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Blad lop pen er et ufor melt de bat- og
med de lel ses blad, der ud gi ves af En to -
mo lo gisk Fa gud valg (EFU).

EFU er et stå en de na tur vi den ska be -
ligt fa gud valg un der Dansk En to mo lo -
gisk For ening (DEF) og lø ser op ga ver af 
in sekt-fag lig og na tur for valt nings mæs -
sig karak ter under ansvar over for
DEF.

DEF er en paraplyor ga ni sa tion for
føl gen de dan ske en to mo lo gi ske for e -
nin g er:
• En to mo lo gisk For ening
• Le pi dop tero lo gisk For ening 
• Nord jysk Le pi dop tero log klub 
• Aar hus En to mo log klub 
• En to mo lo gisk Sel skab for Fyn 

EFU’s adres se
Dansk En to mo lo gisk For ening
En to mo lo gisk Fa gud valg
c/o Zo o lo gisk Mu seum
Uni ver si tetspar ken 15
2100 København Ø

En to Con sult
til by der sag kyn dig råd giv ning ved rø -
ren de in sek ter og na tur for valt ning

Nær mere op lys nin ger hos:
Per Sta del Ni el sen
Grund kær 32, 2650 Hvid ov re
en to con sult@you mail.dk

Re dak tion for  Blad lop pen
Kristi an Grau bæk,
Ring sted vej 73,
4400 Mør køv
E-mail: grau ba ek@live.dk

Vej led ning for bi drag til 
Blad lop pen
Ar tik ler, med de lel ser og lig nen de sen -
des i elektro nisk form til re dak tio nen.
Det er nem mest for re dak tio nen, hvis
du kun be nyt ter stan dards krift og kun
fed og kur siv i tek sten. Tekst ma teri a let 
må me get ger ne ledsa ges af il lu stra tio -
ner i form af fo tos og teg nin ger el. lign. i 
digital form.

Alle fi gurer skal ledsa ges af en kort
for klaren de fi gur tekst, som skri ves til
sidst i ma nu skrip tet med ty de lig an gi -
vel se af, hvil ken fi gur tek sten til hører.
Des uden an gi ves fo to gra fen, hvis ikke
denne er forfatteren.

For fat tere har ale ne an svar for at
ind hen te for nød ne til la del ser til brug af 
data fra de be nyt te de kilder.

Re dak tio nen for be hol der sig ret til at
be skære, ju stere el ler på an den måde at 
æn dre i ma teri a let i hen hold til bla dets
prak sis. For fat tere til sen des nor malt
ik ke kor rek tur, lige som vi ikke le verer
sær tryk, idet bla det kan fin des som
PDF på DEFs hjem me si de
 http://www.entoweb.dk/.
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For si den: Boris Søn der land. He de fla den set en sep tem ber dag 2013. Foto (BBH)



Kon takt med
det of fent li ge
samt an dre ak -
ti vi te ter
Af re dak tio nen

I det te af snit om ta ler vi nog le af de ak -
ti vi te ter DEF og fore nin ger ta ger del i.
Pri mært over våg nings op ga ver, svar på
hø ringer samt an dre em ner, som det på 
lands plan er re le vant at ori en tere om. 

Re gion Hoved sta den: 
Lyng by åmo se er ble vet fre det og der
skal la ves en ple jeplan for om rå det.
Lene Madsen fra Na tur te a met i Glad -
saxe Kom mu ne spurg te Le pi dop te o lo -
gisk for ening til råds. Per Sta del Ni el -
sen og Hans Pe ter Ravn del tog i en be -
sig ti gel se af om rå det og bi drog med
da ta fra Le pi dop te ro lo gisk Fore nings
egen in sekt da ta ba se Bug ba se. 

Re gion Sjæl land:
I fe bru ar må ned send te NST drifts pla -
ner ne for de lo ka le myn dig he der i hø -
ring. 

DEF svare de på hør rings pla nen for
NST Vest sjæl land. Da det var en en kelt 
per son, der hav de vi den om en del af
dis trik tet, be stod svaret af en lil le del
gen erelt om pla ner ne og stør re del med
kon kre te forslag. 

Si den hørings varet blev ind sendt, er
der i et af de kon kre te om rå der ble vet
æn dret på nog le hegn slin jer for en fold
på tid li gere 8 ha på et over drev med pri -
mært ene bær bu ske, til nu en 12 ha stor 
fold, hvor der er kom met skov græs ning 
i et inter es sant om rå de med skov fyr,

eg, has sel og ene. Af græs nin gen med
får er op hørt, og i stedet skal der være
kvæg.

I sid ste nr. af Blad lop pen var der en
no tits om at DN søg te as sistan ce til mo -
ni torering af nats vær mere i Al lin de lil le 
Fred skov. Jens Lyngs øe, Knud Bech og
Svend Bag ger Lar sen hav de i perio den
12. juni til 7. aug  2013 2 fæl der stå en -
de. Der blev re gi streret 2740 stk stor-
og små som mer fug le, der for del te sig
med 37 ar ter små- (»møl«) og  262 arter
stor som mer fug le.

Re gion Syd dan mark:
N/A

Re gion Mid tjyl land
N/A

Re gion Nord jyl land
N/A
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Kort over de dan ske re gio ner



Na tur be varel -
se på en ny
måde - så dan
kan vi be vare
svirrefluen
Blera fal lax
af Leif Bloss Car sten sen, 
la sio pa@ bknet.dk

In sek ter, der yng ler i gam le træ er el ler
døde træ er un der ned bryd ning, har
svære ti der i Dan mark. Stats sko ve dri -
ves hoved sa ge lig som pro duk tions sko -
ve. 

Ef ter de to stor me i 2013 blev der ryd -
det grun digt op. Kun få ste der i de sko -
ve, jeg fær des i, fik nog le af de væl te de
træ er lov til at lig ge på skov bun den.
Hoved par ten af stam mer ne blev skåret
op og fjer net, kun kva set blev til ba ge.

Blera fal lax
Svir re flu en stub-svir re flue (Blera fal -
lax) er knyt tet til gam le nå le sko ve med
træ er el ler stub be un der ned bryd ning.
Lar ven er fun det i stub be af fyr, gran og 
lærk og le ver af mi kro ber, som den fil -
trerer fra vådt træ un der ned bryd ning.
Det an ta ges, at den nor malt le ver dybt i 
re ster ne af store træ er, som er svæk ket 
af svam pe an greb el ler knæk ket i
storm vejr. Da så dan ne træ er er en sjæl -
den hed, er svir re flu en af hæn gig af
stub be ef ter fæld ning. Stub be ne skal
være mindst 30 cm i di a me ter.

I den dan ske rød li ste 2013 er Blera
fal lax i grup pen »næ sten tru et«. Den er 
sjæl den og fore kom mer of test i Nor d -
øst sjæl land og Nor døst jyl land. 

The Mal loch So ci e ty’s pro jekt
The Mal loch So ci e ty blev dan net af en
grup pe skotske dip tero lo ger i 1988.
For e nin gens for mål er at ud bre de
kend ska bet til dip tera. Man har kon -
cen treret sig om ved le ven de dip tera og
gennem ført pro jek ter til be varel se af
sjæld ne og tru e de ar ter, ikke kun i

Bladloppen 32 / 20144

Fig. 1. Vok sent
ind i vid af stub-
svir re flue Blera 
fal lax. 
Foto: Er land
 Nielsen.



Skot land, men også i an dre dele af ver -
den. Man har under søgt, hvil ke krav
sjæld ne ar ter stil ler, og der ef ter la vet
prak ti ske til tag. Ved at under sø ge en
ræk ke om rå der har man ikke blot fun -
det flere bestande af sjældne arter, men 
også nye arter.

I over ti år led te man ihær digt ef ter
Blera fal lax-lar ver og fandt dem i fyr -
restub be. I 2001 og åre ne ef ter la ve de
man de før ste kun sti ge yng le ste der.

På det tids punkt kend te man kun to
ste der med en fast be stand af Blera fal -
lax. For at kun ne øge og sta bi li sere dis -
se be stan de, blev der la vet over 100
kun sti ge yng le hul ler i fyr restub be.
Med mo tor sav blev der la vet »bas si ner« 
på cir ka 15 x 15 el ler 15 x 30 cm, af hæn -
gig af stub di a me ter, og med en dyb de
på mindst 10 cm. Det er vig tigt, at hul -
let er i den hår de del, så van det ikke
kan løbe ud. Hul ler ne blev fyldt med
savs muld, spå ner og vand og dæk ket
del vist med et styk ke træ, så savs mul -
det ikke tør re de ud, men så le des at
hun ner kun ne kom me ind for at læg ge
æg.

I man ge af hul ler ne fandt man se nere 
op til 30 lar ver. Hul ler ne blev ikke kun
ud nyt tet af Blera fal lax, men også af
an dre svir re flu er, nem lig Sphe gi na clu -
pi nes, Xy lo ta syl varum, Myath ro pa flo -
rea og den me get sjæld ne Cal li cera
rufa.

Nog le af lar ver ne blev an bragt i et telt 
for at kun ne lave opd ræt. De res af kom
blev se nere sat ud i an dre om rå der.

Ud sæt ning i an dre om rå der
I 2009 la ve de man 30 hul ler i gran- og
fyr restub be i et om rå de, hvor der tid li -
gere har været en be stand af Blera fal -
lax. I ok to ber sam me år pla cere de man
81 lar ver, der var opd ræt tet i fan gen -
skab, i hul ler ne, og i juni og juli 2010
sat te man 94 ima gos fra fan gen skab ud. 
I et an det om rå de blev 100 fyr retræ er

fæl det i cir ka 1 me ters høj de og og der
blev boret hul ler i den hår de ker ne af
stub be ne. Hul ler ne blev fyldt med  sav -
smuld, spå ner og vand og del vist dæk -
ket med træ. Man fræ ste des uden i de
fæl de de stam mer, som fik lov til at bli ve 
lig gen de på skov bun den. Man pla cere -
de se nere 51 lar ver i 12 af hul ler ne.

De gode re sul ta ter fra de to kend te
fund ste der og de to ud sæt nin ger be ty -
der, at man vil fort sæt te ud sæt nin gen
an dre ste der.

Hvad kan vi gøre i Dan mark?
I Dan mark er Blera fal lax ikke så tru et
som i Skot land, men en stor del af tru e -
de dip tera er knyt tet til gam le el ler
døde nåle- og løv træ er un der ned bryd -
ning. For at be vare dem er det vig tigt at 
øge sko vom rå der, hvor træ er får lov til
at bli ve gam le. Ind til der er nok af dis se
om rå der, kan man i stats sko ve og pri -
va te sko ve lave hul ler i stub be ef ter
fæld ning som be skre vet i den ne ar ti kel. 
Des uden kan man fræ se spor i de stam -
mer, der får lov til at lig ge på skov bun -
den. Det te gæl der for både nåle- og løv -
træ er. 

Ved le ven de dip tera er ofte let test at
fin de i lar vesta di et. Vi vil sik kert kun ne 
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Fig. 2. Lar ven af Blera fal lax.
Foto: The Mal loch So ci e ty.



fin de sjæld ne ar ter ved en kon cen treret 
ind sats.

In spireret af de skotske er farin ger vil
jeg tage kon takt til Kron jyl lands skov -
di strikt for at høre, om man er vil lig til
at lave et for søg i Hjer mind Skov. Blera
fal lax har i hvert fald tid li gere yng let
dér på en bak ke med man ge gran stub -
be. Jeg har selv iagt ta get en hun, der
fløj fra stub til stub. Des vær re så jeg
ikke æg læg ning, da hun nen, hver gang
jeg kom tæt på, fløj til en ny stub 30-50
me ter ned ad el ler opad bak ken. Det te
om rå de er nu gro et til. Der er dog sta -

dig et stør re om rå de med gam le fyr -
retræ er i sko ven. 

Tak til Iain Mac Go wan, The Mal loch
So ci e ty, og Er land Ni el sen for bi lle der.
Tak til Uffe Tern drup for kon struk tiv
kri tik.

Lit tera tur:
Den dan ske rød li ste 2013:  http://bios.au.dk/

vi de nud veks ling/til- myn dig he der-og-sa er -
ligt-inter es sere de/red list fra me/soegart/

27.11.2014
The Mal loch So ci e ty: http://www.mal loch so -

ci e ty.org.uk/

Bladloppen 32 / 20146

Fig. 4. Nær bil le de af fyr restub set fra
oven. For dyb nin ger ne med savs muld
af dæk ket med træstyk ker.
Foto: The Mal loch So ci e ty.

Fig. 3. Fyr res tub be med hul ler og af -
dæk ning, kunsti ge yng lepladser til
svir re flu er der le ver i gam mel ved.
Foto: The Mal loch So ci e ty.



Re gi strering af 
in sek ter på
Bor ris Søn der -
land 2013-2014
Nye me to der og al lere de
kend te og mo di fi cere de
for mer for ud styr

Af Uffe Tern drup

Jeg har si den 1959 iv rigt under søgt den 
dan ske in sekt fau na og al tid været åben 
for nye til tag. Si den en gang i 90er ne
har hele Euro pa samt Tyr ki et været
ind dra get  i under sø gel ser ne. Man ge le -
pi dop to lo ger ry ster på hoved et og me -
ner, det er for stort og uin teres sant,
men man får man ge tips og op le vel ser
og ikke mindst er farin ger om le ve vis
med hjem fra ud lan det. Ofte er frem -
me de spek ta ku lære ar ter, når de vel at
mær ke bli ve fun det i Dan mark, det, der 
væk ker størst be gej string blandt sam -
lere. Det er op ti malt, hvis de også har

pran gen de far ver, som f. eks. »hind -
bærs nit te«- bjør nen (U. pul chel la).

For skel li ge ty per lys fæl der
I ud lan det har jeg især brugt små han -
dy rej se fæl der, ty pisk en lil le plast kas se 
med låg og en alutragt of test med 20
watt UV lyssto frør over, som bli ver for -
sy net   med strøm fra et 12volt 7,2 AH
bat teri. 

Dis se ty per bru ger jeg også i DK i
ufrem kom me li ge ta grørs sko ve som f.
eks. på Rømø i La kolk om rå det og på
Fyn i Bal len, hvor jeg var ude ef ter rør -
dyr, især streg si vug le (P. bre vi li nea). I
Bor ris har jeg også an vendt dem, men
bat teri et hol der kun til en nats fangst.
Til gen gæld er de let te at pla cere i et
ter ræn, hvor der er få el for sy nin ger,
fak tisk kun 2 brug bare: En tæt på lej -
ren i NV og en ved Hjem me værns går -
den i SØ.

I DK er auto ma ti ske lys fæl der me get
ud bred te blandt sam lere, og her dre jer
det sig ofte om en (murer)bal je med låg
med en alutragt og en UV lys kil de.
Stør rel sen på den ne af hæn ger af ge o -
gra fisk pla cering og af stan den til ste -
det, idet små 80 watt og 125 watt ly skil -
der fan ger tæt på det sam me som 250
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Fig. 1. Her me lin -
skå be/C. vi nu la. 
Bor ris er det
sted, jeg har set
flest. her me lin -
skå ber, lar ven le -
ver på kry ben de
pil mv. 



watt, ja man kun ne for så vidt bru ge 20
watt el ler min dre. Ulem pen med dis se
er, at de er mere skrø be li ge og let sprin -
ger i regn el ler blæst. Mine fæl der har i
20 år været for sy net med af løb med
vand lås, idet træk ket, sammen lig net
med en skor sten, ikke bli ver så stort, og 
fæl den der for ikke bru ger så me get gift
og der for fun gerer bed re. Der blev fan -
get et stort an tal ar ter, bl.a.  hedetak -
spinder (P. ili ci fo lia) en art, som i dag
kun kan findes i Jylland og her især
langs vestkysten og i Nordjylland.

Fæl der nes pla cering kan ses på kor -
tet på side 15.

Store og små lystår ne
Jeg har i rig tigt man ge år fan ta seret om 
lystår ne ef ter mo del rundt ba de for -
hæng er stat tet med stof fet or gan za og
ly skil den an bragt i cen trum. I 2014 sy e -
de jeg mit før ste, og ind vi el sen i Frøslev
Mose var over ra sken de god. Bl.a. 4 stk.
pop pel-dro me dar spin der (N. tri to -
phus). Der for sy e de jeg end nu et lys -
tårn, som også vir ke de for træf fe ligt.
Dis se tår ne kan kø bes i Tysk land, men
det er væ sent ligt bi lli gere at til vir ke
dem selv. Lystår net vir ker kun op nat -
ten, men ved at hæve det fra jor den og
er stat te ly skil den med en suk ker lok -
ning, har man et suk ker lok nings tårn,
som kan be nyt tes om da gen til nek tar -
sø gen de in sek ter.

Al ter na tivt kan man bru ge små suk -
ker lok nings fæl der, som også kan fan ge
nats vær mere. Den vi ste er en rej seud -
ga ve, som kan pak kes ned i en kuf fert.
Når man har bil til ud styret, kan op -
sam lings be hol deren gøres stør re og
fæl detragt og regn top kan være af fast
ma teri a le. Un der top pen hæn ger en då -
se med suk ker lok ning, som til træk ker
nek tar sø gen de in sek ter. Der kom met
især flu er og hvep se, ofte stor ge de -
hams (Ve spa cra bo), hvis stik kan
sammen lig nes med et hu gor me bid,

men også dag- og nat som mer fug le, ofte
er de helt små pyralider i overtal. 

Jeg har også brugt lystår ne i Bor ris
Søn der land, men de har den ulem pe, at
de kræ ver, man er om kring tår net nat -
ten igen nem, dvs. of test kun en nat, og
man er der med af hæn gig af de ak tu el le
vejr for hold. En an den ulem pe er, at det
er nød ven digt at have pan de lam pe på,
da der el lers ikke er me get lys på dyre -
ne. På Bor ris Søn der land / øvel se ster -
ræn så jeg i feri e perio den, som stort set
er ene ste tid, hvor man kan be væ ge sig
in den for ring ve jen (der sky des 330 da -
ge om året), et kæm pe mæs sigt sky de -
tårn 8-10 m højt. Hold da op, sik ke et
lystårn. Jeg for ind til ter ræn che fen og
spurg te, om jeg måt te bru ge det som
lystårn. Der var som sagt ferie i lej ren,
og tår net står tæt på ring ve jen, så der
var in gen pro ble mer. For de len ved at
kom me op over ter ræn er, at tem pera -
turen ofte er no get hø jere end ved jord -
o ver fla den, og man kan sam ti dig se ly -
set man ge km væk. Nor malt til træk ker 
en UV lam pe kun dyr in den for en min -
dre ra dius, men net op Bor ris Søn der he -
de er, når det er nat og over sky et, bælg
ra ven de mørk, og nær me ste hus kan
ikke ses, og in gen støj høres, så må ske
kun ne det hjæl pe. Vi havde en fan tas -
tisk nat i tårnet 3 mand , hvoraf de 2
ikke havde set dyr på UV-lamper før.

Ind sam ling af vår flu er
Ved ind sam ling af vår flu er er det en
for del at pla cere fæl den tæt på dens
ret te ele ment, dvs. der, hvor lar ven i sin 
tid le ve de, det er næ sten al tid vand:
Åer, bæk ke, kil der, mo se hul ler, grøf -
ter, søer, ka na ler og bra kvand sø er.
Und ta gel sen er en en kelt art som le ver
på bø gestam mer. Vår flue ima gi nes fly -
ver i lig hed med gulds me de langt om -
kring for at op spore nye  leve mu lig -
heder, el ler en til at par re sig med. Især
me get små ar ter har i sa gens na tur ikke 
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sam me spred nings po ten ti a le. Og det
var især dis se, jeg vil le ind sam le.

Bat terid re vet lys fæl de
En min dre fæl de spand 30-40 l med
alutragt og UV dio de lys, som blev for sy -
net med strøm fra et ge le bat teri på 42
AH blev op sat. Det kun ne i som mer -
perio den klare 14 dage på en op lad ning. 
Men fæl den kør te til en gang i sep tem -
ber, så måt te jeg luk ke ned, men da var
der også kun få in sek ter i fæl de span -
den. 

Fæl den kun ne ikke gra ves ned, da
ter ræ net var eks tremt fug tigt tæt på
Omme Å, den blev blot sat oven på ter -
ræn om gi vet af pors, kærsvovl rod, star
og i læ af en pi le busk. Re sul ta tet var
fint. Der kom mas ser af vår flu er men
også nats vær mere. Føl gen de nats vær -
mere kom der et pænt an tal af: hvid -
stre get pel sug le (S. al bo ve no sa), rød lig
si vug le (C. rufa), hæn ge sæk-stæn ge lu -
gel (C. ha worthii), teg nings løs- stæn -
gel borer (C. al gae), søm prik ket stæn -
gel borer (C spar ga nii) samt den lil le
pyra li de (A. ephe merel la). Både lar ven
og hun nen le ver i vand, han nen kan fly -
ve. Ar ten ko or di nerer en gang om året
et kæm pe in va sions even tyr, hvor den

for sø ger at fin de nye eg ne de van dom rå -
der. Der for er det prak tisk, at hun ner
også kan fly ve , og det kan de så. Der
kan være 1000 vis af dem på ly set, ja
må ske 10.000 vis, og flok ke ne kan nå
al ta ner med UV lys midt i Aar hus.
Hvor dan de gør, ved vi ikke, men an dre
ar ter har også den ne ind byg ge de tids -
for nem mel se, at det er i af ten, det er
mu ligt at møde en part ner. 

I det tid li ge for år er det med no gen
øvel se mu ligt at be stem me træ er, når
man kører bil. Man kan for bed re øvel -
sen med et tele skop el ler kik kert , så er
man sparet for at tra ske for gæ ves over
til en skov kant el ler læ hegn. Jeg har
be søgt man gen en hæn ge sæk el ler mo -
se hul og hængt fast. Men nu er der mu -
lig hed for at in spi cere ufrem kom me li ge 
om rå der ved hjælp af en dro ne. Vi af -
prø ve de en i Bor ris over Omme Å og
mo se hul ler ef ter at have fået lov af for -
svaret. Et lil le bi lligt, men godt ka mera
med høj op løs ning sid der un der dro nen
og op ta ger bi lle der, det styres via mo -
bil te le fo nen, dro nen via et joystik. Må -
ske varer det no get, in den jeg in ve ster i
ud styret, men med den rivende ud vik -
ling, der er på området, kan det snart
blive alles eje.
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Fig. 2. He de må -
ler/D. fa garia
er me get ud bredt
og al min de lig på 
Bor ris Søn der -
land.



Som mer fug le fau na en samt øv ri ge
na tak ti ve in sek ter i Bor ris Søn -
der land pri mært tæt på ring ve jen.

Fund af som mer fug le
Der blev fun det flere end 330 for skel li -
ge ar ter stor som mer fug le (re gi strerin -
gen er ikke en de lig op gjort), her af he de -
må ler (Dy scia fa garia) i stor an tal. Ar -
ten er især kendt fra Jyl land, men er
gået me get til ba ge. Det har må ske no -
get med he de lyn gens (Cal lu nae vul -
garis) dår li ge til stand på rig tig man ge
he der. Over ra sken de blev der også fun -
det man ge lin de svær mer (Mi mas til i -
ae), både NV og SØ, lar ven le ver på
flere for skel li ge løv træ er. Den blev for
50 år si den kun fun det en kelt vis i Søn -
der jyl land, men var/er ud bredt på øer -
ne, men den har i de se ne ste 5-10 år
ryk ket sin nord græn se op i Jyl land. I
2013 blev en en kelt hvid stregs-pel sug le 
(Si myra al bo ve no sa) fun det i 2. gen era -
tion, i 2014 flere set ved Omme Å. Den
le ver på sød græs langs van dløb og sum -
pe ofte i kyst nære bi o to per. Den har i
de se ne ste 5-10 år bredt sig, fra 1959 til
2000 så jeg kun et eks emplar. Acro nic ta 
aceris har vist sig en kelt vis, lar ven le -
ver på naur, spids løn, ahorn mv. den er
sjæl den i VJ.

Dag fly ven de som mer fug le 
• Ar gus blå fugl Ple be jus ar gus er især

set i det syd li ge om rå de om kring
Hjem me værns går den MG89 &
MG79, men er sik kert ud bredt i alle
om rå der med frisk lyng. Den er gået
me get til ba ge i Jyl land, hvor den har
sin hoved ud bre del se, men er ud død
el ler sjæl den på eg ne de bi o to per på
øer ne. 

• Sor tåret hvid vin ge (A. cra ta e gi), er
al min de lig over alt i om rå det.

• Aurora (A. car da mi nes) en kelt vis i
for året, le ver på kors blom ster bl. a.
kar se/ Car da mi ne.

• Stor kål som mer fugl (P. bras si cae)
kun en kelt vis, le ver på kors blom ster.

• Lil le kål som mer fugl (P. ra pae) le ver
på kors blom ster.

• Grø nåret kål som mer fugl (P. napi) al -
min de lig i for året, le ver på kors blom -
ster.

• Grøn busks som mer fugl (C. rubi) er
fun det man ge ste der, den le ver på en
ræk ke plan ter bl.a mo se bøl le og blå -
bær.

• Al min de lig blå fugl (P.icarus) træf fes
rig tigt man ge ste der, den le ver på en
ræk ke plan ter i ær teblomst fa mi li en.

• Engb lå fugl (C. se mi ar gus) er især al -
min de lig i en gare a ler ne om kring
Om me Å.

• Lil le ild fugl (L. phla e as) er al min de -
lig, hvor der gror plan ter i syre fa mi li -
en Po ly go na ce ae.

• Du kat fugl (L. vir gaure ae) er set midt
på he den ved den gennem gå en de
grus vej, hvor de søg te nek tar på
Spira ea, som stam mer fra den gang
der var huse og ha ver på he den før
1904. 

• Vio letran det ild fugl (L. hip pot hoe) er
især set i en gare a ler ne om kring
Omme Å. Det er en art der er gået
me get til ba ge.

• Brun lig per le mors som mer fugl (B. se -
le ne) er al min de lig over alt i Borris.

• San dran dø je (H. se me le) tal rig om -
kring  det store sky de tårn, men også
set flere an dre ste der med bar jord.

• Ok ker gul pletvin ge (M. cin xia) er set
flere ste der. 

• Ok ker gul ran dø je (C. pamphilus) me -
get al min de lig.

• Græs ran dø je (M. jur ti na) er al min de -
lig. 

• Næl dens ta kvin ge (A. ur ti cae), som
le ver på bræn de næl der dvs. især på
nærings fyldt muld jord, der for kun
en kelt vis.

• Dag på fug le ø je (A. io) le ver på bræn -
de næl der, der for kun en kelt vis.
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Nat som mer fug le der fly ver om da -
gen
• Blod plet (Tyria ja co ba e ae) flere eks -

em plarer blev fun det i fæl der ne. Lar -
ven blev også fun det på eng brand bæ -
ger (Se ne cio ja co ba ea) ved Ring ve jen
mod syd vest.

• Grøn me tal vin ge (A. sta ti ce).
• Mi-ugle (E. mi) og skrif tug le (E. gly -

phi ca) fløj om kring Omme Å, su ger
især på blå hat.

Et ud valg af nats vær mer ne
Smuk-stæn ge lug le (Cryp se dra gem -
mea) set i et pænt an tal, den er ud -
bredt, men gået me get til ba ge. Blom -
ster-stæn ge lug le (Ere mo bia och ro leu -
ca) er set en kelt vis. Ar ten er også dag-
ak tiv og ses især på blå hat. Ar ten har
været me get al min de lig på Djur sland,
men ses nu sjæl dent. Ar ten er gen ind -
van dret i DK ca. 2001 og fin des si den
me get ud bredt, ef ter at den var for -
svun det fra man ge lokaliteter om kring
1970. He de mo se-pel sug le (Acro nic ta
me ny an thi dis) blev fun det i flere eks -
emplarer, den le ver på buk keblad, pors, 
pil, den er lo kal og mest kendt fra Jyl -
land. Kær star-stæn ge lug le (Se di na bu -
ett neri) blev fun det ved Hjem me værns -
går den i 2013. Det er en me get lo kal og
sjæl den art i WJ, der kun er fun det i 4
eks emplarer Oks by, Havr vig, Blå vand.
Den er knyt tet til bi o to per med kær -
star. Da den sjæl dent be væ ger sig uden
for sin bi o top ses den ikke med min dre,
man stil ler lys op mel lem kær star på en 
yng le bio top. Blå ho ved (Di lo ba ca eru le -
o cepha la) blev fun det i et en kelt eks -
emplar i 2013 ved Hul mo se, den er for -
svun det fra næ sten alle ind lands bio to -
per og fin des ude luk ken de me get
en kelt vis i kystom rå der med tjørn især
i Vest jyl land. I 2013 blev der også fan -
get en en kelt tjør ne spin der (T. cra ta e -
gi) som er me get sjæl den i hele DK. På
en kel te bi o to per, i Kold mo sen, i Nord -

jyl land og Øle ne på Born holm ses den
dog jævnligt.

Pryd vin ger/pryd møl 
Flere eks emplarer af den i no vem ber
fly ven de Diur nea lip si el le er fun det ved 
Hjem me værns går den MG89. Hun nen
har små vin ger og kan ikke fly ve, så det
er en gam mel po pu la tion. Det er en stor 
art ca. 18 mm i vin ge fang.

Fund af gulds me de
Der er des vær re ikke fun det man ge ar -
ter, da det har været van ske ligt at ko or -
di nere   vejr for hold, sky de ø vel ser samt
plan lagt be søg. grøn smaragd li bel (Cor -
du lia ae nea) blev fun det i flere eks -
emplarer om kring Hjem me værns går -
den MG89.
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Fig. 4. Bi lle de af suk ker lok nings fæl de
UTE 



Blå vin get pragt vand nym fe (Ca lop te -
ryx vir go) er iagt ta get tal rigt tæt på
Omme Å, hvor den især svær mer om -
kring glans bla det hæg (glans bla det
hæg er en in va siv art, som bre der sig
hastigt på sand jor de især i Vest- og
Nord jyl land), ar ten er knyt tet til rent
strømmende iltrigt vand.

Fla ger mus-van dnym fe (Co e n ag rion
pul chel lum), set sam me med Ca lop te -
ryx vir go, al min de lig ved stil lestå en de
vand, bl.a. sure tør ve- og he de mo ser.
Bån det pragt vand nym fe (Ca lop teryx
sple n dens) er kun set i Bor ris lej ren, da
den le ver i Skjer nå en, som lø ber vest
om lej ren A.

Fund af bi ller/Co le op tera
Bi lle fun de ne er især knyt tet til fangst
fra lys fæl der ne og er der for mest nat-
ak ti ve ar ter. Guld bas ser ne grøn guld -
bas se (Ce to nia aura ta) og kob ber guld -
bas se (Pro to sia cu prea). Beg ge ar ter er
ak ti ve både dag og nat, fun det i lys fæl -
de, lar ver ne le ver i især i dødt ved af pil. 
Beg ge ar ter ses om da gen ofte på blå hat 
og djæ vels bid. Bi ller ne er ri me ligt al -
min de li ge på eg ne de bi o to per. Djæ vels -
bid vok ser me get tal rigt lang ve jen hvor 

Omme Å krydser Ring ve jen mod vest.
Gå se bil le (Phyl lo pertha hor ti co la) er
set flere ste der. Lar ven æder græs rødd -
der, den voks ne æder bla de og svær mer 
i sol skin. Na tol den bor re (Seri ca brun -
nea) flere eks emplarer, le ve vis som gå -
se bil len.

Flere ar ter af åd sel bil ler, som alle er
na tak ti ve og der for jævn lig op træ der
en kelt vis i lys fæl der. Li grø ver (Ne cro -
des lit tora lis) samt flere ar ter af fa mi li -
en Ni crophorus åd sels gra ver er set i
fæl der ne. Hvis man skal under sø ge ar -
ter ne nær mere, kan man ud læg ge re s -
ter af dyr eller små døde dyr.

Den al min de li ge mari e hø ne -7 plet tet
mari e hø ne (Coc ci nel la sep tem-punc ta -
ta) er set over alt i landskabet.

Stor van dkalv (Dy ti sus mar gi na lis)
er set flere ste der. Når den er er na tak -
tiv, er det især for at fin de nye van dhul -
ler.

Al min de lig vand kær (Hy dro bius fu -
sci pes), fun det i lys fæl den. Den le ver i
stil lestå en de vand.

Fund af døgn flu er Ephe merop tera
Døgn flu en Siph lo nurus la cu stris set på 
lys.
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Fig. 3. Lin de -
svær mer/ M. til -
i ae en art i fam -
li en Af ten svær -
mer me get
hur ti ge fly vere,
den ne fly ver in -
den det bli ver
helt mørkt, den
kan være grøn,
el ler svag grøn
over i det brun li -
ge.



Fund af flu er Dip tera
Hjor te lus (Li pop te na ser vi) kan ses i
store mæng der på ned lagt hjor te vildt
og net op rå dyr og kron dyr. Den er set i
man ge eks emplarer ved alle be søg. Et
eks emplar er fun det le ven de i efter året
ved Hjem me værns går den i lys fæl den.
Man ge stan kel ben er endt i fæl der ne
især Ti pu la maxi ma og Ti pu la vit ta ta.
Beg ge ar ter er uhyre al min de li ge. Lil le
snep pe flue (At herix ibis) fly ver om da -
gen, set i det syd li ge om rå de, bi lle de.
Guld klæg (Chry sops re lic tus), set flere
ste der i sol skin, bi lle de. Stik ket er ikke
rart, de skærer med mund de len et snit,
så de kan suge blod.

Fund af græshop per Orthop tera
Mark græshop per her un der eng græs -
hop pe (Chorthip pe paral le lus) er set
flere ste der i om rå det.

Fund af åre vin ge de hy me nop tera
Man ge ar ter af segl hvep se i fa mi li en
Ich neu mo ni dae er set på lys. Alle ar ter -

ne er pt. ikke en de ligt be stemt, da de
lig ner hin an den me get. De snyl ter på
store som mer fug le lar ver. Der er fun det 
min. 4 ar ter.

Ar ter der ikke er in sek ter
Mur me jer (Leio bu num ro tun dum) er
fun det me get tal rigt i ok to ber og no -
vem ber uden på lys fæl den ved Hjem -
me værns går den. De har gi vet for sy net
sig med fly ven de in sek ter, da de er rov -
dyr.

Med vir ken de i under sø gel ser ne
Der har for u den under teg ne de del ta get 
flere fra Aar hus En to mo log klub. Be n -
ny Bæk Han sen har del ta get i man ge
ind sam lings ture (BBH). Je sper Ving -
toft (JV), Svend Lar sen, Stef fen Kjeld -
gaard, Frank Jep pe sen, John Søby Ni -
el sen, Leif Bloss Car sten sen, Kurt Høj -
gaard har del ta get i ture i om rå det,
hvor der ikke har været sky de ø vel ser. 

Op da tere de art sli ster kan fin des på
DEF's hjem me si de. 
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Fig. 5. Bi lle de af 
ned gra vet fæl de
pla ceret tæt på
lej ren med iso -
leret låg. Der -
med for mind -
skes for damp -
nin gen. Fæl den
er om gi vet af
fyr retræ er og
lyng, så der fal -
der ikke man ge
bla de ned i af -
løb strag ten og
stop per den ne, et 
stort pro blem om 
efter året an dre
ste der. (BBH)



Vår flu e fau na -
en ( Tricho -
ptera) i og ved
Bor ris Søn der -
land 2013
Pe ter Wi berg-Lar sen, In sti tut for
Bi o sci en ce, Aar hus Uni ver si tet

I lø bet af som meren og efter året 2013
ind sam le de Uffe Tern drup in sek ter i
lys fæl der, pla ceret flere ste der in den
for For svarets øvel ses om rå de i Bor ris
Søn der land. Et par af po si tio ner ne lå
re la tivt tæt på om rå dets to store van -
dløb, Skjern Å (i om rå dets nord vest li ge
hjør ne, ca. 600 m fra det te van dløb) og
til lø bet Omme Å (i om rå dets sy døst li ge
hjør ne, ca. 800 fra åen, men helt tæt på
et lil le til løb til åen). Lys fæl der ne var
med korte pauser i funktion i måne -
derne juli-oktober.

Fæl der ne fan ge de in sek ter fra man ge 
grup per, her un der vår flu er. De fle ste
ar ter fra den ne in sek tor den, der er en
»sø ster grup pe« til som mer fug le ne, er
na tak ti ve og til træk kes stærkt af lys,
når det er mørkt. Fang sten af vår flu er
var da også perio de vis me get stor, hvor -
for der kun blev søgt fra sor teret ind i vi -
der nok til at sik re, at alle fang ne ar ter
var rep ræ sen teret. Det fra sor tere de
ma te ri a le blev al ko hol-kon ser veret og
er efterfølgende blevet identificeret af
forfatteren. 

Hvad blev der fan get? 
Og hvor kom de fra?
Der blev i alt fun det 33 for skel li ge ar ter 
af vår flu er (ud af i alt 430 ind i vi der).
Flere ar ter var me get tal rigt rep ræ sen -
tere de, men 11 ar ter op tråd te kun i
 individantal færre end 5.

Vår flu er er me get nært knyt te de til
vand, først og frem mest dam me, søer
og van dløb. Her le ver de res lar ver, der
ud nyt ter alle mu li ge ty per af mi kro-le -
ve ste der og fø de kil der. Af Dan marks
hid til kend te 170 ar ter, kan ca. 100
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Fig. 1. Lim -
nephi lus bi no -
ta tus er »ny«
for om rå det.
Den er re la tivt
sjæl den; lar ven
fin des i de dele
af per ma nen te
søer/dam me,
som tør rer ud i
lø bet af som -
meren. 



over ve jen de fin des i for skel li ge ty per af
van dløb (kil der, bæk ke, åer og helt sto -
re van dløb), re sten i stil lestå en de vand. 
En del ar ter le ver i dam me, som ty pisk
tør rer ud om som meren. De når dog at
for vand les til voks ne, in den det sker.
Der ef ter over le ver de den tør re tid som
voks ne på land, en del af ti den i »som -
merd va le«, og ty pisk så læn ge, at de
kan læg ge de res æg, når de tidvist ud -
tørrende damme igen fyldes med vand i
efteråret.

Der er flere per ma nen te små sø er og
dam me, og sik kert en del som merud -
tør ren de i Bor ris Søn der land. Der ud o -
ver græn ser om rå det op til nog le af lan -
dets stør ste van dløb, Skjern Å og den
næ sten lige så store Omme Å. Beg ge
van dløb er kendt for de res me get store
bi o di ver si tet af van din sek ter og an dre
små dyr (se fx Jen sen 1951, 1956; Grøn
2000; Wi berg-Lar sen 1978, 1985; Wi -
berg-Lar sen et al. 2013). Sær ligt arts -
rig er (el ler var - før re gu lerin gen i 1963 
- 69) vår flu e fau na en i selve van dlø be ne
og i van dom rå der ne i de res ådal. Så le -
des er der hid til fun det hele 64 ar ter i
selve vandløbene eller helt tæt på disse
(Wiberg-Larsen, upubliceret). 

Under sø gel sen i 2013 bi drog i for hold
her til med 15 nye ar ter, mens de re -
steren de 18 ar ter al lere de var kendt fra
»om rå det« (tabel 1). 

Blandt de fund ne 33 ar ter i 2013 var
ca. ½-de len (17) nært knyt te de til van d -
løb, her af 2 af de nye for om rå det (Plec -
troc ne mia con sper sa og Po ta mo phy lax
cin gu la tus), der beg ge fin des ved små
van dløb. De øv ri ge van dløb sar ter er
gan ske gi vet til fly vere fra Skjern Å og
Omme Å, ikke mindst »stær ke« fly vere
som Rhya cophi la nu bi la, Ha le sus ra di -
a tus, H. tes se la tus, og Po ta mo phy lax la -
ti pen nis. Den trods alt be ty de li ge af -
stand til de to store van dløb er dog uden 
tvivl år sag til, at an de len af van dløb sar -
ter her fra i fæl der ne var re la tivt be ske -
den. Der til kom mer, at en be ty de lig del
af dis se van dløbs ar ter har fly ve ti der i
maj-juni, hvor lys fæl der ne ikke var op -
stil le de. Des uden blev in gen af vore
mind ste ar ter (fa mi li en Hy drop ti li dae)
fun det. For mo dent lig er de ble vet
overset – det sker let, hvis ikke
»søgebilledet« er rigtigt indstillet.

Den re steren de an del af fang ne ar ter,
i alt 16, er pri mært knyt tet til søer og
dam me. Af dis se er de 5 spe ci fikt knyt -
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Fig. 2.: Bor ris Søn der land, et  mi li tært øvel se ster ræn, som blev etableret i 1903.
Ind sam lin ger ne var mu lig, for di For svaret gav til la del se til kør sel ad den ring vej, 
som om kran ser om rå det, også når der hol des sky de ø vel ser (hvil ket sker me get tit).
Pla cering af lys fæl der: vio let te cir kler – 2013; røde cir kler – 2014. 
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te de til ud tør ren de dam me, og det er
ar ter som gen erelt fly ver me get om -
kring i de res sø gen ef ter eg ne de le ve ste -
der. Så le des har ar ter fra søer/dam me
gen erelt stør re spred nings evne end ar -
ter fra van dløb (se fx Wi berg-Lar sen
2004). Des uden blev der fun det ar ter,
som er karak teristi ske for nærings fat -
ti ge og sur van de de he de sø er og dam me: 
Lim nephi lus ele gans, L. luri dus og L.
spar sus. Den ne type søer/dam me er ik -
ke særlig almindelige og relativt dår ligt 
undersøgte.

Under sø gel sen på vi ste des vær re in -
gen me get sjæld ne ar ter, men L. ele -
gans og Ne mo tau lius punc ta to li ne a tus
sy nes at være ble vet re la tivt sjældne i
vore dage. 

Frem ti di ge under sø gel ser
I håb om bed re at do ku men tere vår flu -
e fau na en i om rå det har Uffe Tern drup
igen via bat terid revne lys fæl der ind -
sam let vår flu er i juli-no vem ber 2014.
Der er ind sam let 4 ste der, igen pri mært 
i ud kan ten af om rå det. Men den ne
gang er der fra sor teret et langt stør re
an tal ind i vi der (skøns mæs sigt > 4000
for hele sæ so nen). Det te ma teri a le vil
bli ve be ar bej det i lø bet af vin teren 2014 
/ 2015. Des vær re var det ikke mu ligt at
ind sam le fra om rå dets cen tral dele,
hvor der fin des he de sø er/-dam me, som
po ten ti elt kan rum me en ræk ke »op -
sigts væk ken de« ar ter. Det store an tal

fang ne ind i vi der be ty der imid ler tid, at
chan cen for at »få« nog le af de mere
sjæld ne ar ter er til ste de. Og hvis vi er
me get hel di ge, måske endda arter som
ikke er set i Danmark siden regule rin -
gen af Skjern Å i 1960’erne.
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Arter 1940-2011 Borris 2013 Levested

Adicella reducta + V

Agraylea multipunctata + D

Agrypnia varia + D

Anabolia nervosa + + V, S

Annitella obscurata + V

Athripsodes albifrons + V

Athripsodes aterrimus + V, S, D

Athripsodes cinereus + V,S

Beraeodes minutus + V

Brachycentrus maculatus + + V

Brachycentrus subnubilus + V

Ceraclea albimacula + V

Ceraclea annulicornis + V

Ceraclea dissimilis + V

Ceraclea fulva + V,S

Ceraclea nigronervosa + V

Ceratopsyche silfvenii + V

Chaetopteryx villosa + V

Cyrnus flavidus + + S, D

Cyrnus trimaculatus + V, S

Glossosoma boltoni + V

Glyphotaelius pellucidus + D(T)

Goera pilosa + V, S

Halesus digitatus + V

Halesus radiatus + + V

Halesus tesselatus + + V

Holocentropus dubius + D

Holocentropus stagnalis + D

Hydropsyche angustipennis + + V

Hydropsyche contubernalis + V

Hydropsyche pellucidula + + V

Hydropsyche siltalai + + V

Hydroptila cornuta + V

Hydroptila martini + V

Hydroptila simulans + V

Hydroptila sparsa + V

Ithytrichia lamellaris + V

Ta bel 1. Over sigt over ar ter af vår flu er (Tri chop tera) fun det ved under sø gel sen i
Bor ris Søn der land 2013 og tid li gere under sø gel ser i ned re Skjern Å/Omme Å
(1940-2011). Også de en kel te ar ters fore truk ne lar ve-le ve ste der er an gi vet: V -
 vand løb, S - søer, D - dam me, D(T) - ud tør ren de dam me. 
Ar ter ne er op stil let i al fa be tisk or den - ikke ef ter fa mi lie.
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Arter 1940-2011 Borris 2013 Levested

Lepidostoma hirtum + + V

Limnephilus affinis + D(T)

Limnephilus auricula + D(T)

Limnephilus binotatus + D

Limnephilus elegans + D

Limnephilus extricatus + + V

Limnephilus flavicornis + D

Limnephilus fuscicornis + V

Limnephilus griseus + D (T)

Limnephilus ignavus + V,D

Limnephilus lunatus + + V

Limnephilus luridus + D

Limnephilus marmoratus + + S,D

Limnephilus rhombicus + + V,S,D

Limnephilus sparsus + D(T)

Lype phaeopa + V,S

Micropterna sequax + V

Molanna angustata + V,S,D

Mystacides azureus + V,S

Nemotaulius punctatolineatus + S,D

Neureclipsis bimaculata + V

Notidobia ciliaris + V,S

Odontocerum albicorne + V

Oecetis ochracea + + V,S

Oecetis testacea + V,S

Oxyethia falcata + V

Oxyethira flavicornis + S,D

Oxyethira frici + V

Oxyethira tristella + V

Phryganea grandis + S,D

Phrygenea bipunctata + V,S,D

Plectrocnemia conspersa + V

Polycentropus flavomaculatus + V,S

Polycentropus irroratus + + V

Potamophylax cingulatus + V

Potamophylax latipennis + + V

Psychomyia pusilla + V

Rhyacophila nubila + + V

Sericostoma personatum + V

Tinodes waeneri + S

Wormaldia subnigra + V



Om re gi stre -
ring af  nat -
svær mere i Hø -
ste mark og
Tof te Skov
Af Kristi an Knudsen

Aage V. Jen sens Fon de er hver ve de Hø -
ste mark Skov og Mose i 1988. I 2002
fulg te Tof te Skov og Mose samt Port -
land mo sen ef ter. Beg ge om rå der er be -
lig gen de i det øst li ge Himmerland.

Hø ste mark om fat ter et are al på ca.
568 ha. Tof te Skov og Mose har et are al
af ca. 4000 ha.

Både Hø ste mark og Tof te Skov er
ind heg ne de, så al min de lig ad gang er
kun mu lig med til la del se fra fon den.
Når de er heg ne de, er det for di, der

både i Hø ste mark og Tof te Skov fin des
kron dyr (i Hø ste mark er der ca. 200
stk. og i Tof te ca. 400 stk.) og vilds vin
(kun i Tof te med ca. 150 stk.).

Hø ste mark skov har jeg be søg man ge
gan ge i min sam ler tid, der star te de i
star ten af 1970’er ne, men det var al tid
med fangst uden for heg net med gen -
era tor og / el ler suk ker lok ning i den
vest li ge del af sko ven. An dre sam lere
har også fan get på lo ka li te ten masser af 
gange.

Også nu af dø de Pre ben L. Holst har
re gi streret man ge dyr fra især Hø ste -
mark. Pre ben L. Holst var  bo sid den de
i Hø ste mark i åre ne 1995 og 1998, hvor
han under søg te som mer fug le fau na en
ret grun digt, idet han var fuld tids-le pi -
dop tero log i om rå det. På til svaren de
vis under søg te han Lil le Vild mo se i åre -
ne 2003-2004. Svend Kaa ber har sam -
men skre vet Pre ben L. Holsts re gi stre -
rin ger i bogen Høstemark - Status
2001.

I be gyn del se af 2010 be slut te de jeg at
sen de en an søg ning til fon den om sy ste -
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Fig. 1. De høje
hegn og store lå -
ger hol der ef fek -
tivt vils vin og
kron vildt inde.



ma ti ske ind sam lin ger i Hø ste mark og
Tof te Skov ved hjælp af lysfælder.

Jeg fik til la del se fra fon den. Her ef ter
kon tak te de jeg Ja cob Pals gaard An der -
sen, og vi af tal te en de lig pla cering af
fæl der ne. Sam ti dig fik jeg ud le veret
nøg ler til sko ve ne, så jeg kun ne kom me
ind og røg te, uden at Ja cob skul le med
hver gang. I de sid ste år har det været
Ja cob Skri ver, jeg har haft kon takt til,
da han over tog efter Jacob Palsgaard
Andersen.

Når jeg valg te at an ven de lys fæl der,
var det, for di me to den er yderst ef fek -
tiv. 

Ly skil den i fæl der ne var 250 w kvik -
sølv damplam per, der tæn der auto ma -
tisk i skum rin gen og sluk kes om mor -
ge nen af et lys re læ. Fæl der ne be står af
en be hol der med låg over og en stor
tragt an bragt her o ver, så de dyr, der til -
træk kes til lam pen kan fal de gen nem
trag ten og ned i be hol deren. Nede i be -
hol deren er der un der trag ten an bragt
et regn vand sa fløb, så de ind sam le de
dyr ikke øde læg ges af vand. Selve be -
hol deren er el lers fyldt med æg ge bak -
ker, så le des at in sek ter ne kan fal de til
ro i kro ge og hul rum. I be hol deren er

der også an bragt en gift fla ske med per -
klor og en væge, hvor fra gif ten lang -
somt fordamper, så insekterne i løbet af 
kort tid dør.

Da der an ven des gift, kræ ves sær lig
til la del se fra Skov- og Na tur styrel sen.
Dis se til la del ser hav de jeg, da jeg igen -
nem man ge år har ar bej det med re gi -
strering af nats vær mere med ind beret -
ning til Skov- og Naturstyrelsen.

Da fæl der ne kræ ver strøm for sy ning,
skul le de op sæt tes i nær he den af 220 v
el-in stal la tio ner. I Hø ste mark blev en
fæl de op stil let fra Felt sta tio nen i kan -
ten af sko ven samt en ved la de byg nin -
gen længere mod nord.

I Tof te Skov fra byg nin ger ne inde
midt i sko ven og nede ved Sel le gård
Bæks ud løb in den for heg nin gen.

Fæl der ne blev op sat d. 24.-25 juni
2010 og  kør te  i 2010 frem til 21.-22.
ok to ber. I 2011 star te de jeg tid li gere,
nem lig den 28. marts og slut te de den
26. ok to ber. I 2012 fra 19. marts til 26.
ok to ber. I 2013 fra 1. april til 17. ok to -
ber og i 2014 fra 28. marts til 26. okto -
ber.

Samt li ge fæl der blev tømt og sor teret
med ca. en uges mel lem rum. Kør sel i
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Fig. 2. Fæl de 1 : 
NV = fæl den
pla ceret ved la -
de byg nin gen i
den nord vest li ge 
ende af Hø ste -
mark Skov. Om -
rå det lig ger ud
til den åbne slet -
te inde i sko ven.
Lo ka li te ten er
præ get af pil,
birk, brom bær
samt lave ur ter.



for bin del se med tøm ning har ud gjort
over 8000 km, selv om jeg bor ri me lig
tæt på om rå der ne. Sor terings ar bej det
kræ ver me gen tid (3-4 ti mer pr. fæl de i
høj sæ so nen), da man skal være me get
sy ste ma tisk for at ska be over blik over
det ind sam le de ma teri a le. Min stra te gi
går på først og frem mest at få de store
og »fyl di ge« ar ter sor teret fra, så man
bed re kan få over blik over re sten. Her -
ef ter sor terer jeg »ty pe dyr« fra for de
for skel li ge perio der, alt så de hyp pig ste
5-10 ar ter. Her ef ter gennem gås ma teri -
a let igen, så le des at det må ske er samt -
li ge må lere, spin dere el ler ug ler, der
fra sor teres. Alt no teres op på »af kryds -
nings li ste dan ske ma cros«, se nere ta -
stes op lys nin ger ind i Bugbase - ma -
cros fundlistedatabasen på Lepido pte -
ro logisk Forenings hjemmeside.

De før ste 3 år stod fæl der ne på præ cis 
sam me plads hvert år. Ef ter dis se år
flyt te de jeg fæl der fra 15 - 400 m i for -
hold til den op rin de li ge pla cering, så
der var mu lig hed for at få lidt ekstra
arter.

Jeg har haft om kring 3800 fæl de da ge
med de 4 fæl der i alt. Tal let er ikke mu -
ligt at op gøre helt eks akt, da en kel te
fæl der har været ude af drift i kor tere
perio der fx pga. sprun get pære el ler
strø maf bry del se. (Vilds vi ne ne har en
en kelt gang gna vet en led ning over
under søgning af føde).

Fæl der nes pla cering:
NV = fæl den pla ceret ved la de byg nin -
gen i den nord vest li ge ende af Hø ste -
mark Skov.

Om rå det lig ger ud til den åbne slet te
inde i sko ven. Lo ka li te ten er præ get af
pil, birk, brom bær samt lave urter.

V = fæl den pla ceret ved felt sta tio nen
i den vest li ge del af Hø ste mark Skov.

Om rå det er et åbent sko vom rå de med 
især bøg, birk og el.

C = fæl den pla ceret cen tral i Tof te
Skov ved byg nin ger ne inde midt i sko -
ven.

Her er der åbent over drev med gam le
bi rke og ege i kan ten, også en del tjørn.

SØ = fæl den pla ceret vest for Bæk hu -
set i den sy døst li ge del af Tof te Skov.

Om rå det præ get af gam le grå klit ter
med be voks ning af lyng samt me get
åben fyr re skov.

Nog le konklu sio ner ef ter fem års
fangst:
An tal ar ter: Jeg har i alt re gi streret 527 
ar ter fra mine fæl der gen nem de 5 år.
Før ste år i 2010 blev der re gi streret 406 
ar ter, i 2011 yder li gere 64 ar ter, i 2012
yder li gere 29, i 2013 yder li gere 19 samt
i 2014 yderligere 9.

Det ly der må ske ikke af så man ge, da
der er ca. 870 stor som mer fug le, der er
mu li ge at fan ge ved hjælp af lyslok ning. 
(Nog le ar ter af stor som mer fug le er her
ikke reg net med, da de ikke er lys sø gen -
de - blandt an det sæk bærere, glas svær -
mere, køl le svær mere samt dags om mer -
fug le). Men af de ca. 870 ar ter er der en
mas se ar ter, der er sjæld ne træk dyr,
som man ikke kan for ven te at fan ge
selv gen nem en læn gere år ræk ke. An -
dre ar ter har en me get lo kal ud bre del se 
fx er man ge ar ter kun truf fet på Born -
holm, Sjæl land el ler i det syd li ge Jyl -
land. Så dan ne arter kan ikke forventes
fanget i et område i Himmerland. 

Jeg har fan get ca. 60% af de dan ske
stor som mer fug le i om rå der ne. Det te
tal er me get højt og vid ner om en stor
bi o di ver si tet i om rå der ne. Jeg har re gi -
streret 80 ar ter, der ikke tid li gere var
re gi streret fra områderne. 

Fa ste ar ter: Som det frem går af den
sam le de li ste (der kan ses på DEFs
hjem me si de), er der rig tig man ge fa ste
ar ter i om rå det (med fa ste ar ter me ner
jeg ar ter re gi streret i mere end en fæl de 
el ler re gi streret af Pre ben Holst og fra
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en af mine fæl der. En kel te af dis se er
al li ge vel ikke fa ste, da vi ved, at det er
re gel mæs si ge træ kar ter, der jævn ligt
fly ver til Dan mark, sner le svær mer (A.
con vol vu li L.) og van dre må ler (O. obs ti -
pa ta F.)).

Ny fund ne fa ste ar ter: Kon val ro dæ -
der (K. lu pu li na L.), eges negl (A. li ma -
co des Hufn.), fyr re spin der (D. pini L.),
ege segl vin ge (W. bi naria Hufn.), dru e -
mun ke må ler (C. ad ve naria Hb.), bø ge -
må ler (P. do la braria L.), aske-efter år -
stak må ler (E. fu scan taria Hw.), ege-
efter år stak må ler (E. ero saria D. & S.),
stor ege bark må ler (H. ro boraria D. &
S.), ege bark må ler (H. punc ti na lis
Scop.), bal sa min bånd må ler (X. bi ri vi a -
ta Bkh.), en vin kel må ler (E. unan gu la ta
Hw.), øjen trøst må ler (P. blan di a ta D.
& S.), slå end værg må ler (R. chlo era ta
Mab.), sort må ler (O. atra ta L.), kar me -
li ter spin der (O. car me li ta Esp.), bæv re -
asp spin der (G. cre na ta Esp.), sol strå le
(A. aceris L.), stor per le mor me ta lug le
(P. festu cae L.), brun næl de-bril leug le
(A. tripla sia L.), hvid stri bet ugle (T.
emor tu a lis D. & S.), sum pug le (A. pal -
lu stris Hb.), mørk stæn ge lug le (A. fur -
va D. & S.), kyst stæn ge lug le (A. an ceps

D. & S.), grøn stæn ge lug le (C. tri dens
Hufn.), tvil lin ge pri kug le (A. ge mi ni -
punc ta Hw.), kær star-stæn ge lug le (S.
bu ett neri E. Her.), mare hal mug le (C.
ely mi Tr.), lyng-da gug le (A. myr til li L.), 
vio let nel li keug le (H. ri vu laris F.), kon -
fus nel li keug le (H. per plexa D. & S.),
sort prik ket græ sug le (M. ob so le ta Hb.),
rød lig for år sug le (O. mini o sa D. & S.),
toplet for år sug le (O. mun da D. & S.),
mørk søm met smu tug le (N. inter jec ta
Hb.), rhom be-glan sug le (X. rhom boi -
dea Esp.), ne tug le (N. ty pi ca L.), ir grøn
ugle (A. pra e cox L.), ege-dværg (M. stri -
gu la D. & S.), grøn egeug le (B. bi co lora -
na Fu essl.), mu se grå lav spin der (P.
mu scer da Hufn.), bø ge lav spin der (E.
so rorcula Hufn.) samt blodplet (T. jaco -
baeae L.).

Ny fund ne ar ter, der mu lig vis bli ver
el ler er fa ste: Vio let brun bark må ler (S.
brun ne aria Vill.), gran bark må ler (D.
ri be a ta Cl.), mørk ring må ler (C. ob scu -
ra ta D. & S.), me let dusk må ler (S.
floslac ta ta Hw.), rød brun eng må ler (I.
ser pen ta ta Hufn.), ju ni mørk vin ge må ler 
(S. mu cro na ta Scop.), gul krop pet bal sa -
min må ler (E. ca pi ta ta HS.), net møn -
stret nel li keug le (E. re ti cu la ta Go e ze),
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Fig. 3. Fæl de 2:
V = fæl den pla -
ceret ved felt sta -
tio nen i den
vest li ge del af
Hø ste mark
Skov. Om rå det
er et åbent sko -
vom rå de med
især bøg, birk og 
el.



rød top må ler (P. bi fa ci a ta Hw.),  æble -
dværgmåler (E. in sig ni a ta Hb.), avn -
bøg må ler (A. al bu la ta Hufn.), bi rke gaf -
fel ha le (F. bi cu spis Bkh.), majs pin der
(D. ru fi cor nis Hufn.), hvid stren get-pel -
sug le  (S. al bo ve no sa Go e ze), sner -
le-char meug le (P. can di du la D. & S.),
ber ber-pyra mi deug le (A. ber bera
Rungs), tvivl som mus (H. am bi gua D.
& S.), hvid vi sket ugle (T. atripli cis L.),
grå lig cy kla meug le (E. vir go Tr.), vio let
or de nug le (C. pyra li na D. & S.), lin -
de-sep tem berug le (X. citra go L.), for an -
der lig jord far veug le (A. lych ni dis D. &
S.), skin nen de jord far veug le (A. ni ti da
D. & S.), hvid nak ket si vug le (A. neuri ca
Hb.), w-grøn sag sug le (L. w-la ti num
Hufn.), hvid-punkt græ sug le (M. al bi -
punc ta D. & S.), sort vio let smu tug le (N. 
jan thi na D. & S.), kyst-land mand (A.
ri pae Hb.), frøn net land mand (A. puta
Hb.), stor lav spin der (L. quadra L.)
samt rundvinget lavspinder (E. gri -
seola Hb.).

Ny fund ne til fæl di ge ar ter: Pi lering -
må ler (C. pen du laria Cl.), bø ge skov -
spin der (D. obli tera ta Esp.) samt smal -
vin get ugle (S. exi gua Hb.).

Ikke gen fund ne ar ter: Pre ben Holst
har re gi streret 22 ar ter, som jeg ikke

har gen fun det. Det te kan skyl des, at
Pre ben fan ge de på man ge for skel li ge
lo ka li te ter i sko ven, hvor mine fæl der
er pla ceret fast på 4 lo ka li te ter. Det kan 
al li ge vel un dre, at jeg ikke har gen fan -
get føl gen de ar ter: Stor ber beris må ler
(R. cer vi na lis Scop.), lil le frost må ler (O. 
bru ma ta L.), hum le næ bug le (H. ro stra -
lis L.), elme-sep tem berug le (X. gil va go
D. & S.), pile-ugle (B. vi mi na lis F.), røg -
far vet grøn sag sug le (L. su a sa D. & S.)
samt plet tet bjør ne spin der (C. cribra -
ria L.).  

Kli ma foran drin ger: Oven stå en de li s -
ter vi ser, at der sker nog le for an drin ger 
i na turen, mu lig vis på grund af kli ma -
æn drin ger, så le des at mere syd li ge ar -
ter bre der sig nord på. (eges negl (A. li -
ma co des Hufn.), ege segl vin ge (W. bi -
naria Hufn.), stor ege bark må ler (H.
ro boraria D. & S.), stor ege bark må ler
(H. punc ti na lis Scop.), en vin kel må ler
(E. unan gu la ta Hw.), æbled værg må ler
(E. in sig ni a ta Hb.), kar me li ter spin der
(O. car me li ta Esp.), bæv re asp spin der
(G. cre na ta Esp.), hvid stren get-pel sug -
le (S. al bo ve no sa Go e ze), brun næl de-
bril leug le (A. tripla sia L.), sner le-char -
meug le (P. can di du la D. & S.), ber ber-
pyra mi deug le (A. ber bera Rungs), tvivl -
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Fig. 4.  Vild -
svinene er ikke
sky over for bi ler. 



som mus (H. am bi gua D. & S.), grå lig
cy kla meug le (E. vir go Tr.), lin de-sep -
tem berug le (X. citra go L.), tvil lin ge pri -
kug le (A. ge mi ni punc ta Hw.), kær -
star-stæn ge lug le (S. bu ett neri E. Her.),
hvid-punkt græ sug le (M. al bi punc ta D.
& S.), toplet for år sug le (O. mun da D. &
S.), sort vio let smu tug le (N. jan thi na D.
& S.), mørk søm met smu tug le (N. inter -
jec ta Hb.), stor lav spin der (L. qu a dra
L.), bø ge lav spin der (E. soror cu la
Hufn.) samt blodplet (T. jacobaeae L.)).

Lidt tan ke spind: Hvis man ikke ved
så me get om ind sam ling af nats vær -
mere med fæl der, der dræ ber dyre ne,
vil man som læg mand nok tæn ke:
»Hvad med etik ken?« el ler »Dyre ne bli -
ver jo ud ryd det, når de ta ges fra be -
standen!«

Da jeg har op talt samt li ge eks em pla -
rer af samt li ge ar ter de 3 før ste år med
fæl der ne, så vi ser det sig, at ty pe dyret
(ar ten med det stør ste ind i vi dan tal) fra
fæl der ne var lil le å-ugle (R. seri ce a lis
Scop.). Ar ten er for holds vis lil le med et
vin ge fang på 20-23 mm. Den fly ver fra
juni til og med sep tem ber. Lar ven lever
på græsser, visne blade mv.

Før ste år fan ge de fæl der ne i alt
>2365, an det år >3112 og tred je år
>2162 ind i vi der. Så ar ten vari erer i an -
tal fra år til år, men ar ten bli ver be -
stemt ikke udryddet.

Ind i vi dan tal let er enormt af den ne
art. Hvis man fore stil le de sig, at en fæl -
de kun ne fan ge alle ind i vi der af ar ten
in den for en ra dius af 16 m (stort set
svaren de til en al min de lig hånd bold ba -
ne). Reg ner man på det to ta le fang stan -
tal og de ler ud på en en kelt fæl de, gi ver
det et gennem snits tal på godt 600 stk.
af ar ten pr. fæl de pr. år. Det are al en
fæl de har fan get på svarer til knap 1/12
ha. Da Hø ste mark og Tof te Skov har et
sam let are al på ca. 4568 ha, så vil ind i -
vi dan tal let af lil le å-ugle (R. seri ce a lis
Scop.) te ore tisk være over 30.000.000
fordelt over hele arealet.

En an den art, som er op tæl lings art,
når man ar bej der med fæl der med til la -
del se fra Skov & Na tur styrel sen, er den 
smuk ke ro kok koug le (S. cel sia L.). Ar -
ten er for holds vis stor med et vin ge fang 
på 35-44 mm. Ar ten er smukt grøn med
mørkt bru ne bånd. Ar ten fly ver i sep -
tem ber må ned. Lar ven le ver på forskel -
lige græsser.
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Fig. 5. Fæl de 3:
C = fæl den pla -
ceret cen tral i
Tof te Skov ved
byg nin ger ne
inde midt i sko -
ven. Her er der
åbent over drev
med gam le bi rke 
og ege i kan ten,
også en del
tjørn.
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Den ene ste fæl de, der stort set ikke
er ble vet flyt tet i lø bet af de fem år er
fæl den »Hø ste mark (NV)«. An tal let af
ro kok koug le (S. cel sia L.) har været:
2010 58 stk., 2011 9 stk., 2012 19 stk.,
2013 63 stk. samt i 2014 16 stk. Hvis
lys fangst var så ef fek tivt, at det fan ge -
de alle ind i vi der, vil le an tal let af dyr gå 
ned år ef ter år. Det te er ikke til fæl det,
men der er store vari a tio ner i ind i vi -
dan tal let fra år til år, sik kert på grund
af le ve for hol de ne for larverne og
overvintringssuccesen.

Lys fæl der er ef fek ti ve til at få re gi -
streret man ge ar ter af nats vær mere
uden et alt for stort tids for brug, og
uden at fæl den ud ryd der ar ter ne.
Nats vær mere er yderst re pro duk ti ve,
en hun kan læg ge flere hund re de æg.
Så ar ter nes over le vel se hæn ger sam -
men med for hol de ne for lar ver ne og
med klimaet, der varierer fra år til år.

Min me to de med fæl der med lyslok -
ning har selv føl ge lig været ret en si dig, 

så jeg har ikke fået re gi streret alle de ar -
ter, der fx kun fly ver om da gen samt ar -
ter, der pri mært fin des som lar ver  eller
kom mer til suk ker lok ning. Jeg hå ber, at 
jeg på et tids punkt kan få mu lig hed for
fin de sæk bærere, glas svær me re, køl le -
svær mere samt dagsom mer fugle i om -
råderne.

En sær lig tak til: 
Aage V. Jen sens Na tur fond (Ja cob

Pals gaard An der sen og Ja cob Skri ver,
der beg ge al tid har været hjælp som me
med »mit rend i skovene«).

Uffe Tern drup - for kor rek tur læs ning
og hjælp til oven stå en de.

Kil der: 
Hø ste mark - Sta tus 2001 (spe ci elt af snit tet

Som mer fug le, af Svend Kaaber)
Dan marks som mer fug le - en felt hånd bog

over samt li ge dag- og nat som mer fug le (af
Mor ten Top-Jen sen & Mi cha el Fibiger)

Fig. 6. Fæl de 4: SØ = fæl den pla ceret vest for Bæk hu set i den sy døst li ge del af
Tof te Skov. Om rå det præ get af gam le grå klit ter med be voks ning af lyng samt me -
get åben fyr re skov.



Sta tus for po -
pu la tions be -
skyt te de
stor som me -
fug le og bi ller 
i Dan mark
DEF har ved ta get, at der i Dan mark er
6 ar ter af stor som mer fug le og 2 ar ter
bi ller som er under lagt en fri vil lig po -
pu la tions be skyt tel se. I det føl gen de er
ar ter ne li stet med en sta tus for 2014 og
for en kel te ar ter 2012-2013.
De om fat te de ar ter er: 
• Ilia (Apa tura ilia)
• Sort brun blå fugl (Ari cia ar taxer xes)
• Spejl bred pan de (He terop terus morp -

heus)
• Rød lig per le mor som mer fugl (Bo loria 

euph ro sy ne)
• Sva le ha le (Pa pi lio ma cha on)
• Grå peri ko nug le (Chloan tha hy peri -

ci)
• Bom bar der bil le (Bra chi nus cre pi -

tans)
• Må ne tor bist (Co pris lu naris)

Ilia (Apa tura ilia)
Af Lars An der sen
im pro ba07@gmail.com

Ar ten må ikke ind sam les på Kal ve bod
Fæl led på Vesta ma ger. Der op for dres
til at efter sø ge ar ten an dre ste der. På
an dre lo ka li te ter må han ner af ar ten
ind sam les i et stk pr. lo ka li tet. Ar tens
kon takt per so ner Lars An der sen el ler

Jan Fisher Ras mus sen som straks ori -
en teres om nye fin de ste der.

Pin se sko ven: For år og som mer har
der været så høje tem pera turer, at som -
meren går som at 2014 slår alle var me-
og sol skins re kor der i gen nem ti der ne. 

Den før ste ilia i Pin se sko ven blev set
d. 30 juni. 

D. 4 juli be gynd te der at være flere
dyr, jeg så ale ne den dag 5 stk. han ner.
Da ge ne ef ter be gynd te der at være
flere, d. 10 juli så jeg over 20 stk. på en
dag, ved at cyk le Pin se sko ven igen nem
på alle sti er. Jeg gæt ter på at po pu la tio -
nen har været på om kring 50 til 60
individer igen nem sæ son. Den sid ste
Ilia hun blev set d. 2 au gust 2014 på en
blø den de birk an gre bet af rødorm. 

Fa san sko ven: Jeg så også en en kelt i
Fa san sko ven d. 10 juli 2014 sam men
med Emil Bjer re gaard. 

Ama ger Fæl led: in gen ob ser va tio ner i 
2014.

Sort brun blå fugl
(Ari cia ar taxer xes)
Af Tom Ny gaard Kri sten sen
tomnk@sto fa net.dk

Ar ten må ikke ind sam les langs ky sten
mel lem Tver sted/Tan nis by og Ski ve -
ren. Der op for dres til efter søg ning og
re gi strering af ar ten på an dre lo ka li te -
ter i Nord jyl land. Ar tens kon takt per -
son Tom Ny gaard Kri sten sen ori en te -
res om even tu el le nye fin de ste der.

Fly ve ti den har i år været fra 11. juni
til 21. juli og at døm me ef ter ind beret -
nin ger ne, har be stan den ikke æn dret
sig nævne vær digt.

Som eks em pel er der 20. juni ob ser -
veret ca. 50 ind i vi der ved Torn by
Strand.

Der er i år sket yder li gere ero sions ud -
skrid ning af ky sten vest for Ski veren
svaren de til om rå det om fat tet af ind -
sam lings stop, så le des at are a let med
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blod rød stor ke næb er for mind sket,
men ikke i nær sam me grad som året
før. For an stå en de er op lyst af bi o log
ved Na tur styrel sen Bjar ke Huus Jen -
sen, der står for na tur ple jen i om rå det.
Han op ly ser også, at den i år er fun det
ved Ug ger by, hvor den ikke skulle have
været i mange år.

Klaus Jen sen, Aal borg, op ly ser at
hans ind tryk er, at ar ten har haft et ud -
mær ket år, at den både i 2012 og 2013
er fun det ved Nør lev Strand, det sid ste
år i stør re an tal. Ikke efter søgt der i
inde væren de år. 

Spejl bred pan de 
(He terop terus morp heus)
Af Lars An der sen
im pro ba07@gmail.com

Ar ten be skyt tes i Tegl sko ven øst for
Cor se lit ze med et ind sam lings for bud.
På det øv ri ge Fal ster må han ner af ar -
ten ind sam les i ét eks emplar pr. per son
pr. lo ka li tet. Plan ta gen og di get ved
Bøtø op fat tes som én lo ka li tet. 

Tegl skov, den syd li ge del af Mel lem -
sko ven: 21. juli 2014; 6 stk. 

Bøtø Plan ta ge: 26. juni til 3 au gust
2014; ca 150 stk. meldt i perio den af
flere sam lere fra Ge des by Dige, Bøtø
Plan ta ge, Bøtø Nor. 

Lol land: 4. juli 2014; set 1 hun, 1 han
på et græ sare al ved små sø er på Lol -
land, fun det af Tu bas Løk ke gaard.

Ar ten er un der ud bre del se, fin des på
Lol land, Fal ster og mu lig vis et par
over se te lo ka li te ter på Møn og det syd -
li ge Sjæl land? Der er mindst 3 po pu la -
tio ner, hvor den i Bøtø Plan ta ge er den
stør ste, de to an dre po pu la tio ner på det
syd li ge Lol land og Tegl skov på det øst li -
ge Fal ster er små og ind i vid fat ti ge.

I Bøtø Plan ta ge er der flere vel eg ne de
are a ler med høje græs ser på fug tig
bund fra Ge des by i syd til Bøtø Nor i
nord. Der ser frem ti den lys ud for den. 

Rød lig per le mor som mer fugl 
(Bo loria euph ro sy ne) 
Af Lars An der sen
im pro ba07@gmail.com

Ar ten må kun ind sam les som han ner i
ét eks. pr. per son pr. år pr. lo ka li tet.

Der er sta dig nog le få be stan de i sko -
ve ne om kring Køge, Fak se, Præstø og
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Fig. 1. Rød lig
per le mor som mer -
fugl (Bo loria
euph ro sy ne). 
Foto: P. Sta del
Ni el sen



Ring sted på Midt- og Syds jæl land, samt 
Lol land og Fal ster; ca ialt 8 lo ka li te ter.
Hvor der kun er 3 lo ka li te ter med nor -
ma le be stan de; Store Bø ge skov, Midt -
sjæl land. Hoved skov, Fal ster & Sø holt
Stor skov, Lol land.

De før ste mel din ger kom 1. maj fra
Store bø ge skov. 2 uger se nere be gynd te
der at kom me meld nin ger ind fra Kor -
se lit se Øster skov, Hoved skov ved kor -
se lit se, Ture by He ste ha ve ved Her føl ge 
og Skels næs. Ar ten top pe de i mid ten af
maj og de sid ste dyr blev meldt i slut -
nin gen af maj.

Ar ten er tæt på at for svin de fra Dan -
mark, selv om den hav de det lidt bed re i 
2014 end det ka ta stro fa le år i 2013,
hvor der i lar ve ti den og fly ve ti den var
kø ligt og regn fuld. 

De 3 mest livskraf ti ge po pu la tio ner i
Dan mark 2014 er; 
• Store Bø ge skov ved Gyr stin ge Sø på

Midt sjæl land som vir ker sta bil. 
• Hoved skov - Tegl skov ved Kort se lit -

ze på det øst li ge Fal ster som vir ker
sta bil. 

• Sø holt Stor skov ved Mari bo sø er ne på 
Lol land hvor den er i til ba ge gang. 

De 5 min dre livskraf ti ge po pu la tio ner 
i Dan mark 2014 som er me get tæt på at
for svin de er;
• Ture by He ste ha ve syd for Her føl ge,

Stevns, er yderst tru et. 
• Kor se lit se Øster skov hvor der er

mindst 2 små po pu la tio ner på det
øst li ge Fal ster. 

• Ham borg sko ven på det øst li ge Lol -
land hvor der er mindst 1 lil le po pu la -
tion.

• Skels næs, Sø holt Stor skov ved Mari -
bo sø er ne på Lol land. 

• Hy de skov på det øst li ge Lol land hvor
der er mindst 1 lil le po pu la tion.

Sva le ha le 
(Pa pi lio ma cha on)
Af Uffe Tern drup
uffe@eu con sult.dk

Po pu la tions be skyt tel sen be står i at
man må kun ind sam le et eks. pr. per -
son pr. år pr. lo ka li tet her un der som
æg, lar ve el ler pup pe på vild tvok sen de
plan ter.

I 2014 blev der set 15 eks emplarer i 1.
genera tion, men me get over ra sken de
in gen no ta ter af 2. genera tion, som op -
træ der hvis lar ver le ver i me get varmt
mil jø. Til gen gæld var fly ve ti den lang,
sid ste iagttagelse d. 3/8.

Ma cha on fun de ne/obs er især kon -
cen tre de i Nord jyl land og her især Ska -
gen, hvor der hvert år bli ver set hil top -
pen de ind i vid der. Især på Flag bak ken
og But ter bakk ke bli ver de of test af or -
ni to lo ger set hil top pe. 

De mest inter es san te fund er må ske
på Læsø (Bi rke mo se på Rem mer ne)
hvor ar ten har yng let på Røn ner ne. Der 
er in gen iagt ta gel ser fra Fil sø om rå det
end nu, som hu se de den stør ste po pu la -
tion ind til engang i 1980er ne.

Ar ten star te de tid ligt med flyv ning på 
grund af det fine vejr, nor malt ta ler vi
om grund lovs dag 5/6. 

I 2014 var før ste obs 29/5 på NØ
spidsen af An holt samt Dy strup- Ram -
ten sø er ne på Djur sland. Næ ste obs d.
30/5 Flag bak ken og igen d. 31/5 set på
træk ved Ska gen Nords trand, samt på
øen Ager sø i Store bælt af en or ni to log.
D. 1/6 blev der set træk 2 stk. i Nord jyl -
land, Ska gen Nords trand og en Jerup
Strand. D. 3/6 et stk. set ved Stae tæt på 
Lim fjor den. Den 8/6 blev der set træk
af or ni to lo ger på But ter bak ken. Den
19/7 set i en have i Ska gen by tæt på
Na tur styrel sens kon tor i Plan ta gen.
Den 24/7 set på Gri ben Fyr på Sejerø i
Storebælt af en ornitolog.
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Den 28/7 set i en have tæt på Grib
Skov. Den 1/8 set på Ristin ge Hale på
Lang e land i en som mer husha ve. Den
3/8 set i en have tæt på Rå bjerg Mose.
Man ge af fun de ne er do ku men teret af
foto. 

Grå Peri ko nug le 
(Chloan tha hy peri ci)
Af re dak tio nen.

Ar ten må ikke ind sam les som ima go,
æg, lar ve el ler pup pe på ar tens ker ne -
are la er i Rød by og Gedser. Hel ler ikke
værtsplan ten må ind sam les på de på -
gæl den de are a ler. Der må ikke op sæt -
tes lys fæl der med gift på ba ne are a ler ne 
i Rød by havn og Gedser, her un der for
sidst nævn te steds ved kom men de på
op fyld nings are a let Krog ha ge vest for
ba nen.

Der er in gen ob ser va tio ner i 2014. I
2013 blev der ob ser veret 2 eks emplarer 
på Rød by havn.

Bom bar der bil le 
(Bra chi nus cre pi tans)
Af Mo gens Han sen
mo gens@sal tu na-born holm.dk

Ar ten må ikke ind sam les i no get sta die
på dens ene ste kend te, fre de de lo ka li tet 
ved Sose på Born holm.
På kom mu nens veg ne har om rå det ved
Sose været grun digt under søgt i perio -
den 6. - 22. maj 2014. Sæd va nen tro er
det sket ef ter af ta le med lodse jer ne. 

Der er ef ter af ta le med kom mu nen
ikke fore ta get no gen jord be ar bejd ning i 
det te for år. Bag grun den er, at den hid -
ti di ge for år spløj ning er sket på et tids -

punkt, hvor bom bar dér bil len er i sin
yng le perio de og for mo dent lig ret føl -
som over for den hård hæn de de pløj -
ning. Må ske skal det over ve jes at fore -
ta ge en efter år spløj ning evt. hvert 2. år
og en harv ning, hvis det er mu ligt samt
sør ge for i hø jere grad end det hid til har 
været til fæl det at op vækst fjer nes.
Yder li gere for slag til ple je af om rå det er 
til gå et kom mu nen, her un der at ren se
de sten gær der, der nu er helt over gro -
ede.

Der er fun det end og me get gode be -
stan de på beg ge si der af lan de ve jen.
End vi dere er der fun det nog le eks -
emplarer ude i korn mar ken syd for lan -
de ve jen, hvil ket var en glæ de lig over ra -
skel se. Det skal be mær kes at mar ken
dyr kes uden an ven del se af sprøj te gif te
og kun med et mo derat til skud af gød -
ning.

Selv om re sul ta tet af årets under sø -
gel se må siges at være op mun tren de, er 
der plads til for be drin ger, idet ar ten til -
sy ne la den de er for svun det fra nog le
om rå der, hvor den op rin de ligt hav de
gode be stan de. År sa gen er ty de lig vis
til gro ning.

Må ne tor bist
(Co pris lu naris)
Af re dak tio nen

Ar ten må ikke ind sam les på dens i
øjeblik ket ene ste kend te dan ske lo ka li -
tet (Nord by Bak ker), og hvor den el lers
måt te bli ve fun det i Dan mark.

I 2014 er der ob ser veret 1 eks emplar.   
I 2013 blev der ob ser veret 2 stk og i
2012 blev der ob ser veret 5 stk. 

Kil der: Bug ba se samt Fug le & Na tur.
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EFUs for ret nings ud valg

Med lem mer af EFU
 * foreningsrepræsentant

Lars Andersen
Kon ge lunds vej 59 B, st. mf.
2300 København S
52 73 64 97
improba07@gmail.com

sommerfugle

Martin Bjerg * 
Hanehovedvej 154C 
3300 Frederiksværk.
22 85 19 69 
bjerg34@hotmail.com

Dagsommerfugle, natur bredt

Leif Bloss Carstensen
Stenvengen 4
8850 Bjerrringbro
30 95 64 95
lasiopa@bknet.dk

svirrefluelarver og naturbevarelse

Kristian Graubæk
Ringstedvej 73 
4400 Mørkøv
22 54 63 98
graubaek@live.dk

naturpleje og –genopretning

Lars Iversen
Torbenfeldtvej 7, 2. tv. 
2700 Brønshøj
23 80 45 92 
honningbien@hotmail.com

Bier

Ole Karsholt
Zoologisk Museum,
Universitetsparken 15, 
2100 Kbh. Ø.
35 32 11 11. 
okarsholt@snm.ku.dk

Sommerfugle

Kristian Knudsen *
Kastanievej 24,
9575 Terndrup
98 33 99 90,  20434271  
kristian.knudsen2@skolekom.dk

Sommerfugle

Tom Nygaard Kristensen *
Lykkensdalsvej 93,
8220 Brabrand
86 26 36 15, 40 35 98 50
tomnk@stofanet.dk

Dagsommerfugle, faunistik, taxonomi, 
foto

Henning Bang Madsen *
Biologisk Institut,
Universitetsparken 15, 
2100 København Ø 
35 32 12 76 (arbejde) 
hbmadsen@bio.ku.dk

Bier

Per Stadel Nielsen
Grundkær 32
2650 Hvidovre
61 70 74 88
arion@mail.dk

Storsommerfugle, biologi, økologi

Uffe Tern drup: For mand
Per Sta del Ni el sen: Næst for mand
Va kant: Sek re tær

Kristi an Grau bæk: Re dak tør
Pre ben Ni el sen: Med lem
Jan F. Ras mus sen: Med lem



Preben Nielsen
Østergade 2
5300 Kerteminde
26 24 52 88
brpn@post12.tele.dk

Økologi, humlebier og sommerfugle

Jan Fischer Rasmussen
Stockholmsgade 13, 1 tv., 
2100 København Ø
35 26 76 99
janfrdk@yahoo.dk

Sommerfugle, guldsmede

Hans Peter Ravn
Niels bohrs Alle 37
2860 Søborg
40 43 18 63 
hpr@ign.ku.dk
Anvendt entomologi

Søren Rasmussen
Vasevej 10, Fusingø, 
8920 Randers
24 69 38 01 
soren.fussingo@gmail.com

Sommerfugle

Karl Erik Stougaard
Åkærvænget 16, 
7100 Vejle
75 86 34 46, 28 83 34 46
kalle@sonograf.dk

Sommerfugle

Uffe Terndrup
Skæring Parkvej 8, 
8250 Egaa
53 70 05 75, 28 59 15 03 
uffe@euconsult.dk eller 
uffeeuconsult@gmail.dk

Sommerfugle & svirrefluers økologi

Philip Francis Thomsen
Løgstørgade 15, 3.tv.
2100 København Ø
27 14 20 46
pfthomsen@bio.ku.dk

Biller, økologi

Søren Tolsgaard
Naturhistorisk Museum
Bygn. 2100, Universitetsparken 15,
8000 Århus,  
89 33 37 48
stolsgaard@gmail.com

Tæger, biller, svirrefluer
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Bom bar der bil le
Bra chi nus cre -
pi tans, en af de
fri vil ligt be skyt te -
de ar ter. Foto: J.
Meu len gracht-
Madsen
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