Sommerfugleobservationer - Danmark år 2000

2000-12-20 - NEZ
Buresø 20.12 Solen skinner fra en skyfri himmel. Temp. omkring frysepunktet
Det nyfældede juletræ sættes på terrassen, til min store overraskelse falder en Dagpåfugleøje ( Inachis io ) til jorden. Sommerfuglen er så varm at den åbner vingerne , viser de smukke øjepletter, for atter at lukke dem
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår
Steffen Johansen
 
Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2000-12-20) 



2000-12-14 - LFM 
Møns Klint   8 gr., Frist vind fra SV og overskyet.
På 200 snore langs klinten ved Liselund sås kun vaccinii(>5), transversa(>30) og exoleta(5) - så eventyret er vist ved at være ovre for i år...
I ønskes alle en God Jul og godt Nytår
Hilsen Søren
Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2000-12-15) 



2000-12-12 - Bornholm 
Vester Sømarken 10 gr.frisk vind fra SV 100 snore  92 dyr - af gode dyr kan nævnes: 3 stk rubiginosa, 1 stk erythrocephala og 1 stk frisk A.ipsilon.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-12-13) 



2000-12-10 - LFM 
120 snore 14 dage før jul på Møn gav: flere erythrocephala , nogle cerasi, flere vaccinii og transversa, 2 ipsilon, nogle meticulosa og 1 exoleta. Jeg nåede ind i bilen inden regnen. God jul.

Observatör: K. Hermansen (rapporterad: 2000-12-10) 



2000-12-10 - LFM 
120 snore 14 dage før jul på Møn gav: flere erythrocephala , nogle cerasi, flere vaccinii og transversa, 2 ipsilon, nogle meticulosa og 1 exoleta. Jeg nåede ind i bilen inden regnen. God jul.

Observatör: K. Hermansen (rapporterad: 2000-12-10) 



2000-12-06 - Bornholm 
Peter Meedom og undertegnede var på en kold og blæsende tur til Vester Sømarken. 38 dyr på 150 snore gav: 1 stk rubiginosa og 2 stk erythrocephala

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-12-07) 



2000-12-06 - LFM 
Var sammen med Henrik Bloch en tur i Korselitse Østerskov. Pænt med dyr på snorene - mest vaccinii. 4 stk. erythrocephala og 1 stk. cerasi, ialt 8 arter.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2000-12-06) 


2000-12-05 - B 
Galløkken, Rønne (fordi jeg ikke havde tid til at tage til Dueodde),
overskyet, svag vind, omkr. 8 grader.
Omkring 20 dyr på 45 snore, heraf:
1 stk erythrocephala.

Observatör: Peter Meedom (rapporterad: 2000-12-06) 



2000-12-05 - B 
Egilsholm, Vester Sømarken, Bornholm.
Mandag omkring 40 dyr på 45 snore, heraf:
1 stk ornithopus, 1 stk vau-punctatum.
Og det bliver vist lidt varmere tirsdag og onsdag.

Observatör: Peter Meedom (rapporterad: 2000-12-05) 



2000-12-04 - LFM 
Møns Klint, p... hamrende koldt og klart vejr, 0 gode arter  ialt 7 !!! dyr på ca. 120 snore. Det lader til at vinteren er kommet?

Observatör: Daniel Stilhoff (rapporterad: 2000-12-05) 



2000-12-04 - LFM 
Møns Klint i stjerneklart vejr.
5 stk Conistra erythrocephala samt diverse vulgaris.
Knud Bech, Jørgen Wiemann, Flemming Juhl Nielsen.

Observatör: KB, JW, FJN (rapporterad: 2000-12-05) 



2000-12-03 - Bornholm 
Vester Sømarken blæsende fra syd 7-8 gr. skyfrit 61 dyr på 110 snore - de bedste var: 3 rubiginosa og 1 erythrocephala

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-12-04) 



2000-12-03 - LFM 
Det er slet ikke slut. 5 erythrocephala ved Liselund.

Observatör: K. Hermansen (rapporterad: 2000-12-03) 



2000-12-01 - Møn 
En dejlig vinterdag gav mange dyr på snorene på Møns Klint. 10-11 C. erythrocephala gennemgående pæne dyr, en enkelt Monima stabilis samt de dyr der er almindelige for årstiden. Måske skal man vente med at pakke grejet ned til det bliver snevejr, dyrene virker meget sultne, så der er fortsat mulighed for snorefangst.
  

Observatör: Kristian Knudsen & Uffe Terndrup  (rapporterad: 2000-12-02) 



2000-12-01 - Bornholm 
Jeg har aldrig før sukkerlokket om vinteren......det har jeg nu!
Vester Sømarken 10 gr. 120 snore  139 dyr - det gav af gode arter:
1 stk rubiginosa, 3 stk erythrocephala og 2 stk ornithopus !
En rigtig god aften - hvorlænge flyver Lithophanerne ???

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-12-01) 



2000-11-29 - Bornholm 
Dueodde 160 snore 195 dyr 9 gr
Peter Meedom og undertegnede fik:
2 erythrocephala (1 glabra) og 2 saucia (Er de kommet ind igen....eller hva´?)

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-11-30) 



2000-11-29 - LFM 
Møn. I går kom der godt 20 dyr på 250 snore, heraf 2 erythrocephala. I dag kom der over 300 dyr, heraf 1 erythrocephala, 1 revayana og 1 O. cerasi. Der kommer mange dyr, når det er lunt, men ikke nødvendigvis mange gode dyr.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2000-11-30) 



2000-11-29 - NEZ 
Viborggade, Østerbro, København.
1 Vanessa atalanta set flyvende. 

Observatör: Thomas J. Simonsen (rapporterad: 2000-11-29) 



2000-11-29 - LFM 
Møns Klint tirsdag aften.
1 Lithophane socia
12 stk Conistra erythrocephala
samt diverse vulgaris.
fundet af 4 samlere.
Husk at torsdag er sidste chance for at fange nye arter i dette efterår.

Observatör: Flemming Juhl Nielsen (rapporterad: 2000-11-29) 



2000-11-28 - Bornholm 
Lysfældetømning.
Saltuna 11/11-27/11 gav følgende:
1 revayana, 4 ferrugalis, 2 segetum, 1 pronuba, 2 rubiginosa, 2 noctuella.
Dertil stabler af populi og diverse frostmålere.
Jeg lader fælden køre videre i det varme vejr.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-11-29) 



2000-11-27 - LFM 
Så er foråret kommet til Møn: 2 stk. Orthosia cerasi han og hun på snorene! De må være blevet forvirret af det milde vejr. Ellers kom der en enkelt erythrocephala og en stor, flot, spraglet vaccinii helt uden sort i nyremærket. Pænt med dyr og ialt 9 arter.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2000-11-27) 


2000-11-26 - Bornholm 
Har været på Dueodde to gange i week-enden.
Fredag d. 24. gav 7 rubiginosa og 1 erythrocephala. Det var 7 gr. og der var 149 dyr på 120 snore
Søndag d. 26. gav 1 furcifera og en helt frisk gamma !
Der var kun 50 dyr på 120 snore det var regnfuldt og 7 gr.
Lars Trolle deltog i turen.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-11-27) 



2000-11-25 - LFM 
Efter gårsdagens succes tog jeg igen til Møn, men det var blæsende og koldt, så de få dyr faldt hurtigt af snorene. Af gode dyr var der 2 erythrocephala - en af hver type.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2000-11-25) 



2000-11-25 - LFM 
Liselund på Møn: 3 erythrocephala, nogle glemte snore og 2 vættelys på stranden.

Observatör: K. Hermansen (rapporterad: 2000-11-25) 



2000-11-24 - LFM 
Var en tur på Møn sammen med Henrik Bloch. En rigtig god aften: dejligt vejr med mange og gode dyr på snorene. Værd at bemærke er 8 erythrocephala heraf 1 glabra, 2 saucia, 1 ornithopus, 1 lille bleg måler - formentlig obstipata og 1 rubiginosa ! - den er vist ikke fundet på de kanter før.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2000-11-25) 



2000-11-24 - LFM 
Sukkerlokning af Søren Dyrsted & Per Tejlmann med ca. 370 rødvinssnore i Krageskoven/Liselund på Møns Klint i usædvanligt mildt vejr for årstiden (10 grader), gav temmeligt mange dyr på snorene; ialt 11 arter:
12 stk. C. erythrocephala (heraf 4 stk. f. glabra og 1 stk. f. impunctata), 1 stk. L. ornithopus (1 stk.) og C. siterata (1 stk.). 
Blandt alindelighederne, enkelte meget slidte A. circellaris (nærmest uigenkendelige), flere C. vaccinii, E. transversa og A. ipsilon, færre P. meticulosa, ca. 15 stk. X. exsoleta, 1 stk. S. libatrix og få O. brumata. 
Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2000-11-24) 



2000-11-23 - Bornholm 
Dueodde 8 gr. 85 snore  111 dyr
Ingen ophidsende fangster: 1 gamma, 2 rubiginosa, 11 meticulosa, 15 ipsilon resten var vaccinii og transversa.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-11-24) 



2000-11-23 - NEZ 
Klokken 11.15 observeres fra mit vindue på 5.sal en admiral, der flyver lidt rundt i 4.sals højde og derefter sætter sig på den solbeskinnede mur ca. 10 m fra mig. Gennem kikkert studeres det meget frisk udseende dyr. Efter ca 1 min. flyver sommerfuglen videre - MOD NORD!

Observatör: J. Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2000-11-23) 


2000-11-21 - Bornholm 
Dueodde 110 snore 79 dyr øsende regn 7 gr.
1 stk rubiginosa og 1 stk erythrocephala ab. glabra
Lysfældetømning: Boderne 10-20/11 gav 2 stk ferrogalis

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-11-22) 



2000-11-21 - LFM 
Tirsdag aften på Møns klint ( Ved hotellet ) 5 c og silende regn.
2 stk. erythrocephala ab. glabra

Observatör: Daniel Stilhoff (rapporterad: 2000-11-22) 



2000-11-19 - LFM 
Søndag aften på Møns Klint gav følgende
1 stk Lithophane ornithopus
7 stk Conistra erythrocephala
1 stk Udea ferrugalis
til Knud Bech, Jens Lyngsøe og Flemming Juhl Nielsen.
Året er ikke slut endnu.

Observatör: Flemming Juhl Nielsen (rapporterad: 2000-11-19) 



2000-11-19 -  
Til alle nysgerrige,
Jeg har lagt indholdsfortegnelse og forsiden på det kommende nr. 10 af Lepidoptera på vores hjemmeside.
Bladet bliver trykt om ca. 1 uge og udsendt snarest derefter.
Hilsen
Redaktøren

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 2000-11-19) 



2000-11-18 -  
Observatör:  (rapporterad: 2000-11-18) 



2000-11-18 - LFM 
Til alle som mangler Conistra erythrocephala.
I perioden 5/11 - 17/11 2000 er der taget ca 200 eksemplarer på Møns Klint af mange samlere. Ca. 10 Lithophane ornithopus, mange Peridroma saucia samt mange Chloroclysta siterata.
De flyver langs kysten fra radarstationen i syd og helt ned til Liselund.
Det er altså ikke for sent at få sig en ny art. 

Observatör: Flemming Juhl Nielsen (rapporterad: 2000-11-18) 



2000-11-18 - LFM 
Til alle som måtte mangle Conistra erythrocephala.
Liselund og Møns Klint har i perioden 5/11 - 17/11 2000 budt på ca 200 eksemplarer til adskillige samlere. Ca 10 stk Lithophane ornithopus, mange Peridroma saucia og mange Chloroclysta siterata.
Næsten alle arter fanges udelukkende på skrænten af Møns Klint langs med kysten.
Det er altså stadig muligt at slutte året med en ny art.
Observatör: Flemming Juhl Nielsen (rapporterad: 2000-11-18) 



2000-11-17 - B 
Ornithologer har hele efteråret meldt om mange (flere hundrede daglig)udtrækkende admiraler ved Dueodde.
   Men der er selvfølgelig altid nogen som skal være anderledes: 1 stk V.atalanta fløj rundt i solen i Enebærskoven i Almindingen i dag

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2000-11-17) 



2000-11-16 - NEZ 
Et styk Atalanta  aktiv i haven i det dejlige solskinsvejr. Fik nogle gode billeder af dyret da den igen gik til ro da solen forsvandt,Det foregik under en kraftig vandretsiddende kirsebærgren hvor dyret fik anbragt sig med vingerne parellelt trykket mod stammen. Smukt camufleret, og yderst interessant. Kh. allan 

Observatör: Allan B Clausen (rapporterad: 2000-11-16) 



2000-11-14 - Bornholm 
Tur til Dueodde - 120 snore - 7 gr. - 77 dyr.
1 stk rubiginosa, 1 stk erythrocephala, 1 stk furcifera.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-11-15) 



2000-11-13 -  
Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-11-13) 



2000-11-12 - LFM 
Efter at være blevet inspireret af flere erythrocephala fund, bl.a. fra Hundige, tog vi en tur til Møns Klint for at se om arten også kunne findes på dette gammelkendte findested, og det gav følgende resultat: 
4 erythrocephala
1 ornithopus
2 saucia
Erik Hauritz og Per Sander

Observatör: Erik Hauritz (rapporterad: 2000-11-12) 



2000-11-11 - Bornholm 
Lars Trolle og undertegnede var en sukkerlokningstur til Vester Sømarken, og den gav:
1 stk rubiginosa og 2 stk erythrocephala.
Ca. 8 gr. 150 snore
Var også en tur på Dueodde d. 12/11, og det gav 0 gode dyr - en helt ny fornemmelse !

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-11-13) 



2000-11-10 - B 
Bethesda d. 10 Nov. 2000:
Vi var ude her til aften med 150 snore i 8 graders varme og frisk vind fra SV:
175 dyr og selvom vi snart er midt i Nov. så alligevel:
5 rubiginosa
1 gamma
1 erythrocephala og 
1 ornithopus.
samt en del vulgaris'er
Morten Top-Jensen samt "den stumme slave med silkesnoren" (Lars Trolle)

Observatör: Lars Trolle (rapporterad: 2000-11-10) 



2000-11-08 - NEZ 
En tidselsommerfugl fløj lidt rundt udenfor mit vindue i 5. sals højde
på Frederiksberg klokken 10.55 før den "gik" over huset i sydlig retning.

Observatör: J. Meulengracht-Madsen (rapporterad: 2000-11-08) 



2000-11-07 - Bornholm 
Lysfældetømning:
1/11-7/11 Saltuna  3 noctuella og 1 obstipata og 1 frisk pronuba 
1/11-7/11 Boderne  5 noctuella og 1 erythrocephala (ab impunctata)og 2 pronuba.
Jeg lader fælderne køre en periode endnu......

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-11-09) 



2000-11-07 - Bornholm 
Så lykkedes det endeligt!!
Har sukkerlokket i 15 år hver efterårsferie på Dueodde for at få DEN.
D. 7/11 på Dueodde 110 snore 127 dyr - og kun et godt dyr, men hvilket:
Lithophane consocia.
Tak for det.
Opfordring: Ud med sukkerlokningssnorene - der er masser af dyr, og vejrudsigten for de næste 5 dage er 10 gr.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-11-08) 



2000-11-07 - NEZ 
Hej igen
Hundige syd for København
Tirsdag d. 7. november hængte jeg ca. 35 snore med sukkerlokning op, og resultatet af det blev:
1 saucia hun
2 erythrocephala glabra hunner
58 dyr i alt.
mvh Michael

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2000-11-08) 



2000-11-05 - SZ 
Den sidste fældetømning på Stevns i år gav, ud over de almindelige arter:
3 saucia
1 obstipata
2 revayana
2 ferrugalis
4 noctuella

Hilsen
MA og EH

Observatör: Erik Hauritz (rapporterad: 2000-11-05) 



2000-11-04 - EJ 
Også én atalanta i Juelsminde - jeg mindes ikke at have set dagsommerfugle så sent som i år.

Observatör: Jørgen Krogh (rapporterad: 2000-11-10) 



2000-11-04 - Bornholm 
Var på Dueodde d. 3/11 og d. 4/11 med 110 snore. Det var begge aftner omkring 10 gr. med jævn vind fra syd og sydvest.
Der var 620 dyr d. 3/11 og 250 dyr d. 4/11
D. 3/11 gav: 1 siterata, 1 furcifera, 2 saucia, 3 ornithopus, 4 ery-
throcephala     
D. 4/11 gav: 6 rubiginosa, 3 saucia, 1 obstipata, 1 semibrunnea og
2 erythrocephala (begge glabra - på samme snor !)
Hvor længe bliver denne lykketilstand ved ?? 

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-11-06) 



2000-11-04 - NEZ 
Set 1 atalanta i Tisvilde Hegn og fundet 5 betulae-æg ved Heatherhill.

Observatör: K. Hermansen (rapporterad: 2000-11-04) 



2000-11-03 - NEZ 
Sikke et admiral- år (Atalanta) Så selv den seneste nogensinde fredag d.3.november her i haven,  hvor opskriften på deres opmærksomhed især har været halvrådne pærer frem for rødvinssnore og anden gærende frugt.Disse sene dyr må da lægge an til en overvintring.Hilsen Allan

Observatör: Allsn B C (rapporterad: 2000-11-07) 



2000-11-03 - NEZ 
Sikke et admiral- år (Atalanta) Så selv den seneste nogensinde fredag d.3.november her i haven,  hvor opskriften på deres opmærksomhed især har været halvrådne pærer frem for rødvinssnore og anden gærende frugt.Disse sene dyr må da lægge an til en overvintring.Hilsen Allan

Observatör: Allsn B C (rapporterad: 2000-11-07) 



2000-11-03 - NEZ 
Sikke et admiral- år (Atalanta) Så selv den seneste nogensinde fredag d.3.november her i haven,  hvor opskriften på deres opmærksomhed især har været halvrådne pærer frem for rødvinssnore og anden gærende frugt.Disse sene dyr må da lægge an til en overvintring.Hilsen Allan

Observatör: Allsn B C (rapporterad: 2000-11-07) 



2000-11-03 - NEZ 
Sikke et admiral- år (Atalanta) Så selv den seneste nogensinde fredag d.3.november her i haven,  hvor opskriften på deres opmærksomhed især har været halvrådne pærer frem for rødvinssnore og anden gærende frugt.Disse sene dyr må da lægge an til en overvintring.Hilsen Allan

Observatör: Allsn B C (rapporterad: 2000-11-07) 



2000-11-03 - NEZ 
Sikke et admiral- år (Atalanta) Så selv den seneste nogensinde fredag d.3.november her i haven,  hvor opskriften på deres opmærksomhed især har været halvrådne pærer frem for rødvinssnore og anden gærende frugt.Disse sene dyr må da lægge an til en overvintring.Hilsen Allan

Observatör: Allsn B C (rapporterad: 2000-11-07) 



2000-11-03 - NEZ 
Sikke et admiral- år (Atalanta) Så selv den seneste nogensinde fredag d.3.november her i haven,  hvor opskriften på deres opmærksomhed især har været halvrådne pærer frem for rødvinssnore og anden gærende frugt.Disse sene dyr må da lægge an til en overvintring.Hilsen Allan

Observatör: Allsn B C (rapporterad: 2000-11-07) 



2000-11-03 - NEZ 
Var en tur i Magleby Skov sammen med Henrik Bloch. Trods regnvejr, var der pænt med dyr. På snorene fik vi en saucia og en ferrugalis. Lyset gav ikke noget særligt, men til petromax og pandelampe kom bl.a. seks plumigera og en sphinx.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2000-11-04) 



2000-11-01 - Bornholm 
Der er stadig trækdyr på øen trods faldende temperaturer - jeg fik ved Gudhjem på 120 snore følgende dyr:
1 stk ferrugalis, 1 stk saucia, 42 stk rubiginosa.
Den saucia, jeg meldte i går fra Listed, var en fejlmelding, idet det såmænd bare var en segetum, der var saucia-look-a-like.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-11-02) 



2000-10-31 - Bornholm 
Var på klipperne ved Listed med ca. 170 snore - det gav følgende dyr:
14 rubiginosa, 1 ferrugalis, 1 siterata, 1 saucia.
Det var ca. 10 gr. og hård vind fra syd.

Observatör: Peter Meedom og Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-11-01) 



2000-10-29 - Bornholm 
120 snore ca. 11 gr. på Dueodde gav d. 29/10:
4 rubiginosa, 2 ornithopus og 1 erythrocephala
Det var hård vind, men der var alligevel 350 dyr på lokningen.
Der er en del samlere på Dueodde i øjeblikket - der hænger snore overalt !

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-10-30) 



2000-10-28 - NEZ 
2 saucia
1 noctuella
1 ferrugalis
Var hvad det blev til da jeg tjekkede mine 70 sukkerlokningssnore ved Hundige Strand syd for København i lørdags.
mvh 

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2000-10-31) 



2000-10-28 - Bornholm 
Var på Dueodde d. 28/10 med 70 snore. Det var 12,5 gr. - jeg fik:
2 stk rubiginosa, 2 stk erythrocephala.
Fældetømning Boderne 24-27/10: 0 interessante dyr.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-10-28) 



2000-10-27 - NEZ 
Var en tur i Trylleskoven sammen med Henrik Bloch. På snorene så vi, ud over de sædvanlige arter, 2 revayana, 1 rostralis, 1 saucia, 1 U. ferrugalis, 1 siterata og 1 lille Caradrina - formentlig clavipalpis. Dervar desuden en del fjermøl og andet småskravl. Ved petro'ens lys så vi en masse epirrita'er, pennaria, aurantiaria og defoliaria.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2000-10-28) 



2000-10-24 - NEZ 
En sukkerlokningstur til min rute ved Hundige syd for København gav i går mandag:
6-7 revayana (flere med orange og sort)
1 L. socia
1 erytrocephala
Mvh Michael

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2000-10-24) 



2000-10-23 - NEZ 
Trylleskoven
12 gr. og let til jævn vind fra syd.
Stadig en del dyr på snorene, men det bedste var 1 stk C. erythrocephala
Også et par N. revayana...

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2000-10-24) 



2000-10-23 - NEZ 
Var i Magleby Skov med omkring 300 snore og 2 små blå rør. Der kom ikke ret mange dyr til snorene, men hele 16 arter (mindst). Meticulosa og vaccinii var som sædvanlig topscorerne, få lota, transversa, circellaris, ipsillon, c-nigrum, epirrita sp. og macilenta, 4 revayana, 3 lutosa, 2 segetum, 2 grimme tarsipennalis, 1 libatrix, 1 oxyacanthae og 1 aurago. Lyset gav yderligere pennaria, autumnaria, P. populi og en masse epirrita'er. Jeg fandt en halv snes gamle glemte snore af forskellig kvalitet fordelt langs stranden og inde i skoven, men desværre ingen rigtigt spændende dyr.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2000-10-24) 



2000-10-23 - EJ 
EJ – Helberskov
Sidste fældetømning for i år, 18.-22.x.00, gav endnu en N. asiatica samt 2 U. ferrugalis.
Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2000-10-23) 



2000-10-23 - NEZ 
En sukkerlokningstur til min lokalitet ved Hundige gav en pæn obstipatahan.

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2000-10-23) 



2000-10-22 - EJ 
I det smukke solskin i Stagsrode Skov mellem Vejle og Juelsminde var luften tyk af atalanta (100?). Endvidere nogle io samt en enkelt temmelig sen rapae.

Observatör: Jørgen Krogh (rapporterad: 2000-10-26) 



2000-10-22 - Bornholm 
90 snore på Dueodde d. 22/10 gav følgende dyr:
2 socia, 1 ornithopus (nr. 18 i år!), 1 confusa, 2 revayana, 1 asiatica,2 rubiginosa,1 rubiginea, 1 saucia.
Fældetømning 20-23/10 Saltuna gav: 1 obstipata
Fældetømning 20-24/10 Boderne gav: 1 obstipata, 1 siterata, 1 socia
Jeg har aldrig oplevet en oktober så VILD !!

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-10-25) 



2000-10-22 - NEZ 
Sukkerlokkede ved stranden nord for Køge. Der var ikke så mange dyr som tidligere, men stadig mange vaccinii og meticulosa, en del ipsillon, circellaris og transversa, få macilenta og lota, 2 exoleta, 2 gamma, 1 c-nigrum og sidst men ikke værst - 1 ornithopus. Underligt nok kom den inde i skoven, hvor der var ganske få dyr på snorene.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2000-10-22) 



2000-10-22 - NEJ 
Netop hjemvendt fra eterårsferie på Læsø. Der var ikke så mange dagdyr tilbage. En fin kløvermark rummede mængder af atalanta, cardui og gamma samt en enkelt frisk lathonia. På sommerhusgrunden i Vesterø var der 7 atalanta omkring nogle rønnebær og senere mine snore. Jeg fandt også en mængde brassicae-larver på stranden ved Danzigmand og 16 w-album-æg på kort tid ved kirken i Byrum (Læsø er ikke så hårdt ramt af elmesygen som NEZ).
Jeg prøvede også lidt "natlokning" med snorene, hvilket selvfølgelig gav mange meticulosa og ipsilon, men også en saucia. Jeg havde ingen natsommerfugleeksperter med (ej heller en målerbog), så jeg er endnu ikke sikker på målerdyrene. Det er sikkert ikke sjældenheder.

Observatör: K. Hermansen (rapporterad: 2000-10-22) 



2000-10-21 - SZ 
Fældetømning på Stevns denne weekend, gav følgende resultat:
ornitopus, saucia og siterata
Observatör: EH og MA (rapporterad: 2000-10-22) 



2000-10-21 - NEZ 
Sukkerlokning med ca. 300 rødvinssnore i Kongelunden ved Sydvestpynten på Amager i lunt tørt vejr med jævn sydøstlig vind, gav ingen af de for tiden meldte "superarter" her på listen. Der var dog masser af dyr på snorene, sædvanligvis domineret af store mængder A. circellaris og P. meticulosa. Heriblandt var der også 15 stk. D. aprilina og 2 stk. N. revayana.  

Observatör: Jørgen Wiemann, Søren Dyrsted & Per Tejlmann (rapporterad: 2000-10-21) 



2000-10-21 - B 
En veloverstået efterårsferie på Bornholm gav følgende fangst:
 1 vitellina 
 4 armigera 
 4 ornitopus   
 2 socia  
 3 furcifera
 1 erythrocephala
 3 confusa
 2 asiatica 
 2 rostralis 
 3 revayana 
 1 obstipata
17 siterata
 1 miata
 2 ferrugalis
VH
EH og delvis MA

Observatör: Erik Hauritz (rapporterad: 2000-10-21) 



2000-10-21 - WJ 
Var atter i Ho Klitplantage for at sukkerlokke, hvilket gav følgende.Den 17.okt. var vejret halvskyet med let/jævn sydvestlig vind og ca.10 grader. Mange dyr på lokning fx.> 2000 P. meticulosa, ca. 1000 A. ipsilon,
og en del andre alm. efterårsdyr. Af "gode" dyr skal nævnes N. revayana 2 stk., P. saucia 22. stk., L.semibrunnea 3.stk. og O. obstipata 1. stk. (han).
Den 18.okt. blæste det lidt mere og vinden var sydlig og temp. 11 grader.
Ud over de almindelige sås C. siterata 1. stk., P. saucia 6. stk., O. obstipata 1. stk. (hun) og M. unipuncta 1. stk.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2000-10-21) 



2000-10-20 - NEZ 
En lille tur til Villingerød med snorene gav ikke det helt store. Det vildeste udover to sovende phlaeas var et par aprilina og nogle ipsilon.

Observatör: Martin & Flemming (rapporterad: 2000-10-20) 



2000-10-20 - NEZ 
Torsdag aften sukkerlokkede jeg, som jeg plejer i denne tid, ved Hundige og kunne se at sæsonen ikke er helt slut. Der kom en nemlig en semibrunnea.
Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2000-10-20) 



2000-10-19 - EJ 
EJ – Helberskov
Fældetømningen fra 12.-17.x.00 gav en del dyr, det bedste var 1 stk. C. siterata og 1 stk. N. asiatica.

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2000-10-19) 


2000-10-18 - NEZ 
Fredag den 13. oktober sukkerlokkede jeg som jeg plejer ved Hundige, hvor jeg bor, og fandt på snorene semibrunnea, socia, ferrugalis, asiatica, mange revayana, obstipata og en hulens masse circellaris og meticulosa.

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2000-10-18) 



2000-10-17 - NEZ 
Strandområde i køge bugt (ikke Hundie) - 10 gr. og svag vind fra syd-vest
Det lykkedes mig indnu engang at være heldig med en lithophane art -
denne gang med en jeg knap nok havde turde håbe på - nemlig L. consocia
1 stk frisk eks. sad på en af de ca. 60 snore jeg denne aften havde oppe.
Ellers en masse af de almindelige efterårs arter samt en enkelt N. revayana
For en måned siden havde jeg ingen lithophane arter - nu ser status sådan ud:
L. consocia (1)
L. ornithopus (3)
L. semibrunnea (2)
L. socia (2)
og
Lithomoia soldaginis (1)
Fint efterår !

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2000-10-19) 



2000-10-17 - NEZ 
L. dumi forgæves eftersøgt 14-10 (tågedis) og 17-1o (herligt solskin).
Prøver igen i den kommende week-end.

Observatör: Torben Friis-Larsen (rapporterad: 2000-10-18) 



2000-10-17 - EJ 
Sukkerlokning ved Moesgård strand den 17.10 gav 2 saucia samt 1 siterata som det bedste. Det var mange dyr på snorene.
PS. I håb om at fange ornitopus lokkede jeg d. 15.10 i Magleby Skov, men fangede intet spændende.
M.v.h. Steen Bork Christensen

Observatör: steen bork christensen (rapporterad: 2000-10-18) 



2000-10-17 - sz 
Var igen en tur i Strandskov nord for Fakse Ladeplads (UB22. Denne gang sammen med Henrik Bloch. Vi havde tilsammen ca. 250 snore oppe at hænge langs kysten og 3 lamper. Der kom rigtigt mange dyr på snorene - på en enkelt taltes over 30 meticulosa + det løse, det ser da ud af noget...
Mange dyr, men ikke noget rigtigt spændende: meticulosa >1000, vaccinii >1000, circellaris >500, macilenta >200, transversa >100, ipsillon >100, exoleta >5, lota 1, c-nigrum 1 og revayana 1. På lyset desuden Epirrita sp. >20, S. autumnaria 5, britannica 3, aurantiaria 1, siterata 1, P. populi 2, lutosa 2 + nogle af de samme som på snorene.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2000-10-18) 



2000-10-17 - NEZ 
    
       I det fine solskinsvejr i dag den 17.10.00 havde vi fire 
     dagsommerfuglearter i haven i Ganløse: Dagpåfugleøje ( I.io),
     nældens takvinge (A.urticae),admiral (V.atalanta)-alle i fin
     stand samt et noget slidt eksemplar af det hvide C (P.c-album)
       De sugede alle nektar på hovedsaglig verbena, asters og buddleia.
     
                 Ruth og Bent Romar
    

Observatör: Romar (rapporterad: 2000-10-17) 



2000-10-17 - NEZ 

      Idet fine solskin i dag den 17.10.00 havde vi fire arter
      dagsommerfugle i haven i Ganløse: dagpåfugleøje (I.io)n             takvinge (A.urticae)

Observatör: ROMAR (rapporterad: 2000-10-17) 



2000-10-16 - sz 
Var en tur i Strandskov nord for Fakse Ladeplads (UB22) med godt 100 snore. Der kom rigtigt mange dyr på snorene langs kysten, mens snorene langs vejen ind gennem skoven ikke gav ret meget. Trods mange dyr - på en enkelt snor taltes over 50 - ikke noget rigtigt spændende: vaccinii >500, meticulosa >200, circellaris >200, macilenta >100, transversa >50, ipsillon >30, exoleta >10, aurago 2, pyramidea 2, lota 1, c-nigrum 1, M. brassicae 1. Desuden sås flere Epirrita sp. og S. autumnaria 2 i petro'ens skær.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2000-10-18) 



2000-10-16 - NEZ 
en muligvis to stk Lemonia dumi set af min fader idag i Tibirke Bakker. Herligt at arten stadig findes deroppe.
Er der ellers andre der har set arten eller har set efter den i dette pragtfulde sensommervejr?

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2000-10-16) 



2000-10-16 - NEZ 
En lille middagstur i det Nordsjællandske gav en c-album, fem-seks atalanta og to w-albumæg.

Observatör: Martin, Knud & Finn (rapporterad: 2000-10-16) 



2000-10-15 - NEZ 
Spodsbjerg ved Hundested: crocea 1 frisk han trk V langs kysten ovenfor skrænten langs stien.
Indsendt via sdy@city.dk

Observatör: Lars Thorhauge Rask (rapporterad: 2000-10-16) 



2000-10-15 - NWZ 
På efterårsferie ved Sejerøbugten og en smut til Overby m. fl. steder for at se efter eventuelle 3. gen. crosea. Trods sol og rimeligt vejr dog nok for koldt og blæsende, til eventuelle høfugle.  Stadigt enkelte blomstrende lucerneplanter og mange mælkebøtter! i blomst som bla. bød på en enkelt lathonia og 3 stk. gamma og adskillige atalanta men de viste som fest træktendens. I alt 7 skt phlaeas noteredes på forskellige lokaliteter.
Med udsigt til 2o gr. varme midt på ugen vil jeg håbe at nogen finder vej til Odden i samme ærinde!  hilsen allan   

Observatör: Allan B.C  (rapporterad: 2000-10-15) 


2000-10-14 - LFM 
Sukkerlokning ved Bøtøgård Strand (14.X) med 270 rødvinssnore af Carsten Hviid & Per Tejlmann, gav 1 stk. H. armigera og 1 stk. C. rubiginea blandt 11 macrosarter. På trods af klart køligt vejr med tågebanker og næsten fuldmåneskin, temmelig mange dyr på de fleste af snorene, som sædvanlig domineret af P. meticulosa (op mod 500 stk.). Desuden N. noctuella. (3 stk.).

Observatör: Carsten Hviid & Per Tejlmann (rapporterad: 2000-10-15) 



2000-10-13 - NEZ 
En sukkerlokningstur til min rute ved Hundige gav semibrunnea, obstipata og asiatica, samt ferrugalis.

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2000-10-18) 



2000-10-13 - NEZ 
I går aftes sukkerlokkede jeg som jeg plejer på min rute i Hundige, og der mødte jeg en samler som iagttog en af mine snore, han havde fanget 3 ornitopus, 1 semibrunnea og en socia, jeg fangede intet.
mvh Michael Andersen

Observatör: michael andersen (rapporterad: 2000-10-13) 



2000-10-12 - NEZ 
Strandområde i køge bugt - 12 gr. og let vind fra syd
På trods af måneskin og helt skyfrit vejr en masse dyr på ca. 100 stk sukkersnore.
Af de bedste kan nævnes:
L. ornithopus (3), L. semibrunnes (1), L. socia (1), P. saucia (1).

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2000-10-13) 



2000-10-09 - Nordøstsjælland 
Yderligere en semibrunnea samt en siterata lod sig fange på min rute ved Hundige syd for København fredag 6/10.
Mvh Michael Andersen
Kun masser af dyr om lørdagen.

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2000-10-09) 



2000-10-08 - WJ 
Den 5. og 6. okt. 2000 sukkerlokkede jeg i Ho Klitplantage. Begge dage vind fra S/SW, vekslende skydække og 11-12 grader.
Der var utrolig mange dyr på snorerne ( nogle med over 40 ) de alm. var A. circellaris, A. ipsilon, P. meticulosa, A. gamma og pyraliden N. noctuella ( flere hundrede ).
Af bedre dyr kan nævnes C. siterata 1.stk, C. miata 1.stk., P. saucia 35.stk., N. revayana 5.stk.,U. ferrugalis (pyralide) 22.stk., L. semibrun-
nea 4.stk. og O. obstipata 2.stk.(begge hanner).
Knud Bech.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2000-10-08) 



2000-10-08 - F 
Fældetømning Fyns Hoved 29/9-7/10:
A. lutulenta 18 (dukkede op på Fyn i 1999, og synes nu at være etableret på Hindsholm og mod syd til Nyborg), M. confusa 1, T. atriplicis 1. Stadig store mængder af c-nigrum (1703 stk.).

Observatör: Lars Hansen (rapporterad: 2000-10-08) 



2000-10-08 - B 
Bornholm i perioden 27/9-7/10 på lys og sukker:
19 l-album
1 celsia
8 siterata
3 furcifera
3 semibrunnea
8 ornithopus
5 socia
6 asiatica
2 confusa
1 abietis
1 albipuncta
4 armigera
samt 1 c-album set.
Se, så er der noget ved at være sommerfuglesamler !!!

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-10-08) 



2000-10-08 - LFM 
Sukkerlokning i Bøtø d. 5.X-2000 med 265 rødvinssnore af Søren Dyrsted & Per Tejlmann, gav bl.a. 1 stk. L. semibrunnea, 1 stk. L. ornithopus og 1 stk. C. rubiginea. Vejret var silende regn (det meste af tiden) og lunt (13-14 grader). Svag vind (S). Mange dyr på stort set alle snore, især store mængder P. meticulosa (> 1000 stk.) og A. ipsilon (> 500 stk.). N. noctuella (5-6 stk.).
Sukkerlokning i Bøtø d. 3.X-2000 med ca. 425 rødvinssnore af Jens Lyngsøe, Carsten Hviid & Per Tejlmann, gav bl.a. 2 stk. L. semibrunnea, 1 stk. H. armigera & 1 stk. C. rubiginea. Vejret var tåget, køligt (10 grader) og vindstille. Færre dyr på snorene, mange helt uden dyr. Dog 12 arter ialt.

Observatör: Per Tejlmann m.fl. (rapporterad: 2000-10-06) 



2000-10-07 - NWZ 
Med 1 stk. M. confusa og 1 stk. C. siterata blandt 27 arter på lys d. 7.X-2000, takkede jeg af med Lumsås/Sonnerup (NWZ) for i år. Sukkerlokningen gav d. 6. & 7.X ikke mange dyr p.g.a. totalt vindstille vejr (hhv. 8 og 10 arter). Desuden 1 stk. P. clavipalpis og 10 stk. C. legatella på lys.
 

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2000-10-08) 



2000-10-07 - NEZ 
Et stk. c-album i Tisvilde. Det har været godt at klække croceus.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2000-10-08) 



2000-10-05 - NEZ 
Karlstrup
Har i denne tid ca. 80-90 snore hængende spredt rundt i haven, og
på trods at tåge, ingen vind og ca.12 gr. kom der d.5/10 et stk
H. armigera til dem.
Den 1/10 kom en enkelt H. rostralis
HP: www.fly.to/lepidopt

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2000-10-08) 



2000-10-05 - LFM 
En times sukkerlokning v. Vindeholme Str.  med torden i det fjerne gav flg. arter: 5 stk. L. semibrunnea, 1 stk. L. ornithopus samt 1 stk. X. citrago.
Der var virkelig mange dyr på snorene.

Observatör: Brian Martinsen (rapporterad: 2000-10-06) 



2000-10-04 - Nordøstsjælland 
I min efterårsferie på Bornholm mente jeg ikke at mine sukkerlokningssnore virkede efter hensigten - der kom næsten ingen dyr.
Derfor tog jeg ned til min lille rute ved Hundige, for at afprøve dem og se om det var en fejl ved snorene eller lokningen. Jeg hængte 40 snore dyppet i rødvin og sukker, og 40 snore dyppet i banan/blommme-lokning.
3. oktober kom der mange dyr på, bl.a. et styk rostralis, så mine problmer så ud til at være overstået. Rødvin var lige så god som banan/blomme.
4. oktober forsøgte jeg igen og det samme gentog sig, dog, denne gang kom der foruden rostralis også et styk semibrunnea og et styk ornithopus. Jeg må indrømme at jeg blev meget overrasket. Så nu fortsætter jeg med blomme/banan-lokningen.
Dyrene er sikkert kommet fra Kongelunden.
Mvh Michael Andersen

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2000-10-05) 



2000-10-04 - NEZ 
Buresø-Slangerup. Så var den her igen,på de nedfaldne pære, i haven ved Slagslunde Skov. Sammen med 15 admiraler sad der en smuk C-album, i dag kl. 14.     

Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2000-10-04) 



2000-10-02 - NEJ 
Nordjylland – lidt fældenyheder fra perioden 22.-30.ix.2000:
EJ –  Helberskov: Fælden havde været slukket i en del af perioden, så der var meget få dyr, eneste til indberetning 2 stk. A. caecimacula.
NEJ - Bælum: Virkelig mange dyr også lidt godt: 1 stk. C. siterata, 1 stk. D. eremita, mange A. ipsilon og P. meticulosa, 1 stk. A. polyodon (2. gen.) samt det bedste 1 stk. H. peltigera.

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2000-10-02) 



2000-10-02 - B 
En lille efterårsferie med familien fra 23. september til 29. september, med indlagt sommerfuglefangst gav:
Socia, furcifera, ornithopus, siterata, ocellaris, confusa, l-album, Epinotia crenana (ikke endeligt komfirmeret), asiatica og albipuncta.
mvh M

Observatör: M og delvis E (rapporterad: 2000-10-02) 



2000-10-01 - EJ 
3 friske crocea på mark mellem Sælvig og Sælvig sommerhuse på Samsø set.
Eftersøgt den næste uges tid uden held - måske pga det dårlige vejr, især 2000-10-02 hvor der var heldagsregn.
Sendt via Svend Dybkjær, sdy@city.dk

Observatör: Carsten Bruun (rapporterad: 2000-10-12) 



2000-10-01 - NEZ 
2 c-album i Tisvilde Hegn (på snore).

Observatör: K. Hermansen (rapporterad: 2000-10-01) 



2000-09-30 - F 
Sydlangeland 30.0.00
En optimistisk aften med østenvind og sukkerlokning var nær endt i rene almindeligheder. På falderebet kunne dog noteres 1 stk. L. semibrunnea og 1 stk. L. ornithopus.

Observatör: Lars Hansen (rapporterad: 2000-10-02) 



2000-09-30 - Bornholm 
Samlertur på Bornholm i perioden fra den 23.09.00 til 30.09.00 gav følgende resultat:
M.l-album 66 stk., L.ornitopus 4 stk., L.consocia 1 stk., L.socia 37 stk., L.furcifera 10 stk., L.semibrunnea 1 stk., P.flavicincta 1 stk., N.asiatica 2 stk., M.stellatarum 1 stk. set, E.millefoliatia ca. 100 stk. larver samt A.lorquiniana 30 stk.    

Observatör: BVM, JM, BL, PF (rapporterad: 2000-10-01) 



2000-09-30 - SZ 
På en fugletur til strandskoven ved Roneklint var der mere gang i sommerfuglene. Det gav 50 Atalanta, 2 Io, 1 Pamphilus, 2 Betulae og som det mest interessante 2 C-Album. Mange mæskede sig på nedfaldsfrugt.
Henrik Pedersen & Kurt Christensen.

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2000-09-30) 



2000-09-30 - NEZ 
Til alle der har fundet larver af noctuiden Hecatera dysodea i Danmark.
Til brug for en senere artikel til Lepidoptera, har vi indsamlet så mange findesteder for dysodea som muligt, men vi vil meget gerne modtage flere oplysninger, specielt fra steder udenfor de allerede kendte.
Det vil desuden være vigtigt, at kende artens aktuelle forekomst så nøjagtigt som muligt, for at vi kan følge dens forhåbentlig videre udbredelse.
Der er foreløbig fundet larver i grove træk fra følgende områder: Svanemøllen og Nordhavn, Østerbro, Nørrebro, Vanløse, Frederiksberg, Valby, Sydhavnen og havneområdet i det hele taget. Er arten fx fundet på Avedøre - Hvidovre - Kastrup? Desuden er der meldt om nogle få larver fra Bornholm og Køge-egnen. Pas iøvrigt på, der er andre uglelarver, der kan findes på tornet salat, selvom det er ret sjældent.
Hvis I har noteret fund af tornet salat uden larver fra Storkøbenhavn, modtager vi også gerne disse oplysninger.
Vi hører også med fornøjelse fra Jer, hvis I finder parasitter mellem jeres pupper. Gem dem helst til senere bestemmelse.
Mange har spurgt, om arten klækker i en 2. generation, men litteraturen anfører, at der kun meget sjældent klækker imagines fra larver indsamlet i august-september. Så man må væbne sig med tålmodighed.
Oplysninger sendes til 
P. Stadel på arion@mail.dk
eller 
Flemming Vilhelmsen på vil@siemens.dk
På forhånd tak 
Per & Flemming
PS: Er der iøvrigt nogen derude, der har tænkt sig at skrive noget om klækning af C. crocea til Lepidoptera? Eller for den sags skyld om artens optræden i eftersommeren i år i det hele taget? 
Giv mig evt. et praj så vi undgår, at flere personer kommer til at skrive det samme. 

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2000-09-30) 



2000-09-28 - NEZ 
De seneste dage har jeg haft flere Siterata i fælden i haven i Hørsholm - kun én (han) har været pæn. Tilsyneladende har Siterata nogle gode år i NEZ. Perioden har herudover kun givet almindeligheder, samt målerne Luteolata og Margaritata i 2.generation. 

Observatör: Paul René Orlien (rapporterad: 2000-09-29) 



2000-09-28 - DK 
Hej derude.
Admiralerne (Vanessa atalanta) trækker sydpå i disse dage, så kig efter dem, når I kommer til sydvendte kyster. Seneste obs., som ikke allerede er rapporteret, er 27/9 100 S på en time på Gedser (LFM), 25/9 13 SV på 10 minutter i Risskov (EJ) samt 22/9 900 S på Dovns Klint (F) på tre timer. 
I må endelig maile til mig, hvis I ser noget til sommerfugle på træk. Guldsmede har også interesse - i øjeblikket er det blodrød hedelibel (Sympetrum sanguineum) og efterårsmosaikguldsmed (Aeshna mixta), der gør sig gældende.
Mange hilsner
Morten DD Hansen, Skagen

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 2000-09-28) 



2000-09-27 - SJ 
Ved Årup Hede ved Gelså, 10 km øst for Ribe blev set to eks. af Orange Høsommerfugl.

Observatör: Lars Maltha Rasmussen (rapporterad: 2000-10-06) 



2000-09-27 - B 
Boderne : 4 stk l-album
          1 celsia
          1 albipuncta
          1 confusa
          1 siterata
Derimod gav sukkerlokning på Dueodde her til aften i overskyet og lunt vejr
kun 57 dyr på ca. 80 snore og udelukkende almindeligheder.

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-09-28) 



2000-09-27 -  
Har klækket den første croceus fra Allans oprindelige hun fra Overby. Udviklingstid lige over en måned. Smukt hun. Hvis vejret ikke skulle blive alt for dårligt, siger litteraturen, at en tredjegeneration kommer ca. 6 uger efter anden generation, så ud og kig.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2000-09-28) 



2000-09-27 - EJ 
En frisk C. fraxini med stærke kontraster på forvingerne var så venlig at mellemlande på plankeværket ved min havefælde i Hobro.

Observatör: Jens Christian Schou (rapporterad: 2000-09-27) 


2000-09-26 - NEZ 
Karlstrup v/Solrød (i vores haven)
26/9 - L. socia(1) fin hun på sukker og C. siterata(1) på lys
       også stadig en del C. nupta på sukker.
25/9 - C. fraxini(1) og H. petasitis(1) på lys
Den 7/9 dukkede der forresten også en fin hun af L. solidaginis op
her på lyset.
Ellers de sædvanlige efterårs arter med c-nigrum, circellaris og
lychnidis som de talrigeste arter...

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2000-09-28) 



2000-09-26 - B 
B.Boderne 26.9.2000:
4 (pæne) l-album
1 polygrammata
1 siterata
1 (sen) nupta

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-09-27) 



2000-09-25 - NEJ 
Min far var i Nordjylland den forgangne uge, saa der 2 C. crocea ved Bygholm vejler tror jeg han sagde. Det skulle ligge i Lemvig, Loegstoeromraadet. Datoen var ca. 20/09. Jeg sidder selv i Las Vegas for tiden, saa jeg har ikke lige adgang til et Danmarkskort. Jeg kan se at det ikke er helt saa interessant som jeg troede, da jeg drog til staterne var crocea stort set kun meldt fra Nordsjaelland. I Vegas er der tilgengaeld Danaus plexippus og Vanessa virginensis.

Observatör: Arne Viborg (rapporterad: 2000-09-25) 



2000-09-24 - WJ 
ISønderho på Fanø var der fouruden et massivt småfugletræk også træk af sommerfugle efter den langvarige østenvindsperiode. bl. blev observeret to exs. af Orange Høsommerfugl. Let kendelig i flugten på orangegule vinger og mørk kant. Begge ex. fulgte vi i kikkert hvorefter de satte sig i vegetationen og ikke kunne genfindes. 

Observatör: Lars Maltha Rasmussen (rapporterad: 2000-10-06) 



2000-09-24 -  
Så er mine crocea´er fra overby begyndt at klække. -To flotte hanner. 
Lige inden puppen klækker kan man tydeligt se om det er en han eller hun 
( eller en helice )
Observatör: Daniel Stilhoff (rapporterad: 2000-09-28) 



2000-09-24 - NEZ 
Boserup Skov ved Roskilde: aegeria, atalanta samt en enkelt flammerød c-album. Dejligt, for den sidste uge i september.

Observatör: Jørgen Krogh (rapporterad: 2000-09-25) 



2000-09-24 - Bornholm 
Dueodde-sagaen del 2: 
De resterende 4 musketerer Norgaard, Wiemann, Lyngsøe og Stadel holder hårdnakket stand. 
24/9: Sukkerlokning på Dueodde med ca. 250 snore gav 10 L. socia og 2 siterata, 1 noctuella foruden de sædvanlige mængder af circellaris m.v.
Om dagen mange atalanta på både vedbend, sukkersnore og våde håndklæder, sidstnævnte benyttede de især efter besøg på de klistrede sukkersnore (føler vi os overbevist om :-))
Iøvrigt byttede Norgaard og Stadel rolle: denne aften var det Stadels snore som gav bundrekord i antal dyr, på trods af, at de hang på modsatte side af stien i forhold til Norgaards snore!
Beklager den muntre tone, men skal man belemre andre med almindeligheder, skal det vel krydres lidt!

Observatör: PSN m. flere (rapporterad: 2000-09-25) 



2000-09-24 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup (NWZ): 
Lørdag (23.IX) kl. ca. 18.00: Set 1 stk M. stellatarum sugende med udrullet snabel i et rosenbed i haven. Selvom jeg benede ind efter nettet, var det allerede for sent, bare ca. 20 sekunder senere.
Lys- og sukkerlokning d. 22. og 23.IX, gav meget sparsomt resultat. Fredag nat meget blæsende og lørdag nat iskoldt/vindstille (ned til 4 grader), med henholdsvis 7 og 9 arter på ca. 75 snore. Ca. 25 arter på lyset. Alle efterårs-almindeligheder med undtagelse af 1 stk. C. siterata på 40W blåt lysstofrør (22.IX).
Lucernemarken i Overby/Sjællands Odde:
Lørdag eftermiddag (23.IX) i varmt solvejr: Bl.a. 1 stk. C. croceus (hun), 12-15 stk. V. cardui og 1 stk. V. atalanta.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2000-09-24) 



2000-09-23 - NEJ 
Hvorfor gå over åen efter vand.
Har i weekenden sammen med Freddy Hvarregård fanget et dusin 
friske C. croceus - hanner og hunner ligeligt fordelt.
Fangststedet er en kløvermark tæt ved Kaas i det nordvestligste hjørne af NEJ.

Observatör: Hans E. Møller (rapporterad: 2000-09-25) 



2000-09-23 - LFM 
Træk over Femø.
Der var pænt træk af Atalanta på sydspidsen af Femø.I en periode på knap 3 timer kom der 120 dyr der fløj ud over vandet. I flokken sås også 1 Cardui og 1 Urtica. Inde på øen var der ikke mindre end 16 Lathonia på de afhøstede Rapsmarker. I fyrreskoven sås et Rødt Ordensbånd.

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2000-09-25) 



2000-09-23 - Bornholm 
En dugfrisk rapport fra Lepidopterologisk Forenings ekskursion til Bornholm, netop hjemkommet fra sidste gennemgang af snorene for i aften.
Deltagere Ib Norgaard, Knud Bech, Ebbe Vesterhede, Jens Lyngsøe, Jørgen Wiemann, Per Stadel Nielsen:
Alle jer snusere som garanteret er sk..  nysgerige efter, om vi vælter os i gode trækdyr i den fine østenvind.Det gør vi ikke!
Fredag 22/9: Stjerneklart, men temp. ned til 11 gr. Lys og sukkerlokning ved Dueodde, Sømarken og Boderne: Kun få interessante arter og i det hele taget kun få dyr. 1 albipuncta, 1 socia, 1 furcifera, et par A. lutulenta og enkelte 2-3. generationdyr som atriplicis, margaritacea og ocellata.
Lørdag 23/9: Ved Boderne ca. 50 pupper af C. leineri, Ingen larver af E. millefoliata (så vidt vides!), ved Randkløve på Nordbornholm 3 stk. Acleris christana.
Om aftenen hård østenvind, men hæderlig temperatur, ca. 12 gr. På xx antal snore på Dueodde, 1 furcifera, 12 socia, 2 siterata, X. exoleta, typedyr er circellaris. Iøvrigt kun banaliteter som gamma, ipsilon, meticulosa, oxyacanthae og transversa. Altså ingen tegn på træk overhovedet, altså lige bortset fra, at Norgaard fik 1 frisk ornithopus på lys natten til fredag! Det var af den brune, mellemeuropæiske form.
Ib har ellers sat en ny rekord, 75 snore uden et eneste dyr!

Observatör: Per Stadel M.fl (rapporterad: 2000-09-23) 



2000-09-23 -  
Set 2 atalanta og 1 cardui på høstasters i Gentofte.
Jeg har stadig en ARGIOLUS-HJEMMESIDE - tast blot: argiolus.com
Venlig hilsen
Klaus Hermansen

Observatör: K. Hermansen (rapporterad: 2000-09-23) 



2000-09-21 - NEJ 
I egen have Farstrup talte jeg i eftermiddags 25 atalanta, 1 cardui, 1 rhamni hun samt en meget afbleget urtica.

Observatör: Albert Steen-Hansen (rapporterad: 2000-09-21) 



2000-09-20 - B 
Bornholm: Boderne 1 stk M. l-album

Observatör: Morten Top-Jensen (rapporterad: 2000-09-21) 



2000-09-18 - NEZ 
200 atalanta på pærer i den gamle plantage ved Kongelunden. Herudover så jeg 1 cardui, 1 aegeria, 1 brassicae og 1 rapae på 1½ time lidt for middag.

Observatör: K. Hermansen (rapporterad: 2000-09-18) 



2000-09-16 - SJ 
Ved et besøg ved Vidåslusen fandt vi en Dødningehoved siddende i stenene på P-pladsen. Den sad under en lampe, der sandsynligvis havde været tændt om natten, og tiltrukket Dødningehovedet.
Der blev taget dias af fundet.

Observatör: Ib Krag Petersen (rapporterad: 2000-09-28) 



2000-09-13 - F 
Otterup Skov på Nordfyn. Sukkerlokning gav foruden almindeligheder et stk X. citrago.

Observatör: Niels Lykke (rapporterad: 2000-09-14) 



2000-09-13 - NEZ 
En sukkerlokningstur på Melby Overdrev gav bl.a. A.lutulenta 35 stk., A. caecimacula 30 stk. og L.furcifera 1 stk. Frisk vind fra SØ og 12 grader.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2000-09-13) 



2000-09-13 - NEZ 
Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2000-09-13) 



2000-09-13 - Bornholm 
Bornholm: Boderne 11.09.2000: 9 stk. M. l-album - Morten Top-Jensen

Observatör: Morten Top-Jensen via Lars Trolle via PSN (rapporterad: 2000-09-13) 



2000-09-13 - NEJ & EJ 
NEJ - Fælden i Bælum gav i perioden 3.-10.ix. 00 1 stk. convolvuli samt enkelte noctuella.
EJ - Fælden i Helberskov (Als Odde) gav også i perioden 4.-10.ix. 00 1 stk. convolvuli, 1 fraxini samt mange noctuella.

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2000-09-13) 



2000-09-11 -  
Observatör:  (rapporterad: 2000-09-13) 



2000-09-11 - NEJ 
Nordmandshage, Hals 11-9.
Orange høsommerfugl: 2
Admiral            : 65  trækkende mod syd
Tidselfugl         : 3   trækkende mod syd

Observatör: Terje Seidenfaden (rapporterad: 2000-09-12) 



2000-09-11 - NWZ 
Var om dagen (9.IX) rundt at bese diverse lucernemarker og rester på Sjællands Odde i varmt solvejr, men så intet til croceus. Der var bl.a. stadig en del cardui. 
Om aftenen (9.-10.IX) på lys i Lumsås/Sonnerup bl.a.: A. convolvuli (3 stk.; affløjne), A. lutulenta (8 stk.), C. fraxini (1 stk.). Klart talrigste dyr ved lyset var X. c-nigrum (> 400 talt op begge aftener). 

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2000-09-11) 



2000-09-11 - NEJ 
1 individ af orange høsommerfugl (Colias crocea) set og fotograferet ved Frydenstrand i Frederikshavn idag kl 12.
Venlig hilsen
Kim Aaen

Observatör: Kim Aaen (rapporterad: 2000-09-11) 



2000-09-11 - EJ 
c10.45. Tidselsommerfugl (Cynthia cardui). 1 stk. Christianlund (boligkvartier), Odder

Observatör: Mick Woods (rapporterad: 2000-09-11) 



2000-09-11 - NEZ 
Et par weekend-småture i det Nordøst-sjællandske gav ikke meget andet end massevis af cardui og atalanta samt enkelte icarus og phlaeas. Det er ved at være efterår; Suk. Jeg har en halv kvadratmeter højmose bestående af tranebær, rosmarinlyng og tuekæruld til afhentning, hvis nogle har lyst til at forsøge med lidt klækning af optilete, aquilonaris, tullia til næste år.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2000-09-11) 



2000-09-10 - NEJ 
Talte 74 admiraler atalanta i fire blokke Sankt Hansurt i egen have, Farstrup, Nibe.
Observatör: Albert Steen-Hansen (rapporterad: 2000-09-12) 



2000-09-10 - SZ 
1 stk. Colias crocea var.helice fanget på blomsterne lucerne markved Toksværd  

Observatör: Henrik Bloch (rapporterad: 2000-09-10) 



2000-09-09 -  
Observatör:  (rapporterad: 2000-09-13) 



2000-09-08 - NWZ 
Ved Overby strand fanget 1stk han og 2stk hun af C.crocea.
Alle 3 friske og nyklækkede.
Flere end 50stk C.cardui set samme sted.

Observatör: Peter Møllmann & Henrik Bloch (rapporterad: 2000-09-08) 



2000-09-07 - SJ 
Orange Høsommerfugl (Colias crocea) 1 stk. ved Stevninghus, mellem Hostrup Sø og Kliplev. Ej fanget, men med meget stor sandsynlighed crocea - tydelige, brede, mørke vingesøm og en varm gul farve på oversiden af vingerne.

Observatör: Lars Jørgen Grønbjerg (rapporterad: 2000-09-08) 



2000-09-07 - NWJ 
En stor Rødorm, larve af Pileborer Cossus cossus, kravlende på grusvej v. Lund Fjord. 

Observatör: Bjarke Huus Jensen (rapporterad: 2000-09-08) 



2000-09-07 - SJ 
1 stk frisk atropos fundes i Als Nørreskovd. 1/9.
Meddelt via Uffe Terndrup. sommerfugl@paradis.dk

Observatör: Anders Vesti Krogh  (rapporterad: 2000-09-07) 



2000-09-06 - EJ 
Følg klækningen af Colias crocea på:
http://hjem.get2net.dk/dknatur/

Observatör: S.M.Nielsen (rapporterad: 2000-09-06) 



2000-09-06 - EJ 
EFTERLYSNING!!!!!!
1 stk. LEVENDE ubefrugtet hun af C. crocea søger han til parring...
Hun er i fin stand og kan muligvis leve flere dage endnu.
Kontakt. smn@get2net.dk

Observatör: S.M.Nielsen (rapporterad: 2000-09-06) 



2000-09-05 - Fyn 
Dejlig middagssol ved Nyborg strand (den vest for selve Hotel Nyborg Strand). I et lunt hjørne fløj 1 stk. urticae, flere aegeria, og langs selve stranden fløj 1 stk. cardui, 1 stk. io og - 1 stk. crocea. Første eks. fra det fynske hovedland?

Observatör: Kent Bovin (rapporterad: 2000-09-06) 



2000-09-05 - NEZ 
Jeg fejrede min Fødselsdag med en tur til Tisvilde Hegn, Stængehus. Der var rigtig mange sommerfugle i bræmmen bag klitterne, hvor Lyngen blomstrer og de bedste var 3 C-Album, 3 Lathonia, 4 Phlaeas, 2 Pamphilus og flere hundrede Semele, som virkelig pynter i landskabet.
Kurt 

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2000-09-06) 



2000-09-05 - NWZ 
Overby.Er lige kommet hjem efter 1½ time i lucernemarken, mellem 14-14.30.
1 crocea hun friskklækket. Tidselfugle og gammaugler fløj i stort antal.

Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2000-09-05) 



2000-09-05 - NWZ 
Observatör: steffen Johansen (rapporterad: 2000-09-05) 



2000-09-04 - LFM 
Til Konborg og Norgaards......
Se: under 25.8.2000

Observatör: Erik Christensen (rapporterad: 2000-09-04) 



2000-09-02 - B 
Med henvisning til Kronborgs meddelelse om fund af en convolvuli på Bogø skal det meddeles, at Brian J.K.Nielsen, Jacob Andersen og undertegnede indenfor de seneste 4 døgn har fundet 5-6 pæne eksemplarer af convolvuli, så der er nok et fint træk over i hvert fald det østlige Danmark i gang nu.

Observatör: Ib Norgaard (rapporterad: 2000-09-02) 



2000-09-01 - nwz 
Kom lidt sent igang med at kigge efter crocea. Har været på Odden 3 gange i løbet af ugen, men hver gang var der overskyet, selv om solen skinnede, da jeg kørte hjemmefra...
I mandags d. 28/9 så jeg dog en enkelt ved Yderby og i dag lykkedes det så endeligt at fange én - også i Yderby på en fin lucernemark ved møllen. Den store lucernemark ved Nørrevang blev høstet i torsdags, så der er ikke meget at komme efter mere. Der er dog en fin mark i Lumsås, som snart står i fuldt flor.

Observatör: Benny Steen Larsen (rapporterad: 2000-09-01) 



2000-08-31 - LFM 
1 stk. A.Convolvuli taget på Bogø.

Observatör: J.Kronborg (rapporterad: 2000-09-01) 



2000-08-29 - NEZ 
Nu er der måske ved at komme lidt gang i efterårstrækket.
På min lampe i Hundige, syd for København kom der et eksemplar af obstipata. En grim hun.

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2000-08-30) 



2000-08-29 - EJ 
Coleus crocea/Orange Høsommerfugl, han 1. Sanddalen, Odder. Der findes ingen lucerne marker i nærheden.
Sanddalen er faktisk et rigtigt godt sted til at finde sommerfugle, jeg så en Nældesommerfugl der i 3 uger siden. Ifølge Michael Stoltzes felt håndbog de er sjælden på den jysk fastland, ikke? Udbredder de sig?
Som ikke lepidopterist jeg vil sætte pris på skribenter bruger almindlig navne og latinske navn

Observatör: Mick Woods (rapporterad: 2000-08-29) 



2000-08-28 - NEJ 
Hej alle
Vores første nat med lyslokning, og hvilken nat... Det sværmede med ugler omkring lampen i tårnet på Skagen Odde Naturcenter - især gamma og pronuba. Vi har ingen øvelse i uglebestemmelse, så det meste har vi allerede givet op over for, men det blev dog til en del glareosa... 
Hvis vi nogen sinde skal få hul på uglerne, vil vi gerne have hjælp. Derfor har vi oprettet en side med fotos af de første kræ på http://www.biology.au.dk/~biomddh/mystery.html
Vi lover at vise nye fotos i tide & utide, og I skal være endog meget velkomne til at kigge forbi!
med venlig hilsen
Morten DD, Skagen

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 2000-08-29) 



2000-08-28 - NWZ 
Fredag/lørdag (25.-26.VIII), talte jeg ialt lidt mere end 20 crocea-hanner + 3 hunner + 2 helice-hunner i lucernemarkerne på Sjællands Odde. Søndag (27.VIII) var der ingen crocea´er at se i den hårde sydøstlige vind. Jeg talte ialt 17 dagsommerfuglearter i lucernen. Deriblandt stadig mange cardui. 
Nætterne gav ikke den store flyvning i det kolde vindstille vejr fredag og den hårde sydøstlige vind lørdag. Ca. 40 arter på lyset og 10 arter på sukkerlokningen, heriblandt årets første A. circellaris. Uglerne glareosa og T. decimalis var også kommet frem, samt enkelte A. chi.  

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2000-08-28) 


2000-08-27 -  
Mere Colias crocea, denne gang på Sydfyn.
Allan Hartz og jeg søgte den på lucernerne på Helnæs, men det blæste alt for meget. Så kørte vi over til Sønderby Klint syd for Assens for at fotografere den smukke Strand-Salat, som er meget talrig der.
Mens vi ubevæbnede gik og fotograferede, kom den første crocea flyvende  langs foden af klinten. Det lykkedes mig mirakuløst at slå den ned med min jakke, og holde den fanget under jakken, indtil Allan kom med "udstyret".Mon der er andre, der har prøvet det?!
Vi fangede i alt 3 crocea på Sønderby Klint, søndag den 27.08.

Observatör: Jens Kristian Overgaard (rapporterad: 2000-09-03) 



2000-08-27 -  
Mere Colias crocea, denne gang på Sydfyn.
Allan Hartz og jeg søgte den på lucernerne på Helnæs, men det blæste alt for meget. Så kørte vi over til Sønderby Klint syd for Assens for at fotografere den smukke Strand-Salat, som er meget talrig der.
Mens vi ubevæbnede gik og fotograferede, kom den første crocea flyvende  langs foden af klinten. Det lykkedes mig mirakuløst at slå den ned med min jakke, og holde den fanget under jakken, indtil Allan kom med "udstyret".Mon der er andre, der har prøvet det?!
Vi fangede i alt 3 crocea på Sønderby Klint, søndag den 27.08.

Observatör: Jens Kristian Overgaard (rapporterad: 2000-09-03) 



2000-08-27 - NWZ - NEZ 
Overby (Allans mark):
I de tidligste formiddagstimer blev der kun fanget 1 stk. og yderligere observeret 1 stk. crocea af 4-5 mand.
Det mest ophidsende, der overgik undertegnede, var tabet af min mobiltelefon - et eller andet sted på marken, så hvis man har fundet nålen i høstakken - før bonden kommer med ploven, så ...
Nørrevang v/Rørvig 
Sidst på formiddagen - 1 st. crocea han + 1 stk. crocea hun, begge super.
Yderligere 2 blev fanget af andre før middag.
Græse Bakkeby
6-8 betulae - men det er ved at være sidst på sæsonen.
Erik Nørager
Observatör: Erik Nørager (rapporterad: 2000-08-27) 



2000-08-27 -  
Det er både spændende og glædeligt at følge de mange observationer af friskklækkede C. croceus her på siden. Jeg har ikke selv deltaget i "festen" denne gang - der har sikkert også været kø-dannelse nok uden mig.
Jeg vil derfor stille mig op i tigger-køen (efter Martin, kan jeg se!) med denne skamløse opfordring/forespørgsel:
Er der nogen der bruger denne enestående lejlighed til at klække croceus fra en dansk helice-hun? Hvis en aller anden har en helice-hun gående til æglægning og synes, at "nu har jeg altså nok æg", ja så er jeg en taknemmelig "låner" af den brugte hun til videre æglægning! En frisk croceus-hun kan lægge flere æg end selv den mest ihærdige kan overkomme at skaffe foder til!
Mange hilsner

Observatör: Jørn Bittcher (rapporterad: 2000-08-27) 



2000-08-27 - NEZ 
Checkede hvad jeg kender af lucerne- og kløvermarker i det nordlige Nordøst-Sjælland. Ingen croceus, hyaler eller lignende fløj i den halve pelikan. Hvis nogle skulle finde "tilstrækkelig" mange croceus-hunner til at undvære een til æglægning, er jeg med glæde aftager. Det vildeste jeg så på dagens tur var en del cardui, lidt megera, atalanta, icarus og minimus.

Observatör: Martin (rapporterad: 2000-08-27) 


2000-08-27 - EJ 
Så er croea også kommet til Jylland. 
Fik 1 fin han og så yderligere 1 på en lucernemark ved Sondrup

Observatör: Flemming Naabye (rapporterad: 2000-08-27) 



2000-08-27 - EJ 
Observatör: Flemming Naabye (rapporterad: 2000-08-27) 



2000-08-27 - F 
En lørdagstur til det sydfynske gav kun en enkelt observation af C. croceus på lucernemarken ved Skovsgård på Langeland - dyret kom for fuld skrue op over marken og min kondi tillod mig ikke at indhente den - men et hel godt forsøg skulle jeg mene. En fynsk samler var mere heldig og fik 1 ex i nettet netop da vi ankom. Lucernen var for størsteparten ikke i blomst så flyvningen på marken var ret sparsom. Iøvrigt observerede vi cardui, atalanta, io, urticae, lathonia, icarus, rhamni,  de 3 Pieris, gamma.
På lucerne ved Helnæs var der mange cardui og en del andet men ingen croceus.

Observatör: Jens Christian Schou (rapporterad: 2000-08-27) 



2000-08-26 -  
En enkelt C. hyale observeret og fotograferet ved på Græsplæne ved Mandehoved, Stevns. En meget stor, nærliggende lucerne mark rummede øjensynligt in Colias'er. Vi var der dog kun cirka ½ time, så de kan såmænd godt være der alligevel.

Observatör: Jan F. Rasmussen (rapporterad: 2000-08-28) 



2000-08-26 - LFM 
En lucernemark på Møn bød desværre ikke på crocea, men derimod en enkelt hyale (hvilket i disse tider med crocea-invasion vel næsten er mere bemærkelsesværdigt!). Marken havde også besøg af lathonia samt et hav af meget smukke cardui.

Observatör: Jørgen Krogh (rapporterad: 2000-08-28) 



2000-08-26 - NEZ 
Observeret en guldhale i min have i Frederiksværk.

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2000-08-26) 



2000-08-25 - NEJ 
Lundby Hede: +150 stk. io samt 1 stk. cardui

Observatör: Albert Steen-Hansen (rapporterad: 2000-09-04) 



2000-08-25 - NEJ 
Lundby Hede: 16 stk. rhamni

Observatör: Albert Steen-hansen (rapporterad: 2000-09-04) 



2000-08-25 - NJE 
Lundby Hede: Larver på Djævelsbid af aurinia

Observatör: Albert Steen-Hansen (rapporterad: 2000-09-04) 



2000-08-25 - LFM 
Til Kronborg og Norgaards oplysninger om convolvuli kan det oplyses, at jeg i de sidste dage af min ferie (23-25 august)på det sydlige Falster (Gedesby-Gedserområdet observerede 6-7 larver af convolvuli der kom traskende over vejen. De fund der viser sig nu, må være et indfødt kuld og efter rygter fra den jydske vestkyst optræder convolvuli i stort tal i fælderne der. Det vi ser til convolvuli nu, er nok kun begyndelsen. Gad vide hvor mange der kommer når klækningen rigtig kommer i gang om en 14-dages tid.

Observatör: Erik Christensen (rapporterad: 2000-09-04) 



2000-08-25 - EJ 
Så en crocea han fra bilen flyvende i krydset Viborgvej Åbyringvej kl 12.30 d. fredag d. 25/8. Da jeg kom hjem Kl 16.20 gik jeg ned og kiggede efter arten på de luzerne jeg såede for 19 år siden på marken/skoven tæt på min bopæl(Århus Kommune har siden suppleret).Minsanten der fløj en lille men frisk han, som jeg fik i nettet ved 3. forsøg, jeg var en smule rystet over mit held efter  at 18 års venten. Har siden forgæves søgt efter arten på luzernemarker på Djursland.
Hilsen Uffe Terndrup  

Observatör: Uffe Terndrup (rapporterad: 2000-08-28) 



2000-08-25 - NWZ 
Nørrevang v/Rørvig - Sol og dejligt vejr med ca. 21 gr.
Kom først herop omkring kl. 1030, men så da en del C. crocea hanner.
Kun en enkelt hun (i parring) men fik nogle fine billeder.
Derefter kørte jeg en tur ud til Overby på odden og kiggede til
"Allans lucernemark" Der var heldet med mig - fik 2 stk hunner(helice)
og en enkelt normal hun.
Alle dyrene var meget friske begge steder...

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2000-08-26) 



2000-08-25 -  
Bare for at ønske tillykke med de fine fangster af crocea på Sjælland i det bedste trækår i mands minde for denne art. Selv har jeg set tusinder af crocea på mine rejser gennem mange år i Sydeuropas bjerge, hvor den jo er en af de almindeligste dagsommerfugle, men der er uden tvivl mange danske lepidopterologer, der i disse dage får en drøm opfyldt.
Weekendvejret lover godt, så jeg vil ønske fortsat god fornøjelse!

Observatör: Morten S. Mølgaard (rapporterad: 2000-08-25) 



2000-08-25 - EJ 
Ja crocea har jeg endnu ikke noteret fra breddegraderne omkring Hobro, så jeg må istedet glæde mig over en stribe friskklækkede cardui i lucernen langs ringvejen.
På lys i havefælden oplever jeg ikke det store udvalg af arter, men som et lyspunkt kom der for et par dage siden en frisk polymita.
Er der nogen der har set efter crocea på Lolland-Falster eller er der bare ingen lucernemarker tilbage dernede.
Observatör: Jens Christian Schou (rapporterad: 2000-08-25) 



2000-08-25 - NWZ 
Endelig nåede jeg croceus-marken ved Rørvig som den første. Jeg så vel mellem 30-50 croceus mellem 8.40-10.40. Fangede 6 hanner på 10 min. Så desværre ingen helice-hunner, men fik nogle billeder.

Observatör: Klaus H. (rapporterad: 2000-08-25) 



2000-08-23 - NWZ 
Var på 'crocea-rivieraen' (lucernemarken i Overby) klokken 10:30 hvor 3 samlere allerede havde været i gang siden 8:30. En del crocea'er i lucernen, men de var ikke meget for at flyve i den friske vind (8-10 sekundmeter). Det blev til 2 hanner + en helice hun.
Da jeg havde 45 minutter til Hundestedfærgen besluttede jeg at kigge lidt på lucernemarken i Rørvig (Nørrevang, mindre end én km fra havnen). Her kandiderede C.crocea til at være den talrigste sommerfugl overhovedet! Ofte sås 3-5 dyr flyvende sammen.
Indenfor 15 minutter tog jeg 5 hanner + 3 hunner, heraf en helice. Så havde jeg ligesom nok og benyttede resten af tiden til at observere. Da jeg havde talt 50 C. crocea holdt jeg op med at tælle. Jeg var på marken i ialt 30 minutter.
Hvis I besøger dette mekka: Husk at bede om lov til at gå ind på marken (den gule gård 200 m øst for marken) - ejerinden er meget øm om sine heste i folden ved siden af lucernemarken - og hun kunne godt se ud til lejlighedsvist at bære jagtgevær.... Iøvrigt var hun meget imødekommende da jeg først havde forklaret mit ærinde.
Observatör: Niels J. Willumsen (rapporterad: 2000-08-23) 



2000-08-23 - NWZ 
15 Crocea heriblandt 2 stk. helice taget ved Overby.
Observatör: M.Thielsen/J.Kronborg (rapporterad: 2000-08-23) 



2000-08-22 - NEZ 
Efter af have fanget 3 ex af Hecatera dysodea i sommer i Zoologisk Museums lysfælde, søgte jeg i sidste uge efter larver på Tornet Salat (Lactuca serricola). Til min overraskelse fandt jeg mange larver allerede det første sted, jeg ledte (på Frederiksberg). Arten er øjensynlig almindelig i København lige nu, og måske også i forstæderne, såsom Malmø....?

Observatör: Ole Karsholt (rapporterad: 2000-08-28) 



2000-08-21 - NWZ 
Cyklede lørdag formiddag (19.VIII) fra Lumsås ud på Sjællands Odde, hvor det lykkedes, at kigge 4 crocea-hanner ud i lucernen i næsten helt overskyet vejr. Fik yderligere 2 stk. søndag i solvejret, hvor jeg mødte mange kendte hoveder fra Lepidopterologisk Forening, ude i samme ærinde. Sjovt, at en ellers "sydlig art" som crocea, i år tilsyneladende "huserer" i det nordvestligste Sjælland.
På grunden i Lumsås lørdag nat, lykkedes det at lyse 1 stk. H. petasitis ud af en gruppe rød hestehov, med pandelampen lidt efter kl. 01.00. På kviksølvlyset var bl.a A. chi kommet frem (3 stk.) + P. festucae (3 stk.)+ C. nupta (1 stk.). Ialt ca. 60 macros-arter på lys.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2000-08-21) 



2000-08-20 - EJ 
Da jeg ikke havde fuldt med i observationerne siden engang i foråret, troede jeg at det var lidt af en sensation da der pludselig kom en C. crocea flyvende på min grund midt på Samsø. (Bisgård Mark)
Jeg har nu erfaret at det var det ikke, men melder det alligevel. Den er altså også nået til Samsø.

Observatör: Fritz Raae (rapporterad: 2000-08-21) 



2000-08-20 - NEZ 

Jeg var også en af de heldige, som kunne glæde mig over Allan Clausens yndlingslucernemark på Sjællands Odde. I selskab med 6-7 andre samlere fandt jeg 2 hunner og 3 hanner godt hjulpet af Arne Lykke Viborg og Erik Hauritz.
Sidst på dagen blæste det op og ingen dyr lod sig se.
Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2000-08-21) 



2000-08-20 - NWZ 
Man må bøje sig i næsegrus beundring for Allans croceus-mark. Så ca. 50 dyr i løbet af en halv time med sol, dog kun to hunner, den ene heldigt nok en helice. At lokaliteten så op af formiddagen kom til at ligne et bedre kræmmermarked af tilkørende sommerfuglesamlere, med meget store smil, er en anden sag. Godt at bonden ikke kom forbi. Tak for lokaliteten og til lykke.

Observatör: Martin (rapporterad: 2000-08-20) 



2000-08-19 - NEZ 
Slangerup Hegnstrup økoligisk 25 år, hjerteligt tillykke. Var hos Allan for at hente en Crocea hun til æglægning. På markvandring med sine gæster havde Allan set Hyale i sin lucernemark.Trods det brogede vejr var der livlig flyvning af diverse kålfugle Jeg lånte et net gik til lucernen,så straks en Hyale, der blev fanget, det var en friskklækket hun.
Tak for lån af net,det var en herlig oplevelse.

Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2000-08-19) 



2000-08-18 - NWZ 
Odden i området ved Havnebyen
C. crocea helt friske - 1 hun og 1 han/han i parring på lucernemark.
Herligt tur!

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2000-08-19) 



2000-08-18 - NWZ 
Lidt men godt fra Odsherred.
Lucerne-mark i Rørvig (Nørrevang): 1 edusa (daplidice) han.
Lucerne-mark ved Overby på Sj. Odde: 1 croceus han og 1 hyale hun.
Begge steder masser af cardui.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2000-08-18) 



2000-08-18 - NWZ 
Helt Fantastisk! Tog omkring middagstid til Sj. Odde for at tjekke min bedste lucernelokalitet. og fik der en drengedrøm virkeliggjort. Et formelig mylder af C. crocea. omkring 5o vurderede jeg. Heraf dog kun 2 hunner endnu!, men alle smukke og nyklækkede. Bonden har ladet et stykke lucerne stå uhøstet samt et slået som nu blomstrer - optimalt for dyrerne. Der fløj ialt l7 dagsommerfuglearter herunder en enkelt hyale.God fornøjelse   

Observatör: llan Bornø Clausen (rapporterad: 2000-08-18) 



2000-08-18 - NEZ 
Slagslunde Skov. 1 cardui, 1 c-album der ser ud til at have flyveår. Så c-album i Slagslunde Skov, 1 stk. 10 juni,1 stk.26 juli,1 stk. 16 august.
Fra min have der ligger op til skoven 4 august 1 antiopa,9 august 1 c-album.
Argiolus har været her i både 1 og 2 generation

Observatör: Steffen Johansen (rapporterad: 2000-08-18) 


2000-08-17 - NEZ 
Lyngby Åmose
Mere end 15 stk af uglen P. nexa set i området ned til Mølleåen.
Starter flyvning ca. 2115 og slutter 2230. Lette at tage med net
og pandelampen.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2000-08-19) 



2000-08-16 - NEZ 
Græse Bakkeby
Mere end 10 stk T. betulae set omkring gyldenris på engområdet
sydvest for byen. De to var hanner.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2000-08-19) 



2000-08-15 - NWZ 
Et besøg på de af Niels Willumsen omtalte lucernemarker i Odsherred, gav 4 C. crocea (hanner), samt 1 P. daplidice også en han. Markerne er meget små, men det er som bekendt ikke størrelsen det kommer an på! 

Observatör: Arne Lykke Viborg (rapporterad: 2000-08-16) 



2000-08-15 - Fyn 
Lucernemarker ved Skovsgård på Langeland
Da jeg til formiddag kørte omkring Skovsgård, i noget overskyet vejr, havde jeg forventet at finde de sædvanlige 2 lucernemarker, 2 rødkløvermarker, 2 hvidkløvermarker mm. - fordelt tilfældigt på Skovsgårds omliggende marker som de forrige år. Men i år er stort set alt plantet til med korn. Kun en enkelt lucernemark har fået lov at ligge, hvor den også lå sidste år, og det er på Skovsgårds sydvestlige side. Marken ser ud til at være blevet høstet indenfor de sidste 14 dage, men med den nuværende højde på 30-40 cm, kan man håbe den får lov at stå så marken vil være interessant igen når det hele blomstrer om en uge-14 dage.
Idag kun kålere på marken i det dårlige vejr.

Observatör: Kent Bovin (rapporterad: 2000-08-15) 



2000-08-14 - NWZ 
Jeg har i min ferie i Lumsås/Sonnerup i perioden 21.VII-10.VIII, bl.a. gjort følgende observationer:
Aftenen d. 23.VII var på vej til at blive kølig, da et indkommende tæt skydække fra nord, fik temperaturen til at stige med 2 grader (fra 14,5 til 16,5 grader). Det mærkedes hermed lunt og det vindstille vejr blev afløst af meget svage luftstrømninger, hvor retningen var vanskelig at detektere (blot virrende græsstrå). Dette vejr mundede formentlig ud i et nordligt træk (måske fra Sverige - ?), da jeg kort efter havde 3 stk. af penselspinderen O. antiquoides og 1 stk. af måleren C. sororiata på lys. 
Desuden har jeg i ovenstående periode haft bl.a. H. rectilinia (1 stk.), 
C. praecana (1 stk.), C. asteris (1 stk.), H. petasitis (2 stk.), 
N. interjecta (>80 stk.), C. v-ata (25-30 stk.), X. biriviata (1 stk.), 
D. binaria (6 stk.), C. cribraria (1 stk.), C. cossus (2 stk.) og Z. pyrina (2 stk.).
Jeg har desuden holdt øje med eventuelle C. hyale, C. crocea og 
P. daplidice på en lucernemark i Lumsås, men så ingen på de meget få planter som var i blomst, indtil marken blev høstet tidligt i august. Jeg kender hermed ikke umiddelbart til andre lucernemarker i området.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2000-08-14) 



2000-08-13 -  
Mere en 1o T, Betulae observeret (flest hanner)på tidsler hjortetrøst og gyldenris sydvest for Græse Bakkeby ved Frederikssund

Observatör: llan bornø Clausen (rapporterad: 2000-08-13) 



2000-08-13 - NWZ 
Perfekt sensommerdag. I fætter Niels' sommerhushave i Lumsås iagttog vi ved frokosttid en hurtigtflyvende orange dagsommerfugl, som vi med 99.8 % sandsynlighed identificerede som en C. crocea!
Denne observation bragte os i en vis fart på en større turné til lucernemarkerne i det nordlige Odsherred - og på mindre end en time havde vi fanget 2 C. crocea (hanner) samt set yderligere 4 - alle helt nyklækkede. 
Herudover mange fine cardui, lathonia, icarus, io, jurthina, enkelte atalanta, semele og agestis, samt diverse blandet kål ad libitum.
Tilbage i sommerhuset flaksede en argiolus rundt på terassen.
En helt god dag!
Niels A. Thorn & Niels J. Willumsen

Observatör: Niels J. Willumsen (rapporterad: 2000-08-13) 



2000-08-13 - EJ 
Hej derude (eller inde?)
10 minutter på Vejle Søndermark bød på 3 betulae og 3 w-album. 

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 2000-08-13) 



2000-08-12 - NEZ 
Minsanten om ikke en enkelt C-album dukkede op på sommerfuglebuskene i haven (desværre havde jeg ikke nettet parat) jeg har tilmed set den i selskab med Prorsaer og en Argiolus. D.Binaria er begyndt at vise sig igen 1-2 stk. pr. nat i fælden. I "gamle dage" så jeg den kun ved Vindeholme sammen med V-ata, nu findes de også her nordpå - der kan man bare se.  

Observatör: Paul René Orlien (rapporterad: 2000-08-15) 



2000-08-09 - LFM 
Besøgte i dag Hannenov skov i fuldt solskin uden at se Tityrus; til gengæld er hele lysningen ved at gro til med birketræer. Tidligere uheldige tilfælde med at frede arten men at lade biotopen passe sig selv og gro til er vel ikke ved at gentage sig her ?
Observatör: J.Kronborg (rapporterad: 2000-08-09) 



2000-08-08 - NEJ 
Hej derude
Søreme 1 kommabredpande (comma) i Nedre Mose, Skagen. Dejligt.
mange hilsner
Morten DD, Skagen

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 2000-08-08) 



2000-08-06 - NEZ 
Der er stadig hyale i NEZ. 1 lidt slidt han fanget.

Observatör: Klaus H. (rapporterad: 2000-08-06) 



2000-08-06 -  
Observatör:  (rapporterad: 2000-08-06) 



2000-08-05 - B 
RETTELSE RETTELSE
Den omtalte puppillaria fra Bornholm er naturligvis pendularia UNDSKYLD
Mvh Michael Andersen

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2000-08-08) 



2000-08-05 - B 

En ferie på Bornholm gav bl.a. 1 scutosa, 1 puppilaria, flere confusa, 1 interrogationis, 2 daplidice, omtale af 6 sete stellatarum - det ene eksemplar blev set af en politimand og de øvrige 5 blev set af Benny Lynggård og Per Falck, 1 c-album, 2 flotte friske fulvalis, promissa og nupta m.m. 

Derudover skal Morten Top have fanget et styk adumbrata.

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2000-08-08) 



2000-08-05 - NWZ 
En tur på Røsnæs gav 3 Armoricanus 8 Agestis og 1 Cardui plus det løse.
Men det mest interessante var nok 1 Daplidice, - Men ak den hang
udsuget i et edderkoppespind !!
Lars og Henrik Rask,Svend Dybkjær,Kurt Chr.

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2000-08-06) 



2000-08-05 - LFM 
1 stk. P.Daplidice taget på Nyord ved Ulvshale 

Observatör: J.Kronborg (rapporterad: 2000-08-05) 



2000-08-05 - LFM 
Observatör: J.Kronborg. (rapporterad: 2000-08-05) 



2000-08-04 - NWZ 
Røsnæs ved Ulstrup : Set ca 20 stk. amoricanus, 3 stk. agestis, 1 stk. cardui m.m.

Observatör: Daniel Stilhoff (rapporterad: 2000-08-07) 



2000-08-04 - NEZ 
Fandt i går et par af B. hylaeiformis i copula her i Geelsskov og var derfor i dag ovre i skoven med feromoner for at finde ud af, hvor arten er. Der kom ca. 25 hanner på 3 forskellige lokaliteter i løbet af ca. 1 time! Utroligt at man kan bo lige op ad en lokalitet i 35 år uden at have set arten!
Hylaeiformis kommer også fint også på feromon for muscaeformis i solskin midt på dagen. Alle tre steder var tørre og solbeskinnede lysninger med lidt ældre, vedvarende bestand af hindbær.
Iøvrigt så jeg en A. levana hun, den anden i år, så tilsyneladende er arten endelig ved at etablere sig i skoven.
Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2000-08-04) 



2000-08-02 - NEZ 
En dejlig lun aften, hvor solen endelig skinnede - så jeg to Hvide C (c-album) flyve rundt i Brødemose skov tæt ved Frederiksværk.

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2000-08-03) 



2000-08-01 - F.Gulstav 
God varm aften med tordenfronter, stor flyvning : 1stk. S. albovenosa,
1stk. C. fraudatrix ( helt frisk ) 
 

Observatör: Jan trepax (rapporterad: 2000-08-02) 



2000-07-31 -  
B: Dueodde: argiolus er begyndt at optræde i rimeligt antal her på min grund. Agressive semele flyver mod os, hvor vi går. Eller er det strigula, der dominerer i fælden.

Observatör: Ib Norgaard (rapporterad: 2000-07-31) 



2000-07-30 - NEZ 
Nymphalis antiopa 1 set på det sydlige Vestamager.
Jeg er i øvrigt lige hjemvendt fra Rusland (i hjørnet græsende op til Hviderusland og Letland, præcis på breddegrad med københavn). Her var bl. a. mange Pontia daplidice (eller skal vi til at sige edusa?) på trods af at arten ikke regnes for fastboende her, så måske vi kan vente at se noget til den i DK her i løbet af efteråret?

Observatör: Jan F. Rasmussen (rapporterad: 2000-07-31) 



2000-07-30 - NWZ 
NWZ: Havnsø. I min levendefangende fælde i Havnsø fik jeg for et par dage
siden hele Orgya ericae. Pudsigt nok sad begge udenpå fælden! 
Eivind Palm

Observatör: Eivind Palm (rapporterad: 2000-07-30) 



2000-07-30 - NWZ, NEZ 
Skyet vejr ved Ulstrup, Røsnæs:
Ca. 10 armoricanus (nyklækkede), 10 icarus, 2 agestis, mange megera, jurtina, lineola, hyperantus, kålfugle, io m.v.
Ved Kongstrup havde fårene endnu engang "taget" alt for meget.
På vejen var der kun sol på "de to" lucernemarker lige nord og syd for Ejby på Hornsherred (disse marker ligger godt, men har desværre været slået i år). Der var vist kun kålfugle i dem.

Observatör: Klaus H. (rapporterad: 2000-07-30) 



2000-07-29 - Hornbæk 
En eftermiddagstur i Rusland ved Hornbæk viste mange C. Argiolus (Skovblåfugl), C. Pamphilus (Okkergult Randøje), P. Aegeria (Skovrandøje)samt et par H Semele (Sandrandøje)og L Megera (Vejrandøje). Mest spændende var dog et enkelt C-album samt et egetræ med masser af lavtsiddende/flyvende Q Quercus (Blåhale) som min søn på 8 til hans store glæde kunne nå. 
Observatör: Michael Nørregaard (rapporterad: 2000-07-30) 



2000-07-29 - NEZ 
Fin stor lucernemark ved Ole Rømers Vej mellem Vridsløsemagle og Sengeløse:
1 argiolus-hun (måske æglæggende på lucerne), kålfugle, io, urticae, jurtina, hyperantus, lineola m.v.

Observatör: Klaus H. (rapporterad: 2000-07-29) 



2000-07-28 - NWJ 
En stille aften med tæt skydække og rimelige temperaturer lokkede os til Valbjerg Strand lidt øst for Bulbjerg. - Det blev en rigtig spinder-aften med mange store dyr på lagenerne: 1 grøn L. quercus hun, 1 D. pini han, mængder af L. trifolii, E. potatoria, M. castrensis - heriblandt 2 hunner, P. fuliginosa og S. lubricipeda. Iøvrigt også rufa 2, pastinum 1, bicolorana 1 samt en række andet.
Observatör: Jens Christian Schou (rapporterad: 2000-07-28) 



2000-07-26 -  
I min fælde her på Dueodde fandt jeg om morgenen den 26/7 et flot eksemplar af pyraliden Pyralis regalis D.& S. Den blev første gang fundet her i Danmark af Erik Hauritz den 8/8.1996 -- også her på Dueodde!

Observatör: Ib Norgaard (rapporterad: 2000-07-26) 



2000-07-26 - NEZ 
Li. Lyngby ved Arresø.C-Album 2ex.
Alsønderup Enge. C-Album 1 ex.

Observatör: Per Pedersen (rapporterad: 2000-07-27) 



2000-07-26 - NEZ 
En cykeltur i Grib Skov langs Esrum Sø med tihørende lysninger gav intet mindre end 13 Paphia, 15 Virgaureae og 1 Camilla.
Blomstrende Brombær og Hjortetrøst er gode ved dyrene netop nu.
Venlig Hilsen
Kurt Chr.

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2000-07-27) 



2000-07-26 - nez 
Her er en lucernemark! Omkring Julianehøj lige vest for Jægerspris hvor der i dag fløj bla. l stk slidt agleja, 3 friske icarus mange friske io, 5o lineola , 1 agiolus, 5 icarus (?), jurtina, hypperantus, 2 ægeria, 3 kålfuglearter, men måske mest interessant 3 stk agestis lige omkring højen i 2.gen.(har endnu et tyndt år). hilsen Allan 

Observatör: allan b 
 


2000-07-26 - NEZ 
Ønskes: LUCERNEMARKER
Haves: Lyst til at se på Sommerfugle.
Nu hvor sæsonen er for at gå på opdagelse i Lucernemarkerne, vil det være fint om de af Jer der kender til steder med marker fortæller om disse lokaliteter på Sjælland.
Hvis man ønsker at holde denne viden tæt ind til kroppen, kan man jo blot nøjes med at maile dem til mig, Jeg samler ikke, men betragter kun..
Med Venlig Hilsen
Kurt Christensen 

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2000-07-26) 



2000-07-24 - LFM 
Høvblege: 3 arion samt mange icarus, minimus m.v.Hannenov: 2 virgaureae, 2 argiolus m.v. (ingen tityrus set).

Observatör: Klaus H. (rapporterad: 2000-07-25) 



2000-07-23 - Hornbæk 
Hornbæk/Villingebæk. Et enkelt affløjent eksemplar af Storplettet perlemorsommerfugl (I. Lathonia) observeredes i går på en dejlig varm søndag.Ellers var det mest mange nyklækkede Nældesommerfugle (A. Levana)og et par Sandrandøjer (H. semele) et par km fra kysten, der fangede opmærksomheden.

Observatör: Holger Nørregaard (rapporterad: 2000-07-24) 



2000-07-23 - Møn 
22/7: Ulvshale, Møn. Undertegnede og Bjarne Skule afholdt en offentlig natsværmertur med 15 deltagere. Aldeles fortryllende aften/nat med stille og meget lunt vejr, super, bortset fra 10 millioner myg. De bedste arter var 1 stk hun af N. cucullina, 2 stk. P. brevilinea, 1 stk. P. obtusa. Desuden flere eks af A. limacodes og asella, P. coenobita, N. fimbriata, P. fuliginaria og C. lichenaria alle arter helt friske, et par D. binaria nyklækkede og smukt violette, 1 stk. nyklækket N. interjecta. Det virkede som om, mange arter var har ventet på det gode vejr og så er klækket. Pudsigt nok, kom både brevilinea og obtusa på et 8 W rør ca. 15 m. ude i tagrørssumpen, men ingen på 2 kviksølvlamper hhv. 10 m og 2 fra tagrørene!!.
Endelig lykkedes det os, at "præparere" 4 knægte med sommerfuglesamleriets lyksageligheder, så måske de ad åre bliver til rigtige entomologer. Grunden er i hvert fald lagt.
På Høvblege 23/7 var der, på trods af en tyk, men lun havgus over området mange dagsommerfugle fremme allerede kl. 9 om morgenen. Mange dugfriske P. icarus i andet kuld, ellers hundredvis hyperantus og jurtina. Desuden 1 stk. Z. filipendula med 3 forvinger!! Ingen M. arion eller Z. purpuralis.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2000-07-23) 



2000-07-23 - NEZ 
Vestamager, sydlige del. Kl. 10.20-10.25 i fugtig birkeskov : 4 iris-hanner sugede saft på birkestamme sammen med 1 affløjen atalanta og 2 aegeria. Kl. 10.30-10.40 1 iris-han flyvende og 1 på brystlommen i samme område. 
Go' dag

Observatör: Lars Melgaard (rapporterad: 2000-07-23) 



2000-07-22 - NWZ 
Endnu engang melding om P. c-album fra Rørvig. 2 nye fund fra nye lokaliteter her på halvøen. Indtil nu min. 4 observationer fra Rørvig.

Observatör: Klaus Bjerre (rapporterad: 2000-07-24) 



2000-07-22 - NEZ 
En rundtur i Nordsjælland gav lidt godbidder.
Jægerspris Nordskov (Lysning ved "Barakkerne"):C-album 1(evt.2)Betulae 1(meget tidligt?)Quercus 5
Melby Overdrev: Agleja ca.10,Argus ca.8
Skansebakkeområdet ved Hillerød: Virgaureae 15,Quercus 3
Hilsen Kurt Chr. + 4 observatører

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2000-07-23) 



2000-07-22 - NEJ 
Lige hjemvendt fra 14 dage primært på Læsø. Det bedste var en helt frisk comma i går den 21.7. Mange pæne niobe og adippe samt alcon (alcon var over hovedflyvetiden) samt mange tullia på Rønnerne. Faktisk troede jeg alcon var forsvundet fra Reverkær, men der var dog mange æg indenfor et område på ca. 20 m * 2 m. 
Den 17.7. var jeg en meget lille tur til Skiveren - resultat en helt frisk artaxerxes og 3-4 lidt slidte (halvdårligt vejr).
I alt så jeg 29 arter på Læsø og yderligere 4 arter i Nordjylland.

Observatör: Klaus (rapporterad: 2000-07-22) 



2000-07-21 - SZ 
Holmegårds mose. P.c-album 3, A. iris 2 på trods af halvkedeligt vejr.

Observatör: Klaus Bjerre (rapporterad: 2000-07-24) 



2000-07-21 -  
Tur til Holmegårds mose. Kun en lille smule sol, men alligevel
3 stk P.c-album, 10 A. paphia samt 3 A. iris

Observatör: Klaus Bjerre (rapporterad: 2000-07-24) 



2000-07-18 - nez 
Igen var den blevet iagttaget , men først i år er der håndgriblige beviser på, at L.camilla er blevet set i Kongelunden på amager. tre stk. et stk. indfanget (en temlig affløjet han) . så tillykke med det Amager .Det ville være skønt , om den kunne få lov at få fred de næste par år, så den har en chance for at bide sig fast. også iris var derude , men ej på snorerne.

Observatör: lars brandt (rapporterad: 2000-07-21) 



2000-07-17 - NWZ 
Rørvig. P.c-album 2 samt 1 stk A. iris.

Observatör: Klaus Bjerre (rapporterad: 2000-07-24) 



2000-07-17 - NWZ 
Der er tilsyneladende gang i P. c-album i år. Har i dag set og fotograferet
2 her i Rørvig, hvor jeg også så A. iris.

Observatör: Klaus Bjerre (rapporterad: 2000-07-24) 



2000-07-17 - LFM 
En lille tur til Møn gav over 20 (dagsommerfugle-) arter på et par timer. På Ulvshale bl.a. L. camilla, C. selene, H. semele, Q. quercus, P. argus samt C. argiolus. På Høvblege desuden C. minimus samt (som bekendt) stadig mange smukke M. arion.

Observatör: Jørgen Krogh (rapporterad: 2000-07-18) 



2000-07-17 - Midtjylland 
Tur til Grene Sande syd for Billund.
Fint vejr med solskin hele vejen over Sjælland og Fyn, men fra Kolding massivt overskyet, koldt og blæsende. 1,5 times mosevandring gav kun 5 ensian-planter, heraf en med en blomst og en anden med nogle få æg på meget spæde knopper. Desuden en forfrossen alcon-han, der så helt nyklækket ud. Det eneste interessante var 3 stk. Zygaena trifolii. På hjemturen var det selvfølgelig igen pænt solskinsvejr da vi nåede til Lillebælt :-(

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2000-07-17) 



2000-07-16 - Hornbæk 
En dejlig solrig week-end i Hornbæk/Villingebæk med masser af variation. Blandt de mere interessante var 2 stk. A. Iris, flere V Atalanta, A. Levana, Q. Quercus, L. Phlaes,L. Virgaureae, Minimus, Argiolus, P. Idas  plus mange andre.   

Observatör: Michael Nørregaard (rapporterad: 2000-07-17) 



2000-07-16 - NEZ 
Melby Overdrev: 
godt 25 Zygaena minos på en kort tur. Desuden massevis af Hipparchia semele.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2000-07-16) 



2000-07-15 - Møn 
Ulfshale hede: 3 argus, 1 camilla, 2 semele, 9 quercus.
Høvblege: 38 arion, 2 quercus, 1 meget slidt cardui.
Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2000-07-16) 



2000-07-14 - NEZ 
Så er A. iris igang.
Atter i år kommer den til sukkerlokningen
ved sommerhuset i Asserbo plantage.
1 han kl. 17.30

Observatör: T. Friis-Larsen (rapporterad: 2000-07-17) 



2000-07-13 - NEJ 
En tullia på ny lokalitet i Nørreådalen v. Brønderslev

Observatör: Bjarke Huus Jensen (rapporterad: 2000-07-14) 



2000-07-13 - SZ 
Holmegårds mose: 3 virgaureae, 1 optilete, 1 paphia (han), 6 adippe, 5 atalanta, 1 iris (han), 7 tullia samt det løse. Jeg synes det var ganske tilfredsstillende - de meget få solstrejf taget i betragtning.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2000-07-13) 


2000-07-12 - NEJ 
Udsigten til lidt bedre vejr havde gjort, at jeg dagen før var taget til et af mine favoritsteder - Læsø. Den 12/7 fandt jeg M. alcon i antal på Rønnerne i fuld sol og næsten ingen vind. Der var æg på klokkeensian. C. tullia var også talrig.
Derefter blev vejret igen koldt, skyet og blæsende, men så blev der mulighed for andre aktiviteter. Gensynet med Lyngholt var en del af oplevelsen.

Observatör: Morten S. Mølgaard (rapporterad: 2000-07-14) 



2000-07-12 - NEJ 
NEJ 12.07.00
Her til morgen håbede jeg på lidt bedre vejr og kiggede derfor på tekst-tv. Ud af øjenkrogen så jeg et dyr flyve "hoppende" rundt ved vor lavendelhæk i haven. Et kig mere - en duehale (M. stellatarum) - jeg fløj ud efter nettet - i vådt græs på bare tæer fik jeg nettet dyret kl. 900.
Senere på dagen tog vi til Skagen, hen på eftermiddagen en sviptur ved Skiveren, hvor A. artaxerxes stadig fløj rundt. Jeg så en halv snes stykker - meget affløjne.

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2000-07-13) 



2000-07-11 -  
Flere friske C. argiolus i Nivå og på Frederiksberg, 1 i 5. sals højde.

Observatör: J.M-M. (rapporterad: 2000-07-11) 



2000-07-09 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup (NWZ) + Klint 7.-8.VII-2000.
Om dagen (8.VII) bl.a. 4 atalanta, 1 camilla og 1 aglaja. Til lys- og sukkerlokning om natten d. 7 og 8.VII, henholdsvis 83 og 117 macrosarter, som udover 1 stk. Cucullia praecana, alle var almindeligheder. 
Tilsidst en meget mystisk og spændende observation. Da jeg om eftermiddagen d. 8.VII i solen, ophængte sukkerlokningssnore i haven, lagde jeg mærke til et randøje, som kredsede omkring et blomsterbed længere væk. Jeg antog den først for at være enten en jurtina eller hyperantus. Imidlertid opførte den sig ikke som værende en af disse arter, da dens flugt var hurtigt glidende i luften og den antog en rødbrunlig farve. Da den lidt efter gled hurtigt og tæt forbi mig for derefter at forsvinde op over en bakketop, lagde jeg klart mærke til en mørk rødbrun farvetone + meget runde vinger. Der var helt sikkert tale om et randøje, men klart hverken hyperantus eller jurtina. Jeg ved faktisk ikke, hvad det var. Umiddelbart lignede det noget Erebia-agtigt som f.eks. ligea eller noget i den retning. Pokkers også, at jeg ikke havde nettet i nærheden! Håber at høre fra andre, hvis nogen skulle støde på noget tilsvarende i den kommende tid.     

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2000-07-10) 



2000-07-07 - NEZ 
Den 5-6/7 var jeg på Saltholm.
Der Artogeia rapaeog napi. Aglais urticae. Coenonympha pamphilus.
Maniola jurtina.Geometra papilionaria.Det var om dagen.
Til lys om natten fik jeg en 40-50 ugler.
Jeg har en del små insekter med hjem fra vegetationen er der nogle der
er interessere i dem da kontakt mig om dagen på 21282055.
Jeg skal til Saltholm senerpå året
Elo Dahl Mortensen.  Møn.

Observatör: Elo Dahl Mortensen (rapporterad: 2000-07-07) 



2000-07-05 - NEZ 
   Søvang:  Natten til onsdag fangede jeg et stk snerresværmer i haven.
Observatör: Flemming Sahl (rapporterad: 2000-07-06) 



2000-07-04 - NEZ 
På en tur i Jægerspris nordskov for at se egene og camilla, observerede jeg 4-5 meget friskklækkede camilla, hverken fotografering eller indsamling lykkedes, så de er der endnu! Der er sikkert mange flere om et par dage. Yderligere så jeg 1 aglaja, snesevis af venatus (er det den i nu kalder faunus? Er navnet skiftet?), hundredevis af hyperantus, snesevis af jurtina, mange rapae og napi, ca 15 -20 aegeria ( et nyt kuld må være på trapperne) 2 plheaes og 3-4 overvintrede atalanta.

Observatör: Arne Viborg (rapporterad: 2000-07-05) 



2000-07-04 - F 
I dag (04-07-2000) så jeg en C. croceus komme flyvende forbi her i Odense SØ mens jeg stod og ventede på min bybus!

Observatör: Michael Kavin (rapporterad: 2000-07-04) 



2000-07-04 - Møn 
3/7: 1 daplidice på Møn. På Høvblege optrådte M. arion igen glædeligt nok i antal. Jeg observerede anslået 80-100 forskellige individer, heriblandt 1 par i copula og adskillige æglæggende hunner. Zygaena purpuralis har et godt år i forhold til 99. Jeg observerede 100-200 individer mod kun 30-40 stk. sidste år. Flere blomster af knopurt (Centaurea) var besat med 6-10 purpuralis. Arten er over sin topflyvetid, idet alle eksemplarer var godt affløjne. Desuden observeredes 1 frisk cardui, enkelte friske phlaeas, en enkelt frisk Z. lonicera, flere atalanta og de sædvanlige Pieris arter. 
I Klinteskoven kunne jeg beundre den smukke rød skovlilje (röd svärdsysla), en utrolig flot og eksotisk orkidé i en dansk skov.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2000-07-04) 



2000-07-04 - SZ, NEZ 
SZ: 1 adippe (helt frisk) og 2 paphia i Vallø-skovene m.v.
NEZ: 1 dominula, 1 c-album, 1 paphia ved Ejlstrup og
2 camilla i Valby Hegn.

Observatör: Klaus (rapporterad: 2000-07-04) 



2000-07-04 - Sjælland 
Hej herinde.
Håber i bærer over med et spørgsmål jeg har, - de senere dage har jeg ved aftentide set nogle "brumbasselignende" sværmere i ca. 5 m' højde ved nogle Lindetræer på en mark i Herlev, de flyver ganske langsomt - "helikopteraktivt" - og er på størrelse med en "alm. humlebi" -har nogen et bud på art ?
Obs-sted : markvej ved Smør - og Fedtmosen, 2730 Herlev Sjælland.Send venligst en mail hvis du har et bud, tak!
mvh
FDE/(nybegynder)

Observatör: Frank Desting (rapporterad: 2000-07-04) 



2000-07-03 - NEZ 
To smukke nyklækkede c-album i Sonnerup Skov. 
Endnu ikke skygge af iris på sukkersnorene.
Knud Bech og Niels Willumsen

Observatör: Niels J Willumsen (rapporterad: 2000-07-04) 


2000-07-03 -  
Kl. 14.00 - 15.00, sol, ca. 22 grader.
20-30 friske ino set på Bimosen i Sorø Sønderskov. 

Observatör: Peter Leth (rapporterad: 2000-07-04) 



2000-07-03 - KBH 
Håber der er plads for et spørgsmål.
I går den 03.07.00 var jeg i Tivoli. Kl. ca. 18.45 så jeg en takvinge der var ensfarvet rødbrun basisfarve og med store storte pletter. Den virkede større end den alm. nældens takvinge. Med mit ringe kendskab vil jeg bestemme det til en Kirsbærtakvinge. Kan dette virkelig passe. Er der andre der evt. skulle have obs. arten på sjælland ?
Jeg skal nævne at jer er trænet fuglekigger. Så jer har meget erfaring med at observere, men jer er ikke den store sommerfuglemand. 
Med venlig hilsen
Steen Roed Hansen

Observatör: Steen Hansen (rapporterad: 2000-07-04) 



2000-07-02 - NEJ 
En lille tur til Vendsyssels nordkyst og Thy søndag den 2/7:
Ved Skiveren var A. artaxerxes talrig i klitterne, der var "lilla" af storkenæb. Også enkelte A. amanda og C. semiargus.
I Thy var der i en hængesækmose i en skov mange B. aquilonaris. Hannerne var ikke pæne mere, men det var hunnerne (og det var dem, jeg var interesseret i).

Observatör: Morten S. Mølgaard (rapporterad: 2000-07-07) 



2000-06-28 - SZ 
Holmegårds Mose - sol/overskyet, ca. 19gr., lidt blæst.
I mosen så jeg : tullia(>30), optilette(>15), idas(>25), adippe(1),
napi(2), samt sannio(>20) og et par enkelte myrtilii og bilineata
og et hav atomaria.
I skoven/brynet faunus(>10) og målerne lactaria og montanata.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2000-06-30) 



2000-06-27 - NWZ 
Gniben, Sj. Odde (det var i øvrigt sol her, men blæste vildt): 2 semiargus (friske, 1 han og 1 hun), 1 amandus, 10 minos, lidt aglaja, minimus, icarus, faunus, jurtina o.s.v.

Observatör: Klaus (rapporterad: 2000-06-27) 



2000-06-27 -  
Gniben, Sj. Odde: 2 semiargus (friske, 1 han og 1 hun), 1 amandus, 10 minos, lidt aglaja, minimus, icarus, faunus, jurtina o.s.v.

Observatör:  (rapporterad: 2000-06-27) 



2000-06-25 - NEZ 
Mens det styrtregnede og tordnede hjemme i Birkerød, nød jeg solen fra en næsten skyfri himmel på Melby Overdrev. 10 aglaja, 10 minimus og >100 idas var de mest interessante iagttagelser.
Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2000-06-25) 



2000-06-24 - f 
1 stk.Heliothis peltigera kom til lys på min terrasse.

Observatör: lars hansen (rapporterad: 2000-06-26) 



2000-06-24 - SJ 
Roland Mose i regn: 2 tullia

Observatör: Klaus (rapporterad: 2000-06-25) 



2000-06-24 - WJ 
              Høgild v.Herning
Hej derude!
Helt friske N. cuculatella + humuli samt en enkelt uncula,og stadig 
ganske pæne rubi hunner i min fælde her til "morgen" (kl 11) , men 
dagens overraskelse var en peltigera , ny art for mig. Måske var det en god ide , at få tændt noget mere lys i aften!
            Venlig hilsen John Søby

Observatör: John Søby (rapporterad: 2000-06-24) 



2000-06-24 -  
Observatör: John Søby (rapporterad: 2000-06-24) 



2000-06-24 - NEZ 
Som landmand der render rundt udendørs det meste af tiden kan jeg kun bekræfte de mange iagttagelser af admiraler (atalanta) od tidselsommerfugle(cardui). jeg har i de sidste uger dagligt talrige opservationer både trækkende og mere hvilene/æglæggende. Mest interessant er måske at der allerede er store larver i nælderne af atalanta. Det er også karakteristisk at jeg har set aktive især cardui før 7 om morgenen og også efter 7 om aftenen.
Det varme klima har også herude aktiveret 2.gen af urtica, napi, aegeria
og senest enkelte friske phlæeas.Venlig Allan Bornø Clausen

Observatör: Allan B.C  (rapporterad: 2000-06-24) 



2000-06-23 - NEZ 
I St. Dyrehave, Hillerød Ø observerede Tonny Christensen en Colias hyale han.
På vegne af Tonny

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2000-06-25) 



2000-06-23 - SZ 
Holmegård Mose formiddag
En lille tur på selve hængesækken, set ca. 20 stk P. tullia, >50 stk V. optilete, ca. 20 stk P. idas og højst sansynlig 1 stk B. aquilonaris, lidt svær i flugten, men da det var på selve hængesækken tror jeg ikke det var en C. selene.
På turen fra Mosen, gennem skoven set 13 stk. V. atalanta og en del O. venata.

Observatör: Ebbe Kristensen (rapporterad: 2000-06-24) 


2000-06-23 - SZ 
Tur til Holmegaards Mose kl. 10-11; langs stien i Fensmark Skov 3 atalanta, så meget friske ud, 8-10 lineola, 3 venata, mange aegeria, 2-3 jurtina og lidt hvide. På mosen talrige tullia >50 indenfor ret lille område og optilete, svært at skønne antal. (Den 19. juni fra kl. 9-10 sås "myriader" >100 tullia og "legioner" af måleren atomaria). Begge dage enkelte idas, desuden 3 D. sannio og flere E. glyphica i græsarealerne, ingen aquilonaris på mose eller i lagg og ingen iris, som er hævdet set (?) før 19-6. I have i Fakse 20., 21. og 22. sås hver dag 2-3 cardui "på træk" gennem haven også her et par atalanta, friske!  

Observatör: J.M-M. (rapporterad: 2000-06-23) 



2000-06-23 -  
Observatör:  (rapporterad: 2000-06-23) 



2000-06-21 - NEZ 
Ejlstrup v/Grib skov - 29gr. og solskin
C. dominula(1), L. camilla(2), lidt io, jurtina, samt en del aegeria og
især mange faunus.
Lidt fotos på min hjemmeside : www.fly.to/lepidopt

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2000-06-22) 



2000-06-20 - NEJ 
Lundby Hede: 2 stk. optilete samt 1 stk. semiargus

Observatör: Albert Steen-Hansen (rapporterad: 2000-09-04) 



2000-06-20 - Nej 
Lundby hede: +10 stk aurinia

Observatör: Albert Steen-Hansen (rapporterad: 2000-09-04) 



2000-06-20 - NEZ 
Stillede et par lamper op ved Avedøre Holme syd for København på grund af den lune nat som meteorologerne havde lovet. Ville se om nogen træksommerfugle kunne finde vej til lamperne.
Resultatet var at jeg fangede 5 morrisii og 2 E. metzneriana, oblonga, sublustris, tiliae massser af bankiana m.m., ingen trækdyr.
Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2000-06-22) 



2000-06-20 - EJ ? 
Hej derude
Risskov, Århus: 1 helt frisk cardui her til morgen.
Vandretur Viborg - Skelhøje: Hele 24 atalanta, hvoraf 4 trak N. Endvidere 2 crataegi, 20 rhamni og 1 cardamines.
Men det var admiralerne, der dominerede. Det må da vist være en af de mest massive indflyvninger af denne art nogensinde. Den var faktisk sikker, hvor der stod blandede bevoksninger af stor nælde og skvalderkål! Nu bliver det godt nok spændende at se, hvad der sker omkring den 20. august, når afkommet klækker.
mange hilsner
Morten DD Hansen, Skagen
 

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 2000-06-20) 


2000-06-20 - EJ 
Den lovede høje nattemperatur og den SØ-lige vind lokkede os til Glatved, hvor vi forsøgte med såvel lys som sukkerlokning. Der var pæn flyvning i skumringen - mange micros og bl.a. en del gammaugler, men indflyvningen til lyset var ret behersket, nærmest skuffende. 3 sublustris og 2 tersata udgjorde nattens højdepunkt.

Observatör: Jens Christian Schou (rapporterad: 2000-06-20) 



2000-06-20 - NEZ 
19/6: I haven i her i Holte 1 stor, meget smuk og helt frisk V. cardui.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2000-06-20) 



2000-06-20 - LFM 
Entomologisk Forenings ekskursion til Møns Klint d. 17/6:
8 deltagere (mere eller mindre!). Frisk vind fra nordvest og køligt, men masser af sol. Set 3 friske M. arion, 1 M. jurtina, 1 frisk Z. purpuralis, samt talrige P. icarus (også helt friske eksemplarer!) osv. Desuden fandtes flere gode micros. Lysfangst blev opgivet pga af det meget kølige vejr.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2000-06-20) 



2000-06-19 - NEZ 
1 atalanta på Roskilde Universitetscenter + 1 atalanta i Frederiksberg (Kbhvn.)

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2000-06-20) 



2000-06-19 - NEZ, SZ, LFM 
NEZ: 2 ino, 1 atalanta, 5 faunus i Terkelskov.
SZ: 25 tullia, 15 optilete, 5 idas og 1 atalanta i Holmegårds Mose.
LFM: 5 jurtina, 1 lathonia, 1 urticae, 2 brassicae, 2 atalanta, 10 rapae på Farø & Bogø.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2000-06-19) 



2000-06-19 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup 16-17.VI.
Dagsommerfugle (d. 17.VI), bl.a.: rhamni (1 slidt han), atalanta (2 stk.), cardui 1 stk.), lathonia (7-8 stk.), megera (1 stk.), jurtina (1 stk.), faunus (3 stk.), minimus (1 stk.). 
Om aftenen (16.+17.VI): 97 macrosarter tilsammen på lys/sukkerlokning, bl.a.: D. deceptoria (1 stk. d. 16.VI = 1. fund på grunden) og A. polyodon (8 stk. d. 17.VI), P. nebulosa (6 stk.), L. contigua (4 stk.), A. unanimis (1 stk. d. 17.VI), D. pini (1 han d. 17.VI). Desuden 2 stk. af pyraliden circumvoluta (1 om dagen + 1 på lys d. 17.VI). Iøvrigt set en fiskehejre i Malmkæret/Sonnerup Skov (d. 17.VI).

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2000-06-19) 



2000-06-18 - EJ 
Et stk. solbadende stor og frisk V. cardui i Moesgaardskovene ved Århus.

Observatör: S.M.Nielsen (rapporterad: 2000-06-23) 


2000-06-18 - F 
En ganske fin og frisk cardui fløj rundt i min have i Odense SØ den 18. juni 2000.
Observatör: Michael Kavin (rapporterad: 2000-06-22) 



2000-06-17 - F 
En tur til Sydlangeland den 17. juni 2000 gav 1. stk E. limbata på Fakkebjerg.

Observatör: Micahel Kavin (rapporterad: 2000-06-22) 



2000-06-17 - NWZ 
Træk! 
Normalt har vi meget få trækdyr på denne tid, men i øjeblikket dukker de op
næsten dagligt. I NWZ: Føllenslev kom d. 17.6. den smukke, store hvide
pyralide Myelois circumvulata og samme aften kætsede jeg i NWZ: Asnæs
Vesterskov en anden pyralide Evergestis limbata. I går kom så en agatugle
(meticulosa) på lys i NWZ: Føllenslev. Alle tre dyr, der ikke hører til her.
Rapportør Eivind Palm

Observatör: Eivind Palm (rapporterad: 2000-06-21) 



2000-06-17 - NEJ 
Hej
Fra i dag i Nedre Mose, Skagen bl.a. 3 atalanta og 2 cardui trækkende øst samt 1 crataegi luskende i samme retning - vist lidt af et lokalhit så langt mod nord.
med venlig hilsen
Morten DD Hansen - http://www.biology.au.dk/~biomddh/insektnews.html

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 2000-06-17) 



2000-06-17 - SZ 
Holmegårds Mose: 1 myrtilii, 15 tullia, 15 optilete, 2 aquilonaris, 1 idas og en enkelt atalanta. Kroglyng: 2 idas.

Observatör: Martin (rapporterad: 2000-06-17) 



2000-06-16 -  
Himmerland, Dokkedal. 1 ex Euthrix potatoria larva on Festuca ovina.
http://www.netti.fi/~avanto/

Observatör: Arto Avanto (rapporterad: 2000-06-18) 



2000-06-14 - LFM 
1 stk. tilsyneladende friskklækket Daplidice-hun taget på Bogø.

Observatör: Jesper Kronborg (rapporterad: 2000-06-14) 



2000-06-13 - NEZ 
Ryegård: 25 optilete (2 fanget af soldug), 1 frisk aquilonaris og 1 rubi. I Skoven: 3 atalanta og nogle aegeria.
Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2000-06-13) 



2000-06-12 - EJ 
En helt friskklækket Sesia apiformis på poppelstamme i Hobro.
Besøg også http://home13.inet.tele.dk/jcs

Observatör: Jens Schou (rapporterad: 2000-06-14) 



2000-06-12 - NWZ 
Røsnæs: SØ for Ulstrup. 
Duehale (Macroglossum stellatarum)1 på stranden.
Sortåret hvidvinge (Aporia crataegi) 1 (MEGET slidt) opppe ad skråningerne.

Observatör: Thomas J. Simonsen (rapporterad: 2000-06-14) 



2000-06-11 -  
Lundby hede: 2 stk. auronia samt æghob af samme på Djævelsbid.

Observatör: Albert Steen-Hansen (rapporterad: 2000-09-04) 



2000-06-11 - EJ 
Grønbroget kålsommerfugl (Pontia daplidice) 1 stk hun observeret ved Brakmark i Mols Bjerge. Desuden friske Engblåfugle (Cyaniris semiargus), et par trækkende Tidselsommerfugle (Cynthia cardui) og en enkelt Admiral (Vanessa Atalanta). 

Observatör: Jakob Damborg (rapporterad: 2000-06-11) 



2000-06-10 - EJ 
I det fine flyvevejr dukkede en frisk han af G. crenata op ved lyset på Als Odde.

Observatör: Fl. Naabye (rapporterad: 2000-06-13) 



2000-06-10 - NEJ 
Tolshave og Råbjerg Mose: Regn, regn, regn og torden samt 2+5 imago, en larve og mere end 20 æghobe af aurinia samt en del crataegi. Sjællands Ode: atalanta, cardui, amanda og almindeligheder.

Observatör: Martin & Allan (rapporterad: 2000-06-12) 



2000-06-06 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup (NWZ) d. 1.-4.VI.
Denne forlængede weekend var præget af meget blandet og middelmådigt vejr, og flyvningen af både dag- og natdyr var da også derefter. Torsdag d. 1.VI druknede i regn. Kun lørdag d. 3.VI gav en del sol (men kold luft fra havet), og der observeredes 11 dagsommerfuglearter, herunder 10 stk. M. cinxia, 6 stk. C. minimus, 2 stk. I. lathonia, 1 stk. meget affløjen I. io og >15 stk. L megera. Endvidere egnede kun fredag nat (2. VI), sig til lysning på trods af hård nordvestlig vind. Dette gav 59 macros-arter, heriblandt 1 stk. C. cossus og 1 stk. lidt tidlig D. pini, ellers almindeligheder. Lørdag nat blev iskold med kun 20 arter. Mest ejendommelige art, var 1 stk. af dagsommerfuglen M. cinxia til lys. Den må have overnattet i nærheden.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2000-06-06) 


2000-06-05 - NEZ 
4 friske urticae på Vestvolden

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2000-06-05) 



2000-06-03 - WJ 
Bramming, WJ.
På lys kom der bl.a. 1 M. tiliae i min have.

Observatör: A. Beltoft (rapporterad: 2000-06-04) 



2000-06-03 - NEZ 
Jeg har her i eftermiddag haft besøg af en Admiral. Den nød solen og varmede sig på mine fliser.

Observatör: Kaj Dahl (rapporterad: 2000-06-03) 



2000-06-01 - NEZ 
En forlænget weekend i Gilleleje gav os mulighed for følgende observationer:
1. juni - Melby: 20 Tages, 1 Malvae, 20 Cinxia, 50 Pamphilus, 20 Megera, 5 Phlaeas, 20 Rubi, 50 Minimus, 50 Icarus m.m.
3. juni - Heatherhill: 4 Venata, 1 Brassicae, 1 Napi, 10 Selene, 100 Cinxia, 5 Megera, 20 Pamphilus, 3 Rubi, 5 Minimus, m.m.
Det kan anbefales "foto-folket" at tage til Heatherhill, hvis man vil fotografere Cinxia i parring. De var utroligt talrige overalt.
Erik Nørager

Observatör: Erik Nørager og Ebbe Kristensen (rapporterad: 2000-06-04) 



2000-05-30 - NEZ 
2 friske hippothoe-hanner ved Farum Sø samt 2 faunus, 1 icarus, 1 cardamines, 1 slidt levana, 1 lineata m.m.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2000-05-30) 



2000-05-26 - NEZ 
En nat med halvskyet vejr og 12,5C på Melby Overdrev gav ialt 67 macros-arter, herunder 53 arter på lys og 37 arter på sukkerlokning. Der var bl.a. P. sagittigera (ca. 25 stk.), A. illyria (5 stk.), A. pallustris (2 stk.), A. polyodon (1 stk.), S. albicolon (1 stk.), A. ipsilon (1 stk., extremt affløjen: må være en hjemlig overvintring eller en tilflyver sydfra), A. auricoma (6 stk.), E. sororcula (1 stk.), M. rubi (ca. 10 stk.) og E. nanata (1 stk.). Blandt nyhederne for året, N. pronuba (7 stk.), H. plebeja (= nana) (1 stk.), P. sexalata (1 stk.), M. liturata (6 stk.) og S. lineata (1 stk.).

Observatör: Søren Dyrsted/Per Tejlmann (rapporterad: 2000-05-29) 



2000-05-26 - NEZ 
Tilbage i NEZ. Gammelmose i Vangede: +30 rubi (mange sultne på tranebær), 1 atalanta + lidt kål.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2000-05-26) 



2000-05-24 - LFM 
Søholt og i Storskoven: 2 silvicola (hun og han) i de få huller i skyerne.
Jeg så faktisk ikke andre dagsommerfulge, hvilket fortæller noget om vejrets elendighed.
Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2000-05-25) 



2000-05-22 - SZ 
En tur i Vallø-skovene gav mellem bygerne en enkelt meget træt euphrosyne, mere end 10 selene, en lettere tidlig faunus (venata) samt lidt af det almindelige.

Observatör: Martin Bjerg (rapporterad: 2000-05-22) 



2000-05-22 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup (NWZ)- 18.-22.V.-2000.
Om dagen set ialt 14 dagsommerfuglearter, heriblandt P. malvae (2 stk.), V. atalanta (4 stk.), M. cinxia (8 stk.), I. lathonia (1 stk. meget affløjen!) , A. agestis (1 stk.) og C. minimus (6 stk.) + "det løse".
Om natten på lys, taltes omkring 80 natsommerfuglearter. Blandt de mange almindeligheder, var der især kommet mange målere og spindere + sværmere frem nu, i det gode vejr. Jeg undrede mig lidt over, at se en totalt affløjen og flosset L. populi, på dette tidlige tidspunkt. Har også set S. ligustri (1 stk.), M. tiliae (1 stk.), D. porcellus samt flere S. pinastri og S. ocellatus. Blandt uglerne kan nævnes enkelte A. cinerea, A. illyria, L. thalassina, L. w-latinum, A. polyodon, O. strigilis, A. jota og A. gamma. Blandt målerne, R. cervinalis (1 stk.), A. viretata (1 stk.), mange bimaculata, temerata og luteolata. Gik iøvrigt en skumringstur med pandelampen og fandt bl.a. 3 stk. af N. revayana, som fløj rundt i nærheden af et egekrat. Desuden kan også nævnes, at have hørt sortspætten flere gange og set en brud (mårdyret) om dagen.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2000-05-22) 



2000-05-21 -  
Sort Ildfugl, Lycaena tityrus er i de sidste dage set på 4-5 nye lokaliteter i Bøtø Nor af ornitologen Jørgen Bruun. 
Meddeler Tom Nygaard Kristensen. 
Evt oplysninger via  E-mail:  bille@paradis.dk eller sommerfugl@paradis.dk

Observatör: Jørgen Bruun/TNK (rapporterad: 2000-05-21) 



2000-05-21 - NEZ 
Melby Overdrev: 100-vis af rubi + en del icarus og cinxia. Ca. 20 tages blandt andet et par i parring.

Observatör: Martin (rapporterad: 2000-05-21) 



2000-05-17 - NEZ 
En temmelig lun nat som gav rigtig mange dyr i fælden. 
Eks. To helt friske Milhauseri, en af hvert køn  
     5 helt friske E.W-ata, 
     4 flotte E.Intricata og 
     2 M.Tiliae 

Observatör: Paul René Orlien (rapporterad: 2000-05-17) 



2000-05-16 - EJ 
Fjeld Skov - et sted under 200 år gamle bøge.
En utrolig lun og dejlig aften - 17 grader kl. 24.00 med god indflyvning til lamperne. Igen forundres man over hvor tidligt mange arter er kommet igang i år.
1 furcula, 4 obliterata (melagona) helt friske hanner, 2 tau (1 hun og 1 affløjet han), 1 pinastri,  1 lubricipeda,  1 batis, 2 pudibunda, 6 anceps, 3 confusalis, 1 luctuata,  4 dolabraria, samt mange almindeligheder. Ialt 33 arter - af ugler noteredes kun plecta og gothica.
Hobro - havefælden.
1 insigniata, 1 v-ata og en tidlig Smerinthus ocellatus.
Observatör: Jens Christian Schou (rapporterad: 2000-05-17) 



2000-05-16 - NWZ 
To gode småsommerfugle. 
En tur til Løgtved Plantage (NWZ) gav den nydelige 16.5. Nemophora
ochsenheimerella (som er ny for NWZ). Da jeg bagefter kørte over i Løgtved
grusgrav (NWZ) fik jeg mindsanten vikleren Cydia cosmophorana. Det er vist 3 enkelteksemplar fra NWZ, og i hvert fald et dyr, jeg selv er glad for.
Eivind Palm

Observatör: Eivind Palm (rapporterad: 2000-05-16) 



2000-05-16 - NEZ 
Heatherhill: 1 selene, 4 cinxia, 2 agestis, 40 pamphilus, 50 phlaeas + det løse.

Observatör: Klaus (rapporterad: 2000-05-16) 



2000-05-15 - NWZ 
Endnu en Røsnæstur: armoricanus: ikke mere end en 10-15 stykker (nu fanger I vel ikke "for" mange), 1 cinxia, massevis af phlaeas, megera, minimus, agestis og icarus og lidt blandet almindeligt.

Observatör: Martin (rapporterad: 2000-05-15) 



2000-05-14 - EJ 
Blot et par tidlige observationer fra min havefælde i Hobro. 
Her til morgen sad de for årstiden vanlige arter som Pheosia gnoma og tremula, P. anceps og A. exclamationis. Men 1 D.porcellus, 1 D. elpenor og 2 P. bucephala synes mig at være tidligt på færde.

Observatör: Jens Schou (rapporterad: 2000-05-15) 



2000-05-14 - SZ 
En tur til Lellinge Frihed gav 8 euphrosyne, >50 aegeria, >40 cardamines, 10-15 levana mange napi og rapae. En sortspætte havde fundet en stormflækket tyk bøgestamme at tromme på. En glimrende resonansbund, spætten kunne tydeligt høres på ca. 1 km`s afstand, den kunne faktisk overdøve lyden fra en motorplæneklipper i denne afstand. 

Observatör: Arne Viborg (rapporterad: 2000-05-15) 



2000-05-14 - NEZ-KBH. 
Idag har jeg set den yndige, men sky Aurora eller cardamines som den jo korrekt hedder.
Lokaliteten var Kgs. Have midt i København!!!
Arten må have udvidet sit udbredelsesområde da det jo en skovene og engene den foretrækker som sit egentlige hjem!

Observatör: Niels Suhms (rapporterad: 2000-05-15) 



2000-05-14 - NEZ 
Melby Overdrev: tages (+15), icarus (2), latonia (5) og så lidt af det almindelige.
Observatör: Martin (rapporterad: 2000-05-14) 



2000-05-14 - NWZ 
En god dag på Røsnæs
Mindst 40 P. armoricanus, 10 P. malvae, 1 P. brassicae, >10 P. napi, 10 A. cardamines, 5 I. io, 1 A. urticae, 1 meget affløjet I. lathonia, >20 C. pamphilus, 3 L. megera, 10 L. phlaeas, 5 C. minimus, >50 P. icarus og 20 A. agestis.

Observatör: Ebbe Kristensen/Erik Nørager (rapporterad: 2000-05-14) 



2000-05-13 - LFM 
Ved Liselund på Møn observeredes ca. 15 aegeria, 15 cardamines, 4 io en del napi og rapae samt blomstrende tyndakset gøgeurt.
På Høvblege over 25 cardamines, 8-10 pamphilus, >10 icarus, 2 phleaes mange napi og rapae, den store gøgeurt stod i fuldt flor, og hvad jeg tror var bakkegøgelilje var godt på vej , men endnu ikke i blomst. 

Observatör: Arne Viborg (rapporterad: 2000-05-15) 



2000-05-11 - NEZ 
Ved Gilbjergstenen i Gilleleje muntrede Megera sig i morgensolen.

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2000-05-11) 



2000-05-10 - LFM 
En times sukkerlokning v. Vindeholme Str.m. torden i det fjerne gav: 5 stk. L. semibrunnea, 1 stk. L. ornithopus samt 1 stk. X. citrago.
Der var virkelig mange dyr på snorene!

Observatör: Brian Martinsen (rapporterad: 2000-10-06) 



2000-05-10 - NWZ 
Røsnæs - 1 1/2 time med sol og 24 gr.
Et sted imellem 40-50 armoricanus, samt icarus(<10), agestis(5),
pamphilus(>15), megera(5), rapae(>10) phleas(>15) og io(5).

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2000-05-10) 



2000-05-10 - SZ 
I Lellinge Frihed sås blandt de mange cardamines 3 levana og 2 euphrosyne.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2000-05-10) 



2000-05-10 - NEZ 
En lille eftermiddagstur på et par lokaliteter ved Roskilde Fjord gav en hvid stork, over 25 cardamines, mere end 50 phlaeas, lidt blandede kål, et par io, 10-15 pamphilus, 5 megera og bedst af alt 3 meget tidlige og meget flotte agestis (den var næsten forsundet fra NEZ sidste år). Ingen kannibalistiske dramaer at notere. 

Observatör: Martin (rapporterad: 2000-05-10) 


2000-05-10 - NEZ 
Fandt idag 1 stk nyklækket N. dromedarius siddende på indendørs væg i Roskilde Universitetscenter.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2000-05-10) 



2000-05-09 - F 

2000-05-09-F
Otterup Skov kl. 23
1 stk M. confusa
Niels Lykke

Observatör: Niels Lykke (rapporterad: 2000-05-11) 



2000-05-09 - NEZ 
Jeg nåede også en strandtur og et besøg til Melby O. sidst på eftermiddagen - resultat 3 tages (ikke fanget men fotograferet en).

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2000-05-09) 



2000-05-09 - NEJ 
Hej igen
Glemte måske det allervigtigste - nemlig 2 østtrækkende tidselsommerfugle (Vanessa cardui) på Skagen Nordstrand.
mange hilsner
Morten DD Hansen

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 2000-05-09) 



2000-05-09 - NEJ 
Hej fra det allernordligste
Nedre Mose nord for Skagen by bød i dag på argiolus 5, phlaeas 2 og rubi 3. 
I går lignende antal sommerfugle samt en gigantisk klækning (mange tusinder) af vandrelibel, Libellula quadrimaculata. I dag endvidere godt med håret mosaikguldsmed, Brachytron pratense.
Mange hilsner fra Skagen
Morten DD Hansen
Hjemmeside om Skagen-kræ www.biology.au.dk/~biomddh/insektnews.html

Observatör: Morten DD Hansen (rapporterad: 2000-05-09) 



2000-05-09 - NWZ 
Lille tur til Røsnæs gav 50 armoricanus og 3 agestis. Det var svært at få et godt billede af armoricanus, da de næsten skræmte hinanden væk.

Observatör: Klaus Hermansen (rapporterad: 2000-05-09) 



2000-05-08 - NEZ 
I dag så jeg for første gang nogensinde den lille blå argiolus. Den fløj over motorvejen mod Hillerød skarpt forfulgt af en urticae. Er der nogle der ved om sommerfugle kan dræbe og evt. æde hinanden? Den lille argiolus virkede ret nervøs i sin adfærd.

Observatör: Niels Suhms (rapporterad: 2000-05-08) 


2000-05-07 - NWS, SJ, F 
Foråret kom allerede i januar i Føllenslev (NWZ), hvor pedaria sad på
kirkemuren allerede den. 17.1. Måleren aescularia var at finde allerede 5.2.
i Willebøl (SJ). D. 29.4. kom rostralis på lys i Røjle Klint (F) og blot et
par dage senere i Føllenslev (NWZ). Her var også en dubitata 2.5. og 2
Eupithesia insignata, samme dag som pyraliden convolutella begyndte sin
flyvning her (4 eks.). Dagsommerfuglen argiolus blev set d. 29.4. i Staurby
Skov (F). 
Eivind Palm, Føllenslev
Observatör: Eivind Palm (rapporterad: 2000-05-07) 



2000-05-07 - Sydfyn 
Ved Arreslov Sø Sydfyn kl. ca. 12.45, 
flot på blad i en solstribe:1 Nymphalis antiopa
med hvide vinter-sømbræmmer.Jeg er fritids
ornitolog, og observationen er 100% rigtig.Jeg kan
ikke bestemme køn. Har tidl. set den ved Nørresø 
også på Sydfyn.

Observatör: Tommy Dalnæs (rapporterad: 2000-05-07) 



2000-05-07 -  
Observatör: Tommy Dalnæs (rapporterad: 2000-05-07) 



2000-05-06 - SZ 
Lidt lyslokning i Magleby Skov
Pæn vind fra SØ, ingen skyer og 9 gr. (ikke det bedste...)
Følgende arter kom til lyset: anceps(2), fagi(1), coryli(8),
bidentaria(1), tetralunaria(1), dentaria(1), punctaria(1),
flammea(3), ferrugata(1), adustata(1), lubricipeda(1), cruda(1),
cerasi(3), gothica(5), samt suffumata(>20).

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2000-05-10) 



2000-05-06 - NEZ 
Gribskov: 1 malvae. Melby O.: 2 lathonia (en hun lagde æg), 1 pamphilus.
Jeg så selvfølgelig en masse almindelige arter som rubi, phlaeas m.m.m.

Observatör: Klaus (rapporterad: 2000-05-06) 



2000-05-05 - SZ 
Krageskoven - Sol og 18 gr.
Masser af D. cultraria imellem bøgetræerne, levana(4), io(2),
aegeria(>5) samt lidt napi og rapae. Ingen euphrosyne endnu...

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2000-05-10) 



2000-05-05 - NEZ 
Ikke set før Araschnia levana flyve igennem min have ved Kastrupfortet (Amager øst) . Argiolus er fast gæst og måske mere talrig end tidligere.

Observatör: Lars Brandt (rapporterad: 2000-05-07) 



2000-05-05 - NEZ 
En pamphilus, en argiolus i Rusland samt lidt af det almindelige.

Observatör: Martin (rapporterad: 2000-05-07) 



2000-05-05 - nez 
Første L.megera på vingerne her ved Slangerup. NEZ.
Per Stadel, er det muligt at lokke (med eller uden rødvin?
lidt versicolora æg fra dig og dine højdrægtige hunner? 
hilsen allan.

Observatör: Allam B C  (rapporterad: 2000-05-06) 



2000-05-04 - NEZ 
Der må være en population af rostralis her i nærheden. I går aftes sad der igen en rostralis på vores toiletvindue. Jeg finder den her i haven næsten hvert år. Har naturligvis en humle i baghaven.

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2000-05-05) 



2000-05-03 - NEZ 
Jægersborg hegn - Sol og 18 gr.
Masser af A. tau hanner susende rundt imellem bøgetræerne.
Fandt ingen hunner selv om jeg ledte en del.

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2000-05-10) 



2000-05-03 - NEZ 
En eftermiddagstur i Stenholt Indelukke gav 3 Phlaeas 7 Levana 6 Aegeria
plus et væld af de mere almindelige.
I går fløj der en Argiolus gennem min have i Fredensborg.
Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2000-05-03) 



2000-05-03 - Gjern bakker       EJ. 

2000.05.03 var jeg på dagfangst i Gjern bakker.
Set ca. 30 stk. Tau hanner, 10 stk. Argiolus endvidere så jeg
Cardamines, Rubi, Io og Rhamni.

Observatör: Poul H. HANSEN (rapporterad: 2000-05-03) 



2000-05-03 -  
Observatör: Poul H. Hansen (rapporterad: 2000-05-03) 


2000-05-02 - NEZ 
1 stk. A. tau hun på bøgestamme i Bistrup skov.
Lagde ca. 85 æg om aftenen i larvebur.

Observatör: Torben Friis-Larsen (rapporterad: 2000-05-05) 



2000-05-01 - NEZ 
1 stk. A. cardamines og mange P. napi set ved Hvidovre Station i København.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2000-05-02) 



2000-05-01 -  
Observatör:  (rapporterad: 2000-05-01) 



2000-05-01 - NEJ 
I Svenstrup syd for Aalborg så jeg i dag en atalanta under de usædvanlige og vedvarende varme og solrige vejrforhold, der får én til at føle, at man er midt i juli måned.

Observatör: Morten S. Mølgaard (rapporterad: 2000-05-01) 



2000-04-30 - NEZ 
En rundturi Nordsjællands sommervarme aprilsskove gav 14
dagsommerfuglearter. Herunder Lathonia og malvae hvert et stk ved 
asserbo/Melby overdrev. I øvrigt talrige A.tau men også to stk    
parthenias, stadigt rimeligt friske dyr i Ravnholt skov ved Allerød.  

Observatör: Allan B C (rapporterad: 2000-05-01) 



2000-04-30 - NEZ 
Sundby, Amager: 29 og 30 april sås hhv 1 og 2 argiolus på træk gennem haven. Satte sig ikke og udviste ikke interesse for noget. Rart at argiolus er på toppen igen i år.

Observatör: Erik Steen Larsen (rapporterad: 2000-05-01) 



2000-04-30 - NEZ 
1 atalanta og 1 antiopa kæmpede om samme siddeplads på Vestvolden v. Mørkhøjvej, mens 1 argiolus "svævede" ligeglad forbi.

Observatör: Klaus H (rapporterad: 2000-04-30) 



2000-04-30 - LFM 
Møn Diverse: +10 phlaeas, masser af cardamines, io, brassicae, napi/rapea, rhamni, del stor gøgeurt og tyndakset gøgeurt i fuld flor. + 25 grader og fuld sol. Dejligt.

Observatör: Christian & Martin (rapporterad: 2000-04-30) 



2000-04-30 - NEZ 
Stenholt Indelukke i prægtigt 27 gr.C.-vejr Gav et væld af Cardamines og min. 5 Levana og 10 Aegeria plus alt det løse.

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2000-04-30) 



2000-04-30 - EJ 
I det smukke og varme vejr observede jeg en enkelt argioulus på træk gennem min have i Hobro. I min havefælde sad ud over de vanlige dyr en enkelt X. areola.
Observatör: Jens Schou (rapporterad: 2000-04-30) 



2000-04-29 - NEZ 
1 Nymphalis antiopa, Gibjerghoved ved Gilleleje

Observatör: Jan F. Rasmussen (rapporterad: 2000-05-08) 



2000-04-29 - NEJ 
NEJ  Natfangst i Hals Mose
Den 23. april tog jeg i Hals Mose efter diverse forårsarter. Det blev en helt fantastisk aften, idet temperaturen denne nat i mosen ikke kom under 13* (usædvanligt i april måned).
Jeg fangede med 100 sukkerlokningssnore, tre 125 Hg-lys samt en 250 Hg-lampe.
Der var mange dyr, og jeg nævner blot det bedste: 1 stk. siterata, 2 stk. hirtaria, 1 versicolora-hun (der allerede inden hjemkomsten havde lagt 28 æg - nu er der lagt 56 æg, som har skiftet farve, så de er befrugtede) samt 1 stk. areola.

Observatör: Kr. Knudsen (rapporterad: 2000-05-02) 



2000-04-29 - NEZ 
Hunlokket med 2 gammeljomfruelige hunner af versicolora i Asserbo. En enkelt han kom, så det er nok næste nslut med arten. Ellers set talrige io sugende på grusvejen, samt de sædvanlig aegeria, cardamines etc.

Observatör: P. Stadel (rapporterad: 2000-04-30) 



2000-04-29 - NEZ 
Første phlaeas i Ølsted

Observatör: Niels J Willumsen (rapporterad: 2000-04-30) 



2000-04-29 - SZ 
den 25. og 26. april sås "trækkende" gennem have i Fakse på Rønnedevej hhv
2 og 3 stk C. argiolus, de sad ikke stille nogen steder.

Observatör: J.M-M. (rapporterad: 2000-04-29) 



2000-04-28 - NEZ 
2 argiolus (omkring tjørn, der kendes som æglægningsplante i England), 1 levana, 1 aegeria, 5 cardamines nogle napi/rapae samt en del io ved Vestvolden

Observatör: Klaus H (rapporterad: 2000-04-28) 


2000-04-27 - EJ 
En tur til Billund, nærmere betegnet Legolands parkeringsplads nr. 5 gav sig udslag i 34 hanner af zonaria på lys, mellem 03.03 og 05.30, på trods af at jeg blev generet af to tordenbyger.
Fandt en hun dagen efter på en pæl. 

Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2000-04-30) 



2000-04-27 - NEZ 
Allerød: årets første argiolus. Gribskov 10 rubi, 5 cardamines, 25 io, lidt nap/rap, lidt rhamni og et par brassicae. Dejligt vejr!
Observatör: Martin (rapporterad: 2000-04-27) 



2000-04-27 -  
Bognæs 27/4
En afslappet formiddagstur gav
2 stk. rapae, 5 stk. napi, 1 han cardamines, 4 stk. io, 4 stk. c-album, 2 stk. levana 2, 1 stk. aegeria

Observatör: Lars Melgaard (rapporterad: 2000-04-27) 



2000-04-26 - NEZ 
Rettelse/tilføjelse: Turen til Melby Overdrev + Bøllejungen/Asserbo meldt d. 26.IV-2000, er for en ordens skyld d. 25.IV. Iøvrigt kom der også 4 stk. O. carmelita til lys i Bøllejungen.

Observatör: Knud Bech & Per Tejlma (rapporterad: 2000-04-26) 



2000-04-26 - NEZ 
Melby Overdrev + Bøllejungen/Asserbo.
På denne meget kolde og vindstille aften med mosekonebryg (3-5 grader) taltes ialt 17 macros-arter tilsammen på lys og sukkerlokning + pilerakler. Der var klart flest dyr på pilerakler på Melby Overdrev. Bl.a. taltes over 20 stk. O. opima, mere end 50 stk. O. gothica, enkelte O. gracilis, O. cerasi, O. incerta, C. rubricosa og P. flammea på denne måde. På sukkerlokning kom der bl.a. 4 stk. C. rubiginea. Til lys i Bøllejungen kom bl.a. 20-30 stk. T. carpinata, 1 stk. S. dentaria, 2 stk. X. areola og 1 stk. E. versicolora (han). Vi havde håbet på C. cinctaria, men denne var tilsyneladende ikke kommet frem endnu.

Observatör: Knud Bech & Per Tejlmann (rapporterad: 2000-04-26) 



2000-04-25 - NWZ 
Lumsås/Sonnerup (NWZ) - 20.-21.IV-2000.
Om dagen observeredes: A. cardamines (1 stk. d. 21.IV), G. rhamni (> 10 stk), P. napi (4 stk.), I. io (> 15 stk.) og A. urticae (1 stk.). 
Desuden V. atalanta (1 stk. d. 17.IV).
Om natten på lys bl.a.: C. siterata (1 stk., stadig pænt grøn efter overvintringen), S. tetralunaria (4 stk.), L. suffumata (1 stk.), 
O. gracilis (1 stk.), X. areola (> 30 stk.), C. rubricosa (> 10 stk.). Stadig mange O. cerasi (> 40 stk.), og en del O. gothica og O. incerta.

Observatör: Per Tejlmann (rapporterad: 2000-04-25) 



2000-04-24 -  
I denne skønne week-end havde jeg to Antiopa svævende i baghaven i Hørsholm, samt en enkelt temmelig grim Siterata i fælden. 

Observatör: Paul René Orlien (rapporterad: 2000-04-26) 


2000-04-24 - nez 
En eftermiddagstur i Stenholt Indelukke gav årets første Aegeria samt
5 Rhamni,2 Rapae, 2 Urtica og mindst 25 Io.
Men vejret var jo også urimeligt godt.

Observatör: Kurt Christensen (rapporterad: 2000-04-25) 



2000-04-24 - NEZ 
1 levana i Terkelskov

Observatör: Klaus H (rapporterad: 2000-04-24) 



2000-04-23 - NEZ - LFM 
En I. lathonia lod sig fange på Stranden ved Trylleskoven.
Derimod var vi tre samlere - Per Falck, Gert Jeppesen og undertegnede - der fandt masser af ingen distinctaria i Busene Bakker på Møn. Mucronella var det mest bemærkelsesværdige dyr.
Michael Andersen. 
Observatör: Michael Andersen (rapporterad: 2000-04-25) 



2000-04-23 - NEZ 
Den 23.4.:
1 brassicae-han, 3 rapae-hanner og 5 io på Vestvolden.
2 napi (hun og han i parringsflugt) samt en io i Gammelmosen.
Den 22.4.:
1 cardamines-han i Ellemosen samt 15 rhamni og 5 io.
2 c-album ved Asserbo Slotsruin samt 20 io og 4 rhamni.

Observatör: Klaus H (rapporterad: 2000-04-24) 



2000-04-22 - NEZ 
Årets første cardamines (han) observeret i Ølsted

Observatör: Niels J Willumsen (rapporterad: 2000-04-23) 



2000-04-22 - NEZ. 
Bølleljungen: versicolora 1, rubi 1, rhamni 20 og io 5. Arresø: brassicae 1 hun, rapae 1, napi 1 og cardamines 1 han.

Observatör: Martin B. (rapporterad: 2000-04-22) 



2000-04-21 - NEZ 
Asserbo, Nordsjælland. Solskin og dejligt varmt. På en halv times tid kom ca. 10 hanner af E. versicolora til 3 friske klækkede hunner. Desuden set en del rhamni, en enkelt napi, en enkelt frisk C. rubi og en del io.
Mødte Knud Bech & Niels Willumsen.
PS. Det næste nr. af Lepidoptera går i trykken de næste dage, og er forhåbentlig klar til udsendelse sidst i maj.

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 2000-04-21) 


2000-04-21 - NEZ 
Kongelunden 13.30, sti langs sydlige skovbryn mod øst: 5 io, 1 rapae og 1 c-album. I går telefonisk meddelelse fra konservator Peter Sunesen om 2 c-album og 1 antiopa i Charlottenlund Skov omkring klokken 15.00, på plæne øst for Forstbot. Have.

Observatör: Jens M-M. (rapporterad: 2000-04-21) 



2000-04-20 - Billund, Jylland 
Brian Martinsen og Lars Hansen var i Billund 21/4. Før daggry blev der fundet 20 stk. zonaria på lamper og oplyste mure v. travbanen. Om formiddagen desuden 1 hun v. Legofabrikken. Om aftnen - meget sent på natten kom 150 på lys på brakmark øst for campingpladsen. Flyvningen kulminerede kl. 03-04 med flere indflyvninger i minuttet.

Observatör: Brian Martinsen, Lars Hansen (rapporterad: 2000-04-22) 



2000-04-20 -  
Mange rhamni, 1 io, 2 urticae og 1 c-album i Asserbo plantage.

Observatör: Michael Nielsen (rapporterad: 2000-04-20) 



2000-04-19 - EJ 
Glatved Strand
l stk. Lanestris

Observatör: Jan Andersen (rapporterad: 2000-04-20) 



2000-04-19 - NEZ 
Trylleskoven
Mere end 70 stk L. quercus (Egespinder) larver, i forskellige
størrelser fundet i lyngen nord for trylleskoven, på en lille
times tid.
Virker som om den er mere talrig i år end sidste år.
Ellers kun en enkelt I. io og en masse forskellige bier...

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2000-04-20) 



2000-04-19 - NEZ 
1 lille kålsommerfugl samt 2 dagpåfugleøje og 4 nældens takvinge på Vestvolden

Observatör: Klaus H (rapporterad: 2000-04-19) 



2000-04-10 - NEZ 
Børstingerød Mose: 3 io, 2 urticae, 2 rhamni, 3 parthenias, et par snoge, en hugorm og en masse spidssnudede frøer.

Observatör: Martin B (rapporterad: 2000-04-10) 



2000-04-08 - NEZ 
1 skovrandøje (aegeria) på sommerhusgrunden ved Smidstrup Strand

Observatör: Klaus H (rapporterad: 2000-04-09) 


2000-04-08 - Møn 
Ulfhaleskoven på Møn 08.04.2000
Det hvide C (Polygonia c-album) 2 stk.
Set af Lars Th. Rask, Henrik Pedersen, Kurt Christensen og Svend Dybkjær

Observatör: Svend Dybkjær (rapporterad: 2000-04-08) 



2000-04-03 - NEZ 
En tur til Bølleljungen gav 20 rhamni og 10 parthenias.

Observatör: M (rapporterad: 2000-04-04) 



2000-04-02 - NEZ 
Karlstrup (v/Karlslunde)
1 stk N. antiopa set i haven her i forårs solen, samt nogle I. io
Håber at se lide mere til antiopa iår end sidste....
GS Søren

Observatör: Søren Dyrsted (rapporterad: 2000-04-02) 



2000-03-28 - NEZ 
I lørdags besøgte jeg Jørgen Wiemann i Kulhuse. Vi sukkerlokkede i Nordskoven trods ret koldt vejr. Resultatet blev ikke særlig bemær-kelsesværdigt: 7 stk.A. marginaria, 68 stk. E transversa, 107 stk. C. vaccinii, 8 stk. O. cruda, 3 stk. O cerasi og 1 stk. O incerta. Forøvrigt vågnede vi op til ca. 10 cm sne her til morgen.
Alex Madsen melder om mange A. parthenias på Falster i sidste uges gode vejr.
P.S. ny E-mail adresse for undertegnede og foreningen:
     knud.bech@get2net.dk

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2000-03-28) 



2000-03-28 -  
Observatör: K (rapporterad: 2000-03-28) 



2000-03-23 - NEZ 
7-8 urticae og et par c-album ved Kregme. Endelig forår.

Observatör: M (rapporterad: 2000-03-23) 



2000-03-21 - NEZ 
En tur til Bølleljungen i Asserbo gav min første observation af sørgekåbe (antiopa). Der var også en halv snes citronsommerfugle og en enkelt dagpåfugleøje. Nældens takvinge (urticae) fløj også rundt denne dejlige forårsdag.

Observatör: Klaus H (rapporterad: 2000-03-22) 



2000-03-21 - NEZ 
I aften var jeg i Lyngby Skov i lunt forårsvejr, temp.ca.10 grader og svag vestlig vind. Følgende sås på 57 sukkerlokningssnore: E. transversa 223 stk., C. vaccinii 188 stk., X. exsoleta 2 stk., C. rubiginea 7 stk., O.cruda 11 stk., S. libatrix 1 stk., O. munda 1 stk., O. cerasi 7 stk. og A. marginaria 4 stk.
På en 250 w pære sås følgende indtil ca. 22.30: O. incerta 1 stk., A. hispidaria 5 stk., A. flavicornis 8 stk., E. transversa 2 stk., A.leucophaearia 1 stk. og A. aescularia 4 stk.
I eftermiddag sås ved Arresø i solskin og 10-12 graders varme 7 stk. nældens takvinge ( A. urticae ) og 1 stk. c-album. I Ølsted var 1 stk. dagpåfugleøje ( I. io ) også ude at flyve i solskinnet.
I Lyngby Skov sås i formiddag også 1 snog og flere hummelbier.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2000-03-21) 



2000-03-20 - NEZ 
En rettelse til observationerne fra Melby Overdrev. Det er naturligvis ikke C. rubiginosa men C. rubiginea jeg så. Beklager fejlen.

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2000-03-20) 



2000-03-20 - NEZ 
I aften var jeg lige på Melby Overdrev med 120 sukkerlokningssnore et par timer. Vinden var jævn til frisk fra vestlig retning, skyfrit og med næsten fuld måne og temperaturen 6-7 graders varme.
Følgende sås E. transversa 24 stk., C. vaccinii 6 stk., C. rubiginosa 17 stk., X. exsoleta 13 stk. og A. flavicornis 1 stk.
I fredags sad der 1 stk. A. marginaria ved min carport, da jeg kørte bi- 
len ind.
På Overdrevet hørtes også syngende solsort, sangdrossel, sanglærke og hedelærke (1 stk.).

Foreningen og jeg har følgende E-mail: knud.bech@fc.skolekom.dk

Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2000-03-20) 



2000-03-20 -  
Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2000-03-20) 



2000-03-20 - NEZ 
1 stk. det hvide c (c-album)i Kongelunden observeret (ikke fanget) kl. 14.00. Jeg var der 20 min.

Observatör: Klaus H (rapporterad: 2000-03-20) 



2000-03-19 - NEZ 
 lstk.  Urtica var skam fremme i forårssolen på denne årets bedste solskinssøndag ved Slangerup.

Observatör: Allan Bornø Clausen (rapporterad: 2000-03-21) 



2000-03-19 - NEZ 
2 stk. citronsommerfugle observeret i Trylleskoven (karlslunde/Solrød).

Observatör: Kenneth Pedersen (rapporterad: 2000-03-20) 



2000-03-19 - NEZ 
Netop fanget en citronsommerfugl i haven i Brønshøj. Foråret er kommet!
Observatör: Klaus H (rapporterad: 2000-03-19) 



2000-03-04 - nej 
Admiral (atalanta) set flyve rundt i Kongelunden i 7 grader og fint solskin samme dag set to dagpåfugleøjer ved samme lokalitet (den gamle æbleplantage)

Observatör: jørgen raagaard (rapporterad: 2000-03-06) 



2000-02-29 - NEZ 
Efter inspiration af andre og ikke mindst vejret, har jeg også været 
ude, nemlig den 26.2.2000, hvor jeg ved Ølsted Strand så 30 stk. af
måleren T. rupicapraria med pandelampen.
I nat den 28.2.2000 havde jeg sat en lampe op i Lyngby Skov og den
gav A.pilosaria 3 stk. og A. leucophaearia 7 stk. Begge aftener om-
kring 6 grader.
Iøvrigt havde jeg også været ude at sukkerlokke den 3.1.2000 i Kul-
huse, Jægerspris, sammen med Jørgen Wiemann. Det gav C. vaccinii 
8 stk., E.transversa 3 stk. og X. exoleta 2 stk.
Observatör: Knud Bech (rapporterad: 2000-02-29) 



2000-02-26 - NEJ 
I nat var jeg ude og lyse for første gang i år i min have, det gav 2 stk nyklækkede A. pilosaria.
Det undrer mig bare at jeg fandt dem et par meter fra lampen.

Observatör: Kim Lauridsen (rapporterad: 2000-03-03) 



2000-02-21 - SZ 
En tur til Magleby skov d. 11-2 gav 6 stk. primaria (5 hanner; 1 hun )

Observatör: Daniel Stilhoff (rapporterad: 2000-02-21) 



2000-01-03 - NEZ 
Disse milde aftener (i øjeblikket 5-6 grader her i Nordsjælland) gav da også en enkelt sulten C. vaccini på en håndfuld sukkersnore.
Sjov etiket at have på et dyr.

Observatör: P. Stadel Nielsen (rapporterad: 2000-01-04) 



2000-01-03 - NEZ 
En lille tur til Arrenæs gav 2 quercusæg (på væltede ege), to betulaeæg, et w-albumæg (skovens resterende elme (ikke døde) var fældet). Sæsonen er startet!

Observatör: Martin (rapporterad: 2000-01-04) 

