50 dyr med besynderlig sammensætning: Helt dominerende art var uglen Orthosia incerta. Desuden nogle få O. munda, O. gothica, et par O. stabilis, en enkelt helt frisk O. cruda og en enkelt C. vaccini og et par stk. af måleren carpinata. Desuden 8 stk. X. areola som er indvandret til Nordøstsjælland for nogle få år siden. Mere interessant var en lang række fraværende forårsarter, selvom de plejer at være ret talrige på stedet fx P. flavicornis, uglerne C. transversa, og P. flammea og målerne B. stratarius, L. hirtaria og A. aescularia. Et besynderligt forår!

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2003-04-20) 



2003-04-20 - B 
Her på Bornholm har det næsten været vinter her i Påsken, men i dag kom temp. da op på 10 grader. Resultatet udeblev heller ikke:
I Rutsker Højlyng fløj både io og c-album

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2003-04-20) 


2003-04-18 - LFM 
I min have på Busserisvej 7, Sdr. Kirkeby på Falster, har jeg i dag d. 18.04.03 kl. 12.50 set 1 stk. admiral (Vanessa atalanta). Tidligste observation, jeg har gjort i 50 år af denne art.

Observatör: Bjarne Svensson (rapporterad: 2003-04-18) 



2003-04-18 - LFM 
I min have på Busserisvej 7, Sdr. Kirkeby på Falster, har jeg i dag d. 18.04.03 kl. 12.50 set 1 stk. admiral (vanessa atalanta). 
Den tidligste observation jeg har gjort af arten i 50 år!

Observatör: Bjarne Svensson (rapporterad: 2003-04-18) 



2003-04-18 - NEZ 
Melby Overdrev
Datoen er naturligvis den 17. 4. 03.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2003-04-18) 



2003-04-18 - NEZ 
Melby Overdrev
Sukkerlokning og pandelampe gav den 16.4.03 følgende: A. flavicornis 5 stk., A. badiata 2 stk., E. lanceata 3 stk., X. vetusta 2 stk., X. areola 1 stk., C. rubiginea 21 stk., P. flammea ( piniperda ) 12 stk., O. opima 2 stk., O. gracilis 1 stk., C. rubricosa 4 stk. + transversa, vaccinii, cerasi, incerta, gothica, carpinata og marginata samt en del viklere ( acleris ). Vindstille, skyfrit og 2 - 6 grader.
Aftenen før var Flemming Juhl og jeg i Asserbo Pl. og lyslokke. Vejret var stort set det samme og ud over de mest almindelige sås 1 stk. E. versicolora ( han) og 1 stk. E. crepuscularia.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2003-04-18) 



2003-04-17 - NWJ 
Et stk Sørgekåbe set i Svinkløv plantage.

Observatör: Steen Bork Christensen (rapporterad: 2003-04-20) 



2003-04-16 - SZ 
Oreby Skov på Knudsodde. Når Vi stadig har kølig østenvind fandt vi ud af, at Knudsskov eller lign. måtte være sagen. Vore ca. 250 snore gav mindst lige så mange vaccinii og transversa. Men ellers undrede vi os over blandingen af lidt senere forårsdyr og så manglen på de tidligere: crepuscularia (ca. 15 stk.) suffumata 1 stk. Mens cruda (5 stk.), gothica (ca. 4 stk), leucographa ( 1 stk.) og marginata (ca. 10 stk.) var få i forhold til årstiden.

Observatör: Bjarne Skule & Carsten Hviid (rapporterad: 2003-04-19) 



2003-04-16 - Nez 
Overraskende mange dagsommerfugle på vingerne allerede! Således ved Kratmølleskoven vest for Slangerup idag i det fine solskinsvejr: cardamines hanner 4. napi 2, brassicae hun 1, rahmni 2, ægeria 1, urtica 4, io 6, og c-album 1. Men vårspinderne versicolora og lanestris i klækkeburet vil nu også gerne være med.

Observatör: Allan Bornø Clausen  (rapporterad: 2003-04-16) 



2003-04-16 - østjylland 
Flere argiolus set i Hadsten de sidste to dage. Derudover urticae 3, io 2 og napi 2.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2003-04-16) 



2003-04-16 - NEZ 
SLAGSLUNDE SKOV IDAG FRA KL14 TIL 15. Grønåret kålsommerfugl 2 - citronsommerfugl 6 - dagpåfugleøje 15 og det hvide C 5. Det tegner godt for den kommende sæson.

Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2003-04-16) 



2003-04-16 -  
Bare en lille hilsen frq Provence, hvor vi satser pae 25 grader og let vin i dag. Efter polyxena og rumina og 40 andre arter, mae dagens bud vel vaere lidt mere rodvin og et par apollolarver. Haeber I har dejligt vejr.
Observatör: Finn, Christian, Martin (rapporterad: 2003-04-16) 



2003-04-15 - NEJ 
Farstrup egen have
Grønåret kålsommerfugl, Dagpåfugleøje 1

Observatör: Albert Steen-Hansen (rapporterad: 2003-06-08) 



2003-04-14 - NEZ 
Tisvilde Hegn og Asserbo Plantage, 33 rhamni, 18 c-album og 6 io.

Observatör: Morten Strandberg (rapporterad: 2003-05-06) 



2003-04-14 - NWZ 
Det Hvide C, 2 sværmende + 1 solbadende i Sonnerup Skov

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2003-04-24) 



2003-04-14 - NWZ 
Sørgekåbe, 1 solbadende på sommerhusplæne nord for Lumsås

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2003-04-24) 



2003-04-14 - Sverige 
Endnu en tur til Falsterbo i Skåne gav på ca. 350 rødvinssnore blandt 8 macrosarter, bl.a. 4 stk. L. lambda. Alle lambda fandtes inden i et fyrreskovsparti. 

Observatör: Carsten Hviid & Per Tejlmann (rapporterad: 2003-04-15) 



2003-04-14 - NEZ 
Melby Overdrev, 12.00- 13.30.
Antiopa 2 trk. 
Rhamni 20+ langs Nordkysten.
MVH
JRN + 3

Observatör: Janus Neumann (rapporterad: 2003-04-14) 


2003-04-14 - NEZ 
BURESØ.14.04.04.  Så har jeg set det med. På en hundelort i haven sidder en smuk P. C-ALBUM hun.Den må være "lækkersulten", den kom flere gange tilbage til sit måltid.
Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2003-04-14) 



2003-04-13 - NEJ 
Farstrup
Dagpåfugleøje 1, Citronsommerfugl 2

Observatör: Albert Steen-Hansen (rapporterad: 2003-06-08) 



2003-04-13 - Sverige!! 
Med en sydøstlig vind, var det svært at træffe beslutning om, hvor vi skulle tage hen for at afreagere efter en lang uvirksom vinter, nu hvor forårsvejret var kommet.
En vestvendt kyst var at foretrække! Og dem er der mange af i Skåne, og med Øresundsbroen er der ikke langt til fx porseområderne ved Falsterbo.
Trods næsten vindstille og hastigt faldende temperatur (11 -> ca 3 C) gav ca. 250 snore det ønskede resultat: 2 stk. utroligt flotte L. lamda, desuden transversa, incerta, vaccinii, flavicornis, marginaria og carpinata - omend i alt kun 13 macros.
Observatör: Bjarne Skule & Carsten Hviid (rapporterad: 2003-04-14) 



2003-04-13 - østjylland 
En Rhamni og en frisk Napi i det gode vejr i Hadsten idag.

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2003-04-13) 



2003-04-11 -  
sidste år fandt jeg en del daplidicelarver i Københavns nordhavn.Jeg fodrede dem med ruccolasalat,som havde dannet skulper.Den 6-4 kiggede jeg tilfældigt til mit klækkebur,som forøvrigt har stået uden hele vinteren, og minsanten om der ikke sad en frisk han og solede sig.Vejret var koldt men solrigt. Mange af de andre pupper er aldeles levende. Jeg tænker der må være mange til foråret i havnen. De kan i hvertfald godt overleve den danske vinter. Skønt!  

Observatör: Kurt vangskjær (rapporterad: 2003-04-11) 



2003-04-09 - EJ 
Har aktuelt nogle friskklækkede hunner af E.versicolora - skulle der være nogle, som vil prøve hunlokningens kunst så kontakt mig venligst senest fredag, hvor jeg igen drager til det Svenske - gerne på Tlf:75 86 34 46, hvor vi kan aftale nærmere!!
Hilsen Kalle.

Observatör: kalle (rapporterad: 2003-04-09) 



2003-04-09 - Bornholm 
Også jeg klækker nu nogle dysodea som jeg fandt som larver i KBH i august 2001 - og jeg har også flere tilbage.
De har stået helt tørt i stuetemperatur i 1½ år.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2003-04-09) 



2003-04-08 - NEZ 
1 rapae-han fløj lystigt rundt i haven, trods kun 5 grader.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-04-08) 


2003-04-07 - NEZ 
Har klækket endnu 1 stk. H. dysodea af larver indsamlet i Kbhvn. d. 28.VIII-2001, som altså dermed nu har opnået en puppetid på over halvandet år. Jeg har stadig 3 levende pupper tilbage. Pupperne har været holdt i (minimum) stuetemperatur siden februar 2002. I G. Ebert´s bog "Die Schmetterlinge Baden-Württembergs - Bind 7, side 187", nævnes at enkelte individer er istand til at ligge over i to vintre. Mine klækninger (inkl. klækninger fra efteråret 2002), har hermed vist, at selvom pupperne ikke udsættes for kulde, kan de alligevel ligge over i næsten 2 år (eller måske endda mere).

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2003-04-07) 



2003-04-06 - SZ 
Et stk H.jacobaeae, han, fundet på græsplæne ved Bavneskolen Dalby.

Observatör: Per Sander (rapporterad: 2003-06-09) 



2003-04-01 - Bornholm 
Har været ude og lufte mine snore for første gang i år....og så viste det sig at blive den suverænt bedste forårsaften, jeg nogensinde har oplevet.
Det var ca. 6 grader varmt (en af de luneste aftner herovre i år), jeg havde ca. 100 snore, og dem hængte jeg på fyrregrenene på Dueodde.
Første runde gav enkelte O.incerta og en O.cerasi, en P.flavicornis, en del E. transversa og C. vaccinii og flere stk. X. vetusta og X. exoleta og 4 stk L.furcifera og 2 stk L.socia.
Anden runde blev mere vild:Først 1 stk L. ornithopus og derefter som en passende afslutning 1 stk L. consocia !!
PS! Denne melding er IKKE en aprilsnar

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2003-04-01) 



2003-03-30 - EJ 
1 stk. frisk klækket Archiearis parthenias hun, fra Fløjstrup skov syd for Århus.

Observatör: Svend Michael Nielsen (rapporterad: 2003-03-30) 



2003-03-29 - NEZ 
Sukkerlokning med ca. 120 snore på Melby Overdrev: 30 rubiginea, 30 flavicornis, 10 incerta, 3 gothica, 3 exoleta, 1 vetusta,15 transversa, 10 vaccinii, 1 flammea (piniperda), 1 marginaria, 3 libatrix, 1 furcifera og 1 socia.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-03-30) 



2003-03-29 - NEZ, UB49 
En lille spadseretur i Næbbegård plantage mellem Birkerød og Hørsholm resulterede i en enkelt Sørgekåbe samt 3 c-album.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2003-03-29) 



2003-03-29 - NEZ 
Netop klækket 2 daplidice stammende fra larver fundet på Stubben 2002. Jeg tog pupperne ind for en uges tid siden. Så de kan altså klare overvintring i DK!!!!

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-03-29) 



2003-03-28 - NEJ 
Farstrup
Citronsommerfugl han
Observatör: Albert Steen-Hansen (rapporterad: 2003-06-08) 



2003-03-28 - SZ 
Var på løbetur rundt i Herlufsholm skovene (Friheden) i skønt solskinsvejr og så 5-6 c-album og en enkelt urticae. Tænk at c-album er den art af takvingerne, man ser flest af på en dag i marts. Lidt utroligt med tanke på at flere ihærdige samlere 20 år tilbage ikke havde set skyggen af den, selv om de havde mange år på bagen.

Observatör: Christian Videnkjær (rapporterad: 2003-03-29) 



2003-03-25 - NEZ 
Lyngby Skov den 24-3-03
Jeg satte en 250 w lampe op i ca. 4 timer. Resultatet var: A. flavocornis 2 stk., A. aescularia 12 stk., A. hispidaria 3 stk., A. leucophaearia 1 stk., A. marginaria 1 stk., E. transversa 9 stk., C. vacinii 2 stk. og O. incerta 1 stk.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2003-03-25) 



2003-03-25 - NEZ 
Tur til Kongelunden i herligt forårsvejr gav 5 dagsommerfugle: 1 fuglebidt antiopa, c-album, io, rhamni og urticae samt parthenias i Pinseskoven.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-03-25) 



2003-03-25 - NEZ 
Fandt her til formiddag 2 hispidaria og 1 strataria ved Fortunen på samme lygtepæl.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-03-25) 



2003-03-24 - SZ 
Purlund syd for Køge
Havde i vinterens løb lagt mærke til at jeg i samlingen kun havde en enkelt leucophaearia samt to hispidaria siddende. Forsøgte at gøre noget ved dette med en 125 w. lampe i Purlundskoven syd for Køge. Der var fin flyvning og og jeg observerede begge arter i pænt antal.
Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2003-03-24) 



2003-03-24 - ej 
Mariager: Ganske mange parthenias (2 hanner i nettet)og overraskende tidligt blev også en notha han fanget.

Observatör: Jens Christian Schou (rapporterad: 2003-03-24) 



2003-03-24 - NEZ/SZ 
Kombineret tur til hhv. Magleby Skov og Køge Strandskov (ca. 3-6 grader og klart vejr):
Magleby Skov:  
Efter ihærdig søgen i slåenvildnisset med pandelamperne, mener vi at have fundet 2 stk. T. primaria-hunner (forvingens mellemfelt er bredt og smalner ikke ind mod randen, som hos T. rupicapraria-hunnen). Vi fandt desuden 1 stk. levende og 1 stk. død primaria-han, sidstnævnte helt indtørret og filtret ind i noget spind/plantevæv. Vi så iøvrigt ingen T. rupicapraria. Der var en del L. marginaria og A. aesuclaria (hanner)flyvende rundt eller siddende på grene og endelig 1 stk. A. pilosaria-han på egestamme.
Køge Strandskov:
Sukkerlokning med ca. 125 snore: ca. 50 stk. E. transversa, 2 stk. C. vaccinii og 3 stk. C. rubiginosa (vau). På grene enkelte L. marginaria og A. aescularia (hanner). 

Observatör: Klaus Hermansen & Per Tejlmann (rapporterad: 2003-03-24) 


2003-03-23 - NWZ 
Årets første dagsommerfugl fra Rørvig blev en Sørgekåbe set på Korshage i dejligt forårsvejr.

Observatör: Klaus Bjerre (rapporterad: 2003-03-28) 



2003-03-23 - NEZ 
Tisvilde Hegn: 8 c-album, 3 io, 15 urticae og +30 rhamni samt mange af parthenias og to traner.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2003-03-24) 



2003-03-23 -  
1 stk c-album satte sig et par minutter i haven for herefter at forsætte sin flyvetur mod øst.
Masser af parthenias i Karlebo.

Observatör: Flemming Juhl Nielsen (rapporterad: 2003-03-24) 



2003-03-23 -  
En herlig dag i haven i Ringsted med 1 c-album, 3 urticae, 1 rhamni

Observatör: Flemming Johansen (rapporterad: 2003-03-23) 



2003-03-23 - EJ 
Et stk. Sørgekåbe i Løvenholm Skov i selskab med mange parthenias.

Observatör: Steen Bork Christensen (rapporterad: 2003-03-23) 



2003-03-23 -  
Observatör: Steen Bork  (rapporterad: 2003-03-23) 



2003-03-23 - NEJ 
NEJ - Ll. Vildmose
Der var fantastisk dejligt forårsvejr med 20 grader i solen, så jeg tog en tur ud i mosen for at se om parthenias var i gang. Der blæste noget, og der var stadig is i pytterne mellem lyngen.
Det generede ikke parthenias, der lever "højt". Jeg så over 50 stk. og fangede 9. 

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2003-03-23) 



2003-03-17 - NEZ 
1 stk. P napi set i Utterslev mose.

Observatör: Torben Friis-Larsen (rapporterad: 2003-03-17) 



2003-03-16 - NEZ 
Raadvad (ca. 6 grader, klart vejr): På lygtepæle + egestammer taltes ialt 7 macrosarter: A. pilosaria (1 han + 1 hun), A. leucophaearia (3 hanner), T. rupicapraria (1 han), A. aescularia (1 han), A. marginaria (7 hanner), C. vaccinii (2), E. transversa (3).

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2003-03-16) 


2003-03-16 - NEZ 
Veksø, Sjælland: Årets første dagsommerfugl - flyvende dd. langs hæk i villakvarteret: c-album!

Observatör: Bjarne Skule (rapporterad: 2003-03-16) 



2003-03-16 - B 
Medens I har forår i Danmark har temperaturen om dagen her nødigt sneget sig over 3-4 grader og den eneste flyvning stod vintermyggene for.
Men i dag krøb kviksølvet op på 8.8 plusgrader og citronsommerfuglene (G.rhamni)fløj i sprækkedalene. Det var sq også på tide.

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2003-03-16) 



2003-03-15 - NEZ 
Min første Aglais urticae (nældens takvinge) i år var aktiv ved Oksemosen på Rygård Overdrev, også kaldet Søllerød Naturpark.

Observatör: Thomas Vikstrøm (rapporterad: 2003-03-20) 



2003-03-15 - NEZ 
Sonnerup Skov v. Kregme: 4-5 urticae og 1 io. Dejligt vejr!

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2003-03-15) 



2003-03-14 - østjylland 
To urticae i Hadsten i det flotte vejr. 

Observatör: Thomas Stenild (rapporterad: 2003-03-15) 


2003-03-14 - SZ 
Så kom foråret! På løbetur rundt i Næstved fløj et eksemplar af vores nationalsommerfugl (Aglais urticae) over ringvejen øst for byen. De næste dages sol vil nok friste en del af takvingerne og rhamni til at snuppe årets første flyvetur.

Observatör: Christian Videnkjær (rapporterad: 2003-03-14) 



2003-03-13 - ej 
     Så flyver citronsommerfuglene (G. Rhamni) i Gjern Bakker og 
     givetvis mange andre steder.  

Observatör: Tom Nygaard Kristensen (rapporterad: 2003-03-13) 



2003-03-13 - ej 
     Så flyver citronsommerfuglene (G. Rhamni) i Gjern Bakker og 
     givetvis mange andre steder.  

Observatör: Tom Nygaard Kristensen (rapporterad: 2003-03-13) 



2003-03-13 - Bornholm 
Fandt en helt frisk C.rubiginosa (vau) baskende rundt indendørs i børnenes børnehave i morges.
Det er ellers koldt her på øen - der ligger stadigvæk klatter med sne og vi har nattefrost - om dagen kryber kviksølvet nødigt over 5 grader.....
Men resten af landet har vist forår....

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2003-03-13) 



2003-03-12 - NEZ 
Statens Serum Institut: 1 stk. A. pilosaria (han)på vindue.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2003-03-12) 



2003-03-12 - Handel? 
Nyss lades det in ett meddelande som handlade om att sälja insekter. Det är första gången det har förekommit på dessa sidor. Förhoppningsvis var det också sista gången. 
Jag vill be att de som sysslar med den typen av oseriös verksamhet gör det någon annanstans.
/M Johannesson

Observatör: Micke Johannesson (rapporterad: 2003-03-12) 



2003-03-10 - NEZ 
Søreme var pilosaria, leucophaearia og aescularia kommet igang - fundet på lygtepæle her til morgen ved Raadvad.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-03-10) 



2003-03-09 - SZ 
4 primaria i Magleby Skov samt mange transversa og vaccinii.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2003-03-10) 



2003-02-26 - EJ 
Årets første A. parthenias er i dag i solskin ved et sydvendt skovbryn mellem Borum og Herskind nær Århus jaget op og set flyvende sammen med en havørn.

Observatör: Tom Nygaard Kristensen (rapporterad: 2003-02-26) 



2003-01-27 - SZ 
Magleby Skov
Jeg lod mig lokke af det lune vejr ( 8-8½ grader, overskyet og frisk vestlig vind ) til en lille tur til ovennævnte lokalitet. 
Det gav årets første frikklækkede art for mit vedkommende, nemlig 3 stk. T. primaria, som sås i pandelysets skær. Derudover 15 C. vaccinii og 16 E. transversa på sukkerlokning ( 100 snore ).

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2003-01-27) 



2003-01-25 - NEZ 
Et par timers rundtur på Meby Overdrev gav intet interessant. Lokning i ca. 1,5 time med en frisk og villig hun af H. aulica, gav heller ingen hanner på trods af sol og varme. Kun var der mange larver af D. fascelina, en del L. quercus samt diverse som C. striata og P. semele. Fandt 5 quercus-larver slagtet af myrer og reddede yderligere 3! 
Se opdateret forside.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2003-05-25) 


2003-01-22 -  
Rettelse.
Priserne på Euparal og Euparal-essens forventes at blive ca. 75 hhv. 50 kr. pr. 25 ml.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2003-01-22) 



2003-01-21 -  
Hejsa!
Da jeg er løbet tør for Eukitt til indlejring af genitalpræparater, overvejer jeg at hjemtage et stort parti Eukitt og/eller Euparal til delvis videresalg, hvis der er interesse for det.
Begge produkter er kunsterstatninger for Canada-balsam, men de er lettere at arbejde med og gulner ikke med alderen/lyspåvirkning.
Forskellen er, at Eukitt fortyndes med Xylen (sundhedsskadelig), hvor Euparal fortyndes med Euparal-essens og er helt uskadelig at arbejde med.
Jeg har forhørt mig omkring og forventer at kunne levere Eukitt for ca. 40 kr. pr. 25 ml, Euparal vil koste ca. 150 kr. pr. 25 ml og Euparal-essens ca. 100 kr. pr. 25 ml. Der vil kunne gives nogen rabat ved levering i større embalager. Send mig en mail, hvis du er interesseret - helst hurtigt, så jeg kan levere det til årsmødet.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2003-01-21) 



2003-01-20 - Bornholm 
Så lykkedes det endelig!!
d.17.01.2003 klækkede jeg en flot han af Hyles euphorbia af larverne fra Bornholm. Endvidere har jeg klækket 10 stk af pyraliden angustella, også af larver fra Bornholm. 
Man må sige at det nye år starter godt.
Observatör: Brian J.K Nielsen (rapporterad: 2003-01-20) 

