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Lepidopterologisk Forenings møder afholdes i Universitetsparken 15, indgang 3, 2100 Kbh. Ø.
Indgangen ligger i gården bag Zoologisk Museum. Dørene vil være åbne cirka fra 19.15 til 19.35.
Engangs-parkeringsbilletter
parkeringsbilletter til museets område kan fås i indgangen af dørvogteren.
Torsdag
24/3

Tema-aften
aften i magasinerne
Denne aften står den på en tur ind i magasinerne på Zoologisk Museum.
Museum Modsat
traditionsmøderne i magasinerne, vil denne aften være en tema-aften
tema aften med fokus på
uddøde danske storsommerfugle. Der vil blive stillet kasser frem med de nu uddøde
arter. Der vil også være fri leg til at se andre dyr. Emil Blicher Bjerregård der er volontør i
samlingerne vil vise rundt til andre spændende kræ.

Torsdag
7/4

Fra digitale billeder til bog og idé
Gennem en hel del år har Kasper Nyberg sideløbende med indsamling og opdræt
fotograferet sommerfugle og arbejdet på at få skabt det ideelle motiv, hvor teknik og
komposition går op i en højere enhed. Hvordan får man styr på opsætning, lys, lukketid
og dybdeskarphed, er blot nogle af de elementer,
elementer, der skal med i overvejelserne, og som
Kasper denne aften vil give sit bud på. Desuden vil Kasper præsentere de
billedredigerings- og billedopsætningsprogrammer, han benytter og har benyttet under
arbejdet med at få trykt en bog indeholdende de bedste
be
billeder.
Så mød op og få inspiration og indblik i hvordan de mange billeder, der ofte ophober og
gemmer sig på harddisken, kan blive let tilgængelig i en smuk bog.

Lørdag
30/4

Foreningsekskursion
Foreningen inviterer til ekskursion til Salpetermosen og Melby Overdrev, hvor Kasper
Nyberg vil guide os frem til nogle af de spøjse glassværmere (sesiider), som forefindes i
områderne. Tidspunktet er valgt, så der både bliver mulighed for at observere imago og
finde pupper og larver alt afhængig af hvilken art, der er fokus på. Medbring derfor
lommekniv, indsamlingsglas, stemmejern og lille hammer, så du selv kan gå på
opdagelse under træernes bark. Ud over glassværmerne, der vil være målgruppen denne
dag, vil der naturligvis være mulighed for lyslokning efter
efter andre arter. Tilmelding til
arrangementet sker ved at kontakte Kaper Nyberg på mail: knyb3rg@gmail.com,
knyb3rg@gmail.com eller på
telefon: +45 25 11 19 04,
04 senest torsdag d. 28/4. Mødested: For enden af Jagtvej, 3400
Hillerød. GPS-koordinater:
koordinater: 55°55'05.1"N 12°18'34.0"E Tidspunkt: lørdag d. 30/4 kl.
9:30

Bioblitz
Forårs-Bioblitz på Rungstedlund:: 23. april kl. 12.00 – 24. april kl. 12.00 afholdes bioblitz i Karen
Blixens Fuglereservat på Rungstedlund. Ønsker du at deltage,
deltage eller har du spørgsmål vedr.
arrangementet, er du meget velkommen til at kontakte Marie Rubæk Holm: marie@blixen.dk.
marie@blixen.dk
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Faktablade for 36 danske dagsommerfugle
Projektet, som er et redskab for naturforvaltere med interesse for dagsommerfugle, er udarbejdet af fem
af vores mest kyndige dagsommerfuglespecialister.
Som de fleste medlemmer formodentlig har set, udkom værket med faktablade for de 36 udvalgte arter
dagsommerfugle i november 2021, dels digitalt på vores webside og dels som en samlet bog. Bogen er
distribueret til interesserede praktiske naturforvaltere dvs. ca. 40 kommuner, Naturstyrelsens distrikter, nationalparker, naturfonde og andre.
Det er nu muligt for vores medlemmer at købe bogen til favørpris kr. 250,- plus porto (kr. 50 pr. bog i
Danmark). For ikke-medlemmer er prisen kr. 350,- plus porto.
Bogen er på 268 sider, trykt med meget fine billeder på lækkert papir og med en flot hård indbinding.
Projektet omfatter et forord af Naturstyrelsen, forfat- ternes forord, en række generelle afsnit om
naturforvaltning for sommerfugle, detaljeret beskrivelse af de 36 arters biologi og naturforvaltning for
arterne, samt en omfattende referenceliste. Bogen er illustreret med billeder af arterne i naturen og
biotopbilleder m.v.
Er du interesseret i bogen, skal du kontakte Per Stadel Nielsen på arion@mail.dk for nærmere
oplysninger om bestilling og betaling.
Bogen findes ikke i almindelig handel, men kan
lånes på biblioteket.
Du kan læse mere om projektet på
websiden www.lepidoptera.dk/faktablade, hvor du
også frit kan hente PDF-dokumenter af de enkelte
dele at projektet.

Checkliste over Hvideruslands
sommerfugle
Foreningen har udgivet Alexandr Pisanenko,
Giedrius Švitra & Vladimir Piskunovs ”Checklist
of the Lepidoptera from Belarus”. Publikationen,
som er på 128 A4-sider, omfatter 2003
sommerfuglearter i 859 slægter og udkommer i
marts-april. Publikationen kan af medlemmer
erhverves for prisen af forsendelse og pakning i
alt ca. 70 kr. Prisen for ikke-medlemmer er 200 kr.
Hvis du vil bestille værket, så skriv til kasserer
Carsten Hviid på carstenhviid52@gmail.com.
Vi har stadig Michael Kavins ”Den

faunistiske udvikling for udvalgte
storsommerfugle 1995-2015” på lager til samme pris.

Artikler
Redaktøren modtager med glæde stof til de kommende numre af Lepidoptera. Bestyrelsen vil gerne
opfordre jer alle til at forfatte større eller mindre artikler og notitser. Vi hjælper gerne med artiklens
udformning og indhold. Kontakt vores nye redaktør Michael Kavin michaelkavin@hotmail.com eller
formand Christian Videnkjær på cuv@herlufsholm.dk.

Brugbare links
Mødeprogrammet ligger også på www.lepidoptera.dk, hvor linkene er lidt lettere at bruge.
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Mødehusker
Har I husket et melde jer til vores mødehusker, der sender mail om det næste møde i foreningen fire
dage før mødets afholdelse. Tilmelding på forsiden af www.lepidoptera.dk.

Mødereferater
Torsdag 13/1. Årets billeder
Denne aften viste Jesper Rye Rasmussen, Jan Fischer Rasmussen, Bjarne Skule, Erik Steen Larsen, Kurt
Ramskov Laursen, Christian Videnkjær og Emil Blicher Bjerregård billeder fra sæsonen 2021. Der blev
fremvist billeder fra både Danmark og udlandet. Jesper, Kurt og Christian viste danske
dagsommerfugle, hvor der især blev fokuserer meget på Melitaea cinxia. Ganske glædeligt har arten
spredt sig på Sjælland de senere år, især langs Vestsjællands kyster, men også indenlands er den
begyndt at dukke op flere nye steder. Tiltrængt med gode nyheder på dagsommerfuglefronten. Jan
Fischer viste os et blandet udvalg af både fugle, sommerfugle, guldsmede, krybdyr og meget andet.
Erik Steen Larsen viste forskellige sjældne natsommerfugle herhjemmefra. Endeligt tog Emil og Bjarne
os til udlandet. Bjarne havde været på Færøerne for at finde ynglende Lunder og endemiske ugler,
mens Emil viste billeder fra Kreta og Alperne, hvor målet var flere af de yderst sjældne
dagsommerfugle man finder på de kanter. Nogle af aftenens deltagere var fysisk tilstede, mens andre
sad og kiggede med hjemmefra på Zoom.
Torsdag 27/1. Generalforsamling
Pkt 1. Jesper Rye Rasmussen valgtes til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var
rettidigt varslet.
Pkt 2. Formandens beretning. Beretningen om foreningens virksomhed i det forløbne år blev
godkendt.
Pkt 3. Det reviderede regnskab for det forløbne driftsår blev fremlagt af kasserer Carsten Hviid.
Regnskabet var blevet fremsendt til de tilmeldte medlemmer på forhånd, men blev til mødet også
fremlagt og gennemgået via skærmdeling. Regnskabet blev efterfølgende godkendt af de
deltagende medlemmer.
Pkt 4. Budget for det kommende år blev fremlagt og godkendt. Kontingentet bibeholdes på 350
kr.
Pkt 5. Til bestyrelsen genvalgtes Flemming Johansen, Benny Steen Larsen, Carsten Hviid og Emil
Blicher Bjerregård. Som ny suppleant til bestyrelsen blev Søren Dyrsted valgt.
Pkt 6. Christian Videnkjær genvalgtes som formand.
Pkt 7. Michael Kavin blev valgt som ny redaktør og overtog depechen fra Paul René Orlien.
Pkt 8. Revisorer Bjarne Skule og Asbjørn Christensen genvalgtes. Ligeledes genvalgtes Danny
Nilsson som revisor-suppleant.
Pk 9. Under eventuelt var der ingen bemærkninger.
Torsdag 10/2. Planlægning af ekskursioner i 2022
Denne aften gjaldt det årets ekskursionsmøde. Den kommende sæson banker på døren og flere
spændende forslag blev vendt. Både ind-og udlandsture blev diskuteret. På indlandsfronten blev de
sidste planer færdiggjort om en tur efter glassværmere i Nordsjælland. Et af hovedformålene er at finde
Sesia bembeciformis, som mange samlere mangler pga. dens skjulte levevis. En sommertur til
Skallingelaboratoriet blev også vendt. For år tilbage har foreningen med succes lejet
Skallingelaboratoriet i forlængede weekender. En tovholder skal dog findes i første omgang, for at
turen kan lanceres. Der flyver mange spændende natsommerfugle på disse kanter, både sommer og
efterår, så der vil være noget at se frem til. På udlandsfronten foreslog Bjarne Skule om ikke Armenien
kunne være et destinationsmål for fremtiden. Bjarne har tilmeldt sig en tur med andre ligesindede til
Armenien i foråret 2022, hvor han besøger de centrale dele af landet. Bjarne havde gjort en del
forarbejde i forbindelse med turen, som han delte ud af. Alt i alt en spændende aften hvor mange
spændende kommende ture blev vendt.
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Torsdag 24/2. Rumæniens dagsommerfugle
Aftenens fremmødte og dem hjemme i stuerne, der havde meldt sig til virtuelt, fik en smagsprøve på
Rumæniens dagsommerfugle og natur. Med en serie af billeder fortalte Emil om de lokaliteter, der var
besøgt på turen. Målet var især en del underarter af slægten Erebia, der flyver i Karpaterne. Da vejret
viste sig fra sin gode side, og flyvetiden også var ramt korrekt, blev en hel del af de ønskede arter
spottet. Her kan nævnes E. ephiphron transsylvanica, E. manto trajanus, E. sudetica radnaensis, E.
gorge fredericikoenigi og E. pronoe regalis, hvis artsvenner man ellers ofte støder på i Alperne. Ud
over de mange randøjer blev perlemorfuglen Boloria pales carpathomeridionalis observeret, der også
er en af de rumænske underarter. Endelig kan fremhæves de to høsommerfugle, Colias chrysotheme
og Colias myrmidone, som var nogle af de arter, Emil havde på ønskelisten, og som blev set på turen sidstnævnte dog kun i form af et enkelt observeret individ. Tilhørerne blev desuden indviet i en ren
gyserfortælling om et tabt nyerhvervet kamera i en lucernemark, der først efter et døgns tid i sidste
desperate forsøg blev genfundet. Mange andre arter blev observeret på turen, der fandt sted i den
første tredjedel af august. En hel del var nye for Emil, og som lidt krydderi på turen blev der derudover
stiftet nærkontakt med en brun bjørn, der poserede i vejkanten, og godmodigt lod sig fotografere.
Rumænien er bestemt et rejsemål værd for enhver med interesse for sommerfugle, befolkningen er
venlig stemt, og priserne på overnatning og mad er meget gunststige. Største udgift ligger i leje af bil,
da det må anbefales, at man vælger en firhjulstrukket udgave, så de små bjergveje kan benyttes til at
komme frem til de svært fremkommelige steder. Alt i alt en begivenhedsrig aften for de tolv
medlemmer, der var mødt op eller var stemplet ind virtuelt.
Med lepidopterologisk hilsen, på bestyrelsens vegne
Christian Videnkjær & Emil Blicher Bjerregård
Lepidopterologisk Forening, Lærkehaven 3, 2980 Kokkedal, info@lepidoptera.dk, www.lepidoptera.dk
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København, 14. marts 2022

Kære medlem.
Så er det snart tid til indbetaling af medlemskontingentet, og da vi håber, at du har været
tilfreds med foreningens aktiviteter og det udsendte materiale, håber vi også, at du vil
fortsætte som medlem hos os.
Kontingentet blev på den netop afholdte generalforsamling fastsat til DKK 350,- for året 2022,
som vi vil bede dig om at indbetale snarest og senest d. 1. april 2022.
Du kan benytte bankoverførsel til konto 1551-1027298 i Danske Bank. Hvis du ikke har
adgang til din bank via computer, så henvend dig i banken og få dem til at hjælpe dig. Som
noget nyt kan du også anvende MobilePay. Send DKK 350,- til 21 46 21 23. Husk altid at
angive dit navn og meget gerne også medlemsnummer, som du finder på kuvertens forside.
Desuden kan PayPal-overførsel til carstenhviid52@gmail.com benyttes.
Vores udenlandske girokonti er blevet lukket, da der på grund af nye regler var meget besvær
med dem. Udenlandske medlemmer kan benytte pengeoverførsel. IBAN: DK71 3000 0001
027298. SWIFT-BIC: DABADKKK. Vores udenlandske medlemmer kan også benytte PayPaloverførsel til carstenhviid52@gmail.com. Kontingentet er DKK 350,- eller Euro 47,-.
I tilfælde af problemer med indbetalinger, kontakt da venligst kassereren:
Lepidopterologisk Forening v/ Carsten Hviid
Virum Overdrevsvej 5A,
DK-2830 Virum,
tlf. 21 46 21 23
Email: carstenhviid52@gmail.com
Med venlig hilsen
Carsten Hviid, kasserer
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