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Kontakt med
det offentlige
samt andre aktiviteter
Af redaktionen
I dette afsnit omtaler vi nogle af de aktiviteter DEF og foreninger tager del i.
Primært overvågningsopgaver, svar på
høringer samt andre emner, som det på
landsplan er relevant at orientere om.
Region Hovedstaden:
Lyngby åmose er blevet fredet og der
skal laves en plejeplan for området.
Lene Madsen fra Naturteamet i Gladsaxe Kommune spurgte Lepidopteologisk forening til råds. Per Stadel Nielsen og Hans Peter Ravn deltog i en besigtigelse af området og bidrog med
data fra Lepidopterologisk Forenings
egen insektdatabase Bugbase.

eg, hassel og ene. Afgræsningen med
får er ophørt, og i stedet skal der være
kvæg.
I sidste nr. af Bladloppen var der en
notits om at DN søgte assistance til monitorering af natsværmere i Allindelille
Fredskov. Jens Lyngsøe, Knud Bech og
Svend Bagger Larsen havde i perioden
12. juni til 7. aug 2013 2 fælder stående. Der blev registreret 2740 stk storog småsommerfugle, der fordelte sig
med 37 arter små- (»møl«) og 262 arter
storsommerfugle.
Region Syddanmark:
N/A
Region Midtjylland
N/A
Region Nordjylland
N/A

Region Sjælland:
I februar måned sendte NST driftsplanerne for de lokale myndigheder i høring.
DEF svarede på hørringsplanen for
NST Vestsjælland. Da det var en enkelt
person, der havde viden om en del af
distriktet, bestod svaret af en lille del
generelt om planerne og større del med
konkrete forslag.
Siden høringsvaret blev indsendt, er
der i et af de konkrete områder blevet
ændret på nogle hegnslinjer for en fold
på tidligere 8 ha på et overdrev med primært enebærbuske, til nu en 12 ha stor
fold, hvor der er kommet skovgræsning
i et interessant område med skovfyr,
Kort over de danske regioner
Bladloppen 32 / 2014
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Naturbevarelse på en ny
måde - sådan
kan vi bevare
svirrefluen
Blera fallax
af Leif Bloss Carstensen,
lasiopa@ bknet.dk
Insekter, der yngler i gamle træer eller
døde træer under nedbrydning, har
svære tider i Danmark. Statsskove drives hovedsagelig som produktionsskove.
Efter de to storme i 2013 blev der ryddet grundigt op. Kun få steder i de skove, jeg færdes i, fik nogle af de væltede
træer lov til at ligge på skovbunden.
Hovedparten af stammerne blev skåret
op og fjernet, kun kvaset blev tilbage.

Blera fallax
Svirrefluen stub-svirreflue (Blera fallax) er knyttet til gamle nåleskove med
træer eller stubbe under nedbrydning.
Larven er fundet i stubbe af fyr, gran og
lærk og lever af mikrober, som den filtrerer fra vådt træ under nedbrydning.
Det antages, at den normalt lever dybt i
resterne af store træer, som er svækket
af svampeangreb eller knækket i
stormvejr. Da sådanne træer er en sjældenhed, er svirrefluen afhængig af
stubbe efter fældning. Stubbene skal
være mindst 30 cm i diameter.
I den danske rødliste 2013 er Blera
fallax i gruppen »næsten truet«. Den er
sjælden og forekommer oftest i Nordøstsjælland og Nordøstjylland.
The Malloch Society’s projekt
The Malloch Society blev dannet af en
gruppe skotske dipterologer i 1988.
Foreningens formål er at udbrede
kendskabet til diptera. Man har koncentreret sig om vedlevende diptera og
gennemført projekter til bevarelse af
sjældne og truede arter, ikke kun i

Fig. 1. Voksent
individ af stubsvirreflue Blera
fallax.
Foto: Erland
Nielsen.
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Skotland, men også i andre dele af verden. Man har undersøgt, hvilke krav
sjældne arter stiller, og derefter lavet
praktiske tiltag. Ved at undersøge en
række områder har man ikke blot fundet flere bestande af sjældne arter, men
også nye arter.
I over ti år ledte man ihærdigt efter
Blera fallax-larver og fandt dem i fyrrestubbe. I 2001 og årene efter lavede
man de første kunstige ynglesteder.
På det tidspunkt kendte man kun to
steder med en fast bestand af Blera fallax. For at kunne øge og stabilisere disse bestande, blev der lavet over 100
kunstige ynglehuller i fyrrestubbe.
Med motorsav blev der lavet »bassiner«
på cirka 15 x 15 eller 15 x 30 cm, afhængig af stubdiameter, og med en dybde
på mindst 10 cm. Det er vigtigt, at hullet er i den hårde del, så vandet ikke
kan løbe ud. Hullerne blev fyldt med
savsmuld, spåner og vand og dækket
delvist med et stykke træ, så savsmuldet ikke tørrede ud, men således at
hunner kunne komme ind for at lægge
æg.
I mange af hullerne fandt man senere
op til 30 larver. Hullerne blev ikke kun
udnyttet af Blera fallax, men også af
andre svirrefluer, nemlig Sphegina clupines, Xylota sylvarum, Myathropa florea og den meget sjældne Callicera
rufa.
Nogle af larverne blev anbragt i et telt
for at kunne lave opdræt. Deres afkom
blev senere sat ud i andre områder.
Udsætning i andre områder
I 2009 lavede man 30 huller i gran- og
fyrrestubbe i et område, hvor der tidligere har været en bestand af Blera fallax. I oktober samme år placerede man
81 larver, der var opdrættet i fangenskab, i hullerne, og i juni og juli 2010
satte man 94 imagos fra fangenskab ud.
I et andet område blev 100 fyrretræer
Bladloppen 32 / 2014

Fig. 2. Larven af Blera fallax.
Foto: The Malloch Society.

fældet i cirka 1 meters højde og og der
blev boret huller i den hårde kerne af
stubbene. Hullerne blev fyldt med savsmuld, spåner og vand og delvist dækket med træ. Man fræste desuden i de
fældede stammer, som fik lov til at blive
liggende på skovbunden. Man placerede senere 51 larver i 12 af hullerne.
De gode resultater fra de to kendte
fundsteder og de to udsætninger betyder, at man vil fortsætte udsætningen
andre steder.
Hvad kan vi gøre i Danmark?
I Danmark er Blera fallax ikke så truet
som i Skotland, men en stor del af truede diptera er knyttet til gamle eller
døde nåle- og løvtræer under nedbrydning. For at bevare dem er det vigtigt at
øge skovområder, hvor træer får lov til
at blive gamle. Indtil der er nok af disse
områder, kan man i statsskove og private skove lave huller i stubbe efter
fældning som beskrevet i denne artikel.
Desuden kan man fræse spor i de stammer, der får lov til at ligge på skovbunden. Dette gælder for både nåle- og løvtræer.
Vedlevende diptera er ofte lettest at
finde i larvestadiet. Vi vil sikkert kunne
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finde sjældne arter ved en koncentreret
indsats.
Inspireret af de skotske erfaringer vil
jeg tage kontakt til Kronjyllands skovdistrikt for at høre, om man er villig til
at lave et forsøg i Hjermind Skov. Blera
fallax har i hvert fald tidligere ynglet
dér på en bakke med mange granstubbe. Jeg har selv iagttaget en hun, der
fløj fra stub til stub. Desværre så jeg
ikke æglægning, da hunnen, hver gang
jeg kom tæt på, fløj til en ny stub 30-50
meter nedad eller opad bakken. Dette
område er nu groet til. Der er dog sta-

Fig. 3. Fyrrestubbe med huller og afdækning, kunstige ynglepladser til
svirrefluer der lever i gammel ved.
Foto: The Malloch Society.

6

dig et større område med gamle fyrretræer i skoven.
Tak til Iain MacGowan, The Malloch
Society, og Erland Nielsen for billeder.
Tak til Uffe Terndrup for konstruktiv
kritik.
Litteratur:
Den danske rødliste 2013: http://bios.au.dk/
videnudveksling/til- myndigheder-og-saerligt-interesserede/redlistframe/soegart/
27.11.2014
The Malloch Society: http://www.mallochsociety.org.uk/

Fig. 4. Nærbillede af fyrrestub set fra
oven. Fordybningerne med savsmuld
af dækket med træstykker.
Foto: The Malloch Society.
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Registrering af
insekter på
Borris Sønderland 2013-2014
Nye metoder og allerede
kendte og modificerede
former for udstyr
Af Uffe Terndrup
Jeg har siden 1959 ivrigt undersøgt den
danske insektfauna og altid været åben
for nye tiltag. Siden engang i 90erne
har hele Europa samt Tyrkiet været
inddraget i undersøgelserne. Mange lepidoptologer ryster på hovedet og mener, det er for stort og uinteressant,
men man får mange tips og oplevelser
og ikke mindst erfaringer om levevis
med hjem fra udlandet. Ofte er fremmede spektakulære arter, når de vel at
mærke blive fundet i Danmark, det, der
vækker størst begejstring blandt samlere. Det er optimalt, hvis de også har

prangende farver, som f. eks. »hindbærsnitte«- bjørnen (U. pulchella).
Forskellige typer lysfælder
I udlandet har jeg især brugt små handy rejsefælder, typisk en lille plastkasse
med låg og en alutragt oftest med 20
watt UV lysstofrør over, som bliver forsynet med strøm fra et 12volt 7,2 AH
batteri.
Disse typer bruger jeg også i DK i
ufremkommelige tagrørsskove som f.
eks. på Rømø i Lakolk området og på
Fyn i Ballen, hvor jeg var ude efter rørdyr, især stregsivugle (P. brevilinea). I
Borris har jeg også anvendt dem, men
batteriet holder kun til en nats fangst.
Til gengæld er de lette at placere i et
terræn, hvor der er få elforsyninger,
faktisk kun 2 brugbare: En tæt på lejren i NV og en ved Hjemmeværnsgården i SØ.
I DK er automatiske lysfælder meget
udbredte blandt samlere, og her drejer
det sig ofte om en (murer)balje med låg
med en alutragt og en UV lyskilde.
Størrelsen på denne afhænger af geografisk placering og afstanden til stedet, idet små 80 watt og 125 watt lyskilder fanger tæt på det samme som 250

Fig. 1. Hermelinskåbe/C. vinula.
Borris er det
sted, jeg har set
flest. hermelinskåber, larven lever på krybende
pil mv.
Bladloppen 32 / 2014
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watt, ja man kunne for så vidt bruge 20
watt eller mindre. Ulempen med disse
er, at de er mere skrøbelige og let springer i regn eller blæst. Mine fælder har i
20 år været forsynet med afløb med
vandlås, idet trækket, sammenlignet
med en skorsten, ikke bliver så stort, og
fælden derfor ikke bruger så meget gift
og derfor fungerer bedre. Der blev fanget et stort antal arter, bl.a. hedetakspinder (P. ilicifolia) en art, som i dag
kun kan findes i Jylland og her især
langs vestkysten og i Nordjylland.
Fældernes placering kan ses på kortet på side 15.
Store og små lystårne
Jeg har i rigtigt mange år fantaseret om
lystårne efter model rundt badeforhæng erstattet med stoffet organza og
lyskilden anbragt i centrum. I 2014 syede jeg mit første, og indvielsen i Frøslev
Mose var overraskende god. Bl.a. 4 stk.
poppel-dromedarspinder (N. tritophus). Derfor syede jeg endnu et lystårn, som også virkede fortræffeligt.
Disse tårne kan købes i Tyskland, men
det er væsentligt billigere at tilvirke
dem selv. Lystårnet virker kun op natten, men ved at hæve det fra jorden og
erstatte lyskilden med en sukkerlokning, har man et sukkerlokningstårn,
som kan benyttes om dagen til nektarsøgende insekter.
Alternativt kan man bruge små sukkerlokningsfælder, som også kan fange
natsværmere. Den viste er en rejseudgave, som kan pakkes ned i en kuffert.
Når man har bil til udstyret, kan opsamlingsbeholderen gøres større og
fældetragt og regntop kan være af fast
materiale. Under toppen hænger en dåse med sukkerlokning, som tiltrækker
nektarsøgende insekter. Der kommet
især fluer og hvepse, ofte stor gedehams (Vespa crabo), hvis stik kan
sammenlignes med et hugormebid,
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men også dag- og natsommerfugle, ofte
er de helt små pyralider i overtal.
Jeg har også brugt lystårne i Borris
Sønderland, men de har den ulempe, at
de kræver, man er omkring tårnet natten igennem, dvs. oftest kun en nat, og
man er dermed afhængig af de aktuelle
vejrforhold. En anden ulempe er, at det
er nødvendigt at have pandelampe på,
da der ellers ikke er meget lys på dyrene. På Borris Sønderland / øvelsesterræn så jeg i ferieperioden, som stort set
er eneste tid, hvor man kan bevæge sig
inden for ringvejen (der skydes 330 dage om året), et kæmpemæssigt skydetårn 8-10 m højt. Hold da op, sikke et
lystårn. Jeg for ind til terrænchefen og
spurgte, om jeg måtte bruge det som
lystårn. Der var som sagt ferie i lejren,
og tårnet står tæt på ringvejen, så der
var ingen problemer. Fordelen ved at
komme op over terræn er, at temperaturen ofte er noget højere end ved jordoverfladen, og man kan samtidig se lyset mange km væk. Normalt tiltrækker
en UV lampe kun dyr inden for en mindre radius, men netop Borris Sønderhede er, når det er nat og overskyet, bælg
ravende mørk, og nærmeste hus kan
ikke ses, og ingen støj høres, så måske
kunne det hjælpe. Vi havde en fantastisk nat i tårnet 3 mand , hvoraf de 2
ikke havde set dyr på UV-lamper før.
Indsamling af vårfluer
Ved indsamling af vårfluer er det en
fordel at placere fælden tæt på dens
rette element, dvs. der, hvor larven i sin
tid levede, det er næsten altid vand:
Åer, bække, kilder, mosehuller, grøfter, søer, kanaler og brakvandsøer.
Undtagelsen er en enkelt art som lever
på bøgestammer. Vårflue imagines flyver i lighed med guldsmede langt omkring for at opspore nye levemuligheder, eller en til at parre sig med. Især
meget små arter har i sagens natur ikke
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samme spredningspotentiale. Og det
var især disse, jeg ville indsamle.
Batteridrevet lysfælde
En mindre fældespand 30-40 l med
alutragt og UV diodelys, som blev forsynet med strøm fra et gelebatteri på 42
AH blev opsat. Det kunne i sommerperioden klare 14 dage på en opladning.
Men fælden kørte til engang i september, så måtte jeg lukke ned, men da var
der også kun få insekter i fældespanden.
Fælden kunne ikke graves ned, da
terrænet var ekstremt fugtigt tæt på
Omme Å, den blev blot sat oven på terræn omgivet af pors, kærsvovlrod, star
og i læ af en pilebusk. Resultatet var
fint. Der kom masser af vårfluer men
også natsværmere. Følgende natsværmere kom der et pænt antal af: hvidstreget pelsugle (S. albovenosa), rødlig
sivugle (C. rufa), hængesæk-stængelugel (C. haworthii), tegningsløs- stængelborer (C. algae), sømprikket stængelborer (C sparganii) samt den lille
pyralide (A. ephemerella). Både larven
og hunnen lever i vand, hannen kan flyve. Arten koordinerer engang om året
et kæmpe invasions eventyr, hvor den

forsøger at finde nye egnede vandområder. Derfor er det praktisk, at hunner
også kan flyve , og det kan de så. Der
kan være 1000 vis af dem på lyset, ja
måske 10.000 vis, og flokkene kan nå
altaner med UV lys midt i Aarhus.
Hvordan de gør, ved vi ikke, men andre
arter har også denne indbyggede tidsfornemmelse, at det er i aften, det er
muligt at møde en partner.
I det tidlige forår er det med nogen
øvelse muligt at bestemme træer, når
man kører bil. Man kan forbedre øvelsen med et teleskop eller kikkert , så er
man sparet for at traske forgæves over
til en skovkant eller læhegn. Jeg har
besøgt mangen en hængesæk eller mosehul og hængt fast. Men nu er der mulighed for at inspicere ufremkommelige
områder ved hjælp af en drone. Vi afprøvede en i Borris over Omme Å og
mosehuller efter at have fået lov af forsvaret. Et lille billigt, men godt kamera
med høj opløsning sidder under dronen
og optager billeder, det styres via mobiltelefonen, dronen via et joystik. Måske varer det noget, inden jeg invester i
udstyret, men med den rivende udvikling, der er på området, kan det snart
blive alles eje.

Fig. 2. Hedemåler/D. fagaria
er meget udbredt
og almindelig på
Borris Sønderland.
Bladloppen 32 / 2014
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Sommerfuglefaunaen samt øvrige
nataktive insekter i Borris Sønderland primært tæt på ringvejen.
Fund af sommerfugle
Der blev fundet flere end 330 forskellige arter storsommerfugle (registreringen er ikke endelig opgjort), heraf hedemåler (Dyscia fagaria) i stor antal. Arten er især kendt fra Jylland, men er
gået meget tilbage. Det har måske noget med hedelyngens (Callunae vulgaris) dårlige tilstand på rigtig mange
heder. Overraskende blev der også fundet mange lindesværmer (Mimas tiliae), både NV og SØ, larven lever på
flere forskellige løvtræer. Den blev for
50 år siden kun fundet enkeltvis i Sønderjylland, men var/er udbredt på øerne, men den har i de seneste 5-10 år
rykket sin nordgrænse op i Jylland. I
2013 blev en enkelt hvidstregs-pelsugle
(Simyra albovenosa) fundet i 2. generation, i 2014 flere set ved Omme Å. Den
lever på sødgræs langs vandløb og sumpe ofte i kystnære biotoper. Den har i
de seneste 5-10 år bredt sig, fra 1959 til
2000 så jeg kun et eksemplar. Acronicta
aceris har vist sig enkeltvis, larven lever på naur, spidsløn, ahorn mv. den er
sjælden i VJ.
Dagflyvende sommerfugle
• Argus blåfugl Plebejus argus er især
set i det sydlige område omkring
Hjemmeværnsgården
MG89
&
MG79, men er sikkert udbredt i alle
områder med frisk lyng. Den er gået
meget tilbage i Jylland, hvor den har
sin hovedudbredelse, men er uddød
eller sjælden på egnede biotoper på
øerne.
• Sortåret hvidvinge (A. crataegi), er
almindelig overalt i området.
• Aurora (A. cardamines) enkeltvis i
foråret, lever på korsblomster bl. a.
karse/ Cardamine.
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• Stor kålsommerfugl (P. brassicae)
kun enkeltvis, lever på korsblomster.
• Lille kålsommerfugl (P. rapae) lever
på korsblomster.
• Grønåret kålsommerfugl (P. napi) almindelig i foråret, lever på korsblomster.
• Grøn buskssommerfugl (C. rubi) er
fundet mange steder, den lever på en
række planter bl.a mosebølle og blåbær.
• Almindelig blåfugl (P.icarus) træffes
rigtigt mange steder, den lever på en
række planter i ærteblomstfamilien.
• Engblåfugl (C. semiargus) er især almindelig i engarealerne omkring
Omme Å.
• Lille ildfugl (L. phlaeas) er almindelig, hvor der gror planter i syrefamilien Polygonaceae.
• Dukatfugl (L. virgaureae) er set midt
på heden ved den gennemgående
grusvej, hvor de søgte nektar på
Spiraea, som stammer fra dengang
der var huse og haver på heden før
1904.
• Violetrandet ildfugl (L. hippothoe) er
især set i engarealerne omkring
Omme Å. Det er en art der er gået
meget tilbage.
• Brunlig perlemorssommerfugl (B. selene) er almindelig overalt i Borris.
• Sandrandøje (H. semele) talrig omkring det store skydetårn, men også
set flere andre steder med bar jord.
• Okkergul pletvinge (M. cinxia) er set
flere steder.
• Okkergul randøje (C. pamphilus) meget almindelig.
• Græsrandøje (M. jurtina) er almindelig.
• Nældens takvinge (A. urticae), som
lever på brændenælder dvs. især på
næringsfyldt muldjord, derfor kun
enkeltvis.
• Dagpåfugleøje (A. io) lever på brændenælder, derfor kun enkeltvis.
Bladloppen 32 / 2014

Natsommerfugle der flyver om dagen
• Blodplet (Tyria jacobaeae) flere eksemplarer blev fundet i fælderne. Larven blev også fundet på engbrandbæger (Senecio jacobaea) ved Ringvejen
mod sydvest.
• Grøn metalvinge (A. statice).
• Mi-ugle (E. mi) og skriftugle (E. glyphica) fløj omkring Omme Å, suger
især på blåhat.
Et udvalg af natsværmerne
Smuk-stængelugle (Crypsedra gemmea) set i et pænt antal, den er udbredt, men gået meget tilbage. Blomster-stængelugle (Eremobia ochroleuca) er set enkeltvis. Arten er også dagaktiv og ses især på blåhat. Arten har
været meget almindelig på Djursland,
men ses nu sjældent. Arten er genindvandret i DK ca. 2001 og findes siden
meget udbredt, efter at den var forsvundet fra mange lokaliteter omkring
1970. Hedemose-pelsugle (Acronicta
menyanthidis) blev fundet i flere eksemplarer, den lever på bukkeblad, pors,
pil, den er lokal og mest kendt fra Jylland. Kærstar-stængelugle (Sedina buettneri) blev fundet ved Hjemmeværnsgården i 2013. Det er en meget lokal og
sjælden art i WJ, der kun er fundet i 4
eksemplarer Oksby, Havrvig, Blåvand.
Den er knyttet til biotoper med kærstar. Da den sjældent bevæger sig uden
for sin biotop ses den ikke med mindre,
man stiller lys op mellem kærstar på en
ynglebiotop. Blåhoved (Diloba caeruleocephala) blev fundet i et enkelt eksemplar i 2013 ved Hulmose, den er forsvundet fra næsten alle indlandsbiotoper og findes udelukkende meget
enkeltvis i kystområder med tjørn især
i Vestjylland. I 2013 blev der også fanget en enkelt tjørnespinder (T. crataegi) som er meget sjælden i hele DK. På
enkelte biotoper, i Koldmosen, i NordBladloppen 32 / 2014

Fig. 4. Billede af sukkerlokningsfælde
UTE
jylland og Ølene på Bornholm ses den
dog jævnligt.
Prydvinger/prydmøl
Flere eksemplarer af den i november
flyvende Diurnea lipsielle er fundet ved
Hjemmeværnsgården MG89. Hunnen
har små vinger og kan ikke flyve, så det
er en gammel population. Det er en stor
art ca. 18 mm i vingefang.
Fund af guldsmede
Der er desværre ikke fundet mange arter, da det har været vanskeligt at koordinere vejrforhold, skydeøvelser samt
planlagt besøg. grøn smaragdlibel (Cordulia aenea) blev fundet i flere eksemplarer omkring Hjemmeværnsgården MG89.

11

Fig. 3. Lindesværmer/ M. tiliae en art i famlien Aftensværmer meget
hurtige flyvere,
denne flyver inden det bliver
helt mørkt, den
kan være grøn,
eller svag grøn
over i det brunlige.

Blåvinget pragtvandnymfe (Calopteryx virgo) er iagttaget talrigt tæt på
Omme Å, hvor den især sværmer omkring glansbladet hæg (glansbladet
hæg er en invasiv art, som breder sig
hastigt på sandjorde især i Vest- og
Nordjylland), arten er knyttet til rent
strømmende iltrigt vand.
Flagermus-vandnymfe (Coenagrion
pulchellum), set samme med Calopteryx virgo, almindelig ved stillestående
vand, bl.a. sure tørve- og hedemoser.
Båndet pragtvandnymfe (Calopteryx
splendens) er kun set i Borris lejren, da
den lever i Skjernåen, som løber vest
om lejren A.
Fund af biller/Coleoptera
Billefundene er især knyttet til fangst
fra lysfælderne og er derfor mest nataktive arter. Guldbasserne grøn guldbasse (Cetonia aurata) og kobberguldbasse (Protosia cuprea). Begge arter er
aktive både dag og nat, fundet i lysfælde, larverne lever i især i dødt ved af pil.
Begge arter ses om dagen ofte på blåhat
og djævelsbid. Billerne er rimeligt almindelige på egnede biotoper. Djævelsbid vokser meget talrigt lang vejen hvor
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Omme Å krydser Ringvejen mod vest.
Gåsebille (Phyllopertha horticola) er
set flere steder. Larven æder græsrøddder, den voksne æder blade og sværmer
i solskin. Natoldenborre (Serica brunnea) flere eksemplarer, levevis som gåsebillen.
Flere arter af ådselbiller, som alle er
nataktive og derfor jævnlig optræder
enkeltvis i lysfælder. Ligrøver (Necrodes littoralis) samt flere arter af familien Nicrophorus ådselsgraver er set i
fælderne. Hvis man skal undersøge arterne nærmere, kan man udlægge rester af dyr eller små døde dyr.
Den almindelige mariehøne -7 plettet
mariehøne (Coccinella septem-punctata) er set overalt i landskabet.
Stor vandkalv (Dytisus marginalis)
er set flere steder. Når den er er nataktiv, er det især for at finde nye vandhuller.
Almindelig vandkær (Hydrobius fuscipes), fundet i lysfælden. Den lever i
stillestående vand.
Fund af døgnfluer Ephemeroptera
Døgnfluen Siphlonurus lacustris set på
lys.
Bladloppen 32 / 2014

Fund af fluer Diptera
Hjortelus (Lipoptena servi) kan ses i
store mængder på nedlagt hjortevildt
og netop rådyr og krondyr. Den er set i
mange eksemplarer ved alle besøg. Et
eksemplar er fundet levende i efteråret
ved Hjemmeværnsgården i lysfælden.
Mange stankelben er endt i fælderne
især Tipula maxima og Tipula vittata.
Begge arter er uhyre almindelige. Lille
sneppeflue (Atherix ibis) flyver om dagen, set i det sydlige område, billede.
Guldklæg (Chrysops relictus), set flere
steder i solskin, billede. Stikket er ikke
rart, de skærer med munddelen et snit,
så de kan suge blod.
Fund af græshopper Orthoptera
Markgræshopper herunder enggræshoppe (Chorthippe parallelus) er set
flere steder i området.
Fund af årevingede hymenoptera
Mange arter af seglhvepse i familien
Ichneumonidae er set på lys. Alle arter-

ne er pt. ikke endeligt bestemt, da de
ligner hinanden meget. De snylter på
store sommerfuglelarver. Der er fundet
min. 4 arter.
Arter der ikke er insekter
Murmejer (Leiobunum rotundum) er
fundet meget talrigt i oktober og november uden på lysfælden ved Hjemmeværnsgården. De har givet forsynet
sig med flyvende insekter, da de er rovdyr.
Medvirkende i undersøgelserne
Der har foruden undertegnede deltaget
flere fra Aarhus Entomologklub. Benny Bæk Hansen har deltaget i mange
indsamlingsture (BBH). Jesper Vingtoft (JV), Svend Larsen, Steffen Kjeldgaard, Frank Jeppesen, John Søby Nielsen, Leif Bloss Carstensen, Kurt Højgaard har deltaget i ture i området,
hvor der ikke har været skydeøvelser.
Opdaterede artslister kan findes på
DEF's hjemmeside.

Fig. 5. Billede af
nedgravet fælde
placeret tæt på
lejren med isoleret låg. Dermed formindskes fordampningen. Fælden
er omgivet af
fyrretræer og
lyng, så der falder ikke mange
blade ned i afløbstragten og
stopper denne, et
stort problem om
efteråret andre
steder. (BBH)
Bladloppen 32 / 2014
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Peter Wiberg-Larsen, Institut for
Bioscience, Aarhus Universitet

Fælderne fangede insekter fra mange
grupper, herunder vårfluer. De fleste
arter fra denne insektorden, der er en
»søstergruppe« til sommerfuglene, er
nataktive og tiltrækkes stærkt af lys,
når det er mørkt. Fangsten af vårfluer
var da også periodevis meget stor, hvorfor der kun blev søgt frasorteret individer nok til at sikre, at alle fangne arter
var repræsenteret. Det frasorterede
materiale blev alkohol-konserveret og
er efterfølgende blevet identificeret af
forfatteren.

I løbet af sommeren og efteråret 2013
indsamlede Uffe Terndrup insekter i
lysfælder, placeret flere steder inden
for Forsvarets øvelsesområde i Borris
Sønderland. Et par af positionerne lå
relativt tæt på områdets to store vandløb, Skjern Å (i områdets nordvestlige
hjørne, ca. 600 m fra dette vandløb) og
tilløbet Omme Å (i områdets sydøstlige
hjørne, ca. 800 fra åen, men helt tæt på
et lille tilløb til åen). Lysfælderne var
med korte pauser i funktion i månederne juli-oktober.

Hvad blev der fanget?
Og hvor kom de fra?
Der blev i alt fundet 33 forskellige arter
af vårfluer (ud af i alt 430 individer).
Flere arter var meget talrigt repræsenterede, men 11 arter optrådte kun i
individantal færre end 5.
Vårfluer er meget nært knyttede til
vand, først og fremmest damme, søer
og vandløb. Her lever deres larver, der
udnytter alle mulige typer af mikro-levesteder og fødekilder. Af Danmarks
hidtil kendte 170 arter, kan ca. 100

Vårfluefaunaen (Trichoptera) i og ved
Borris Sønderland 2013

Fig. 1. Limnephilus binotatus er »ny«
for området.
Den er relativt
sjælden; larven
findes i de dele
af permanente
søer/damme,
som tørrer ud i
løbet af sommeren.
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overvejende findes i forskellige typer af
vandløb (kilder, bække, åer og helt store vandløb), resten i stillestående vand.
En del arter lever i damme, som typisk
tørrer ud om sommeren. De når dog at
forvandles til voksne, inden det sker.
Derefter overlever de den tørre tid som
voksne på land, en del af tiden i »sommerdvale«, og typisk så længe, at de
kan lægge deres æg, når de tidvist udtørrende damme igen fyldes med vand i
efteråret.
Der er flere permanente småsøer og
damme, og sikkert en del sommerudtørrende i Borris Sønderland. Derudover grænser området op til nogle af landets største vandløb, Skjern Å og den
næsten lige så store Omme Å. Begge
vandløb er kendt for deres meget store
biodiversitet af vandinsekter og andre
smådyr (se fx Jensen 1951, 1956; Grøn
2000; Wiberg-Larsen 1978, 1985; Wiberg-Larsen et al. 2013). Særligt artsrig er (eller var - før reguleringen i 1963
- 69) vårfluefaunaen i selve vandløbene
og i vandområderne i deres ådal. Således er der hidtil fundet hele 64 arter i
selve vandløbene eller helt tæt på disse
(Wiberg-Larsen, upubliceret).

Undersøgelsen i 2013 bidrog i forhold
hertil med 15 nye arter, mens de resterende 18 arter allerede var kendt fra
»området« (tabel 1).
Blandt de fundne 33 arter i 2013 var
ca. ½-delen (17) nært knyttede til vandløb, heraf 2 af de nye for området (Plectrocnemia conspersa og Potamophylax
cingulatus), der begge findes ved små
vandløb. De øvrige vandløbsarter er
ganske givet tilflyvere fra Skjern Å og
Omme Å, ikke mindst »stærke« flyvere
som Rhyacophila nubila, Halesus radiatus, H. tesselatus, og Potamophylax latipennis. Den trods alt betydelige afstand til de to store vandløb er dog uden
tvivl årsag til, at andelen af vandløbsarter herfra i fælderne var relativt beskeden. Dertil kommer, at en betydelig del
af disse vandløbs arter har flyvetider i
maj-juni, hvor lysfælderne ikke var opstillede. Desuden blev ingen af vore
mindste arter (familien Hydroptilidae)
fundet. Formodentlig er de blevet
overset – det sker let, hvis ikke
»søgebilledet« er rigtigt indstillet.
Den resterende andel af fangne arter,
i alt 16, er primært knyttet til søer og
damme. Af disse er de 5 specifikt knyt-

Fig. 2.: Borris Sønderland, et militært øvelsesterræn, som blev etableret i 1903.
Indsamlingerne var mulig, fordi Forsvaret gav tilladelse til kørsel ad den ringvej,
som omkranser området, også når der holdes skydeøvelser (hvilket sker meget tit).
Placering af lysfælder: violette cirkler – 2013; røde cirkler – 2014.
Bladloppen 32 / 2014
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tede til udtørrende damme, og det er
arter som generelt flyver meget omkring i deres søgen efter egnede levesteder. Således har arter fra søer/damme
generelt større spredningsevne end arter fra vandløb (se fx Wiberg-Larsen
2004). Desuden blev der fundet arter,
som er karakteristiske for næringsfattige og survandede hedesøer og damme:
Limnephilus elegans, L. luridus og L.
sparsus. Denne type søer/damme er ikke særlig almindelige og relativt dårligt
undersøgte.
Undersøgelsen påviste desværre ingen meget sjældne arter, men L. elegans og Nemotaulius punctatolineatus
synes at være blevet relativt sjældne i
vore dage.
Fremtidige undersøgelser
I håb om bedre at dokumentere vårfluefaunaen i området har Uffe Terndrup
igen via batteridrevne lysfælder indsamlet vårfluer i juli-november 2014.
Der er indsamlet 4 steder, igen primært
i udkanten af området. Men denne
gang er der frasorteret et langt større
antal individer (skønsmæssigt > 4000
for hele sæsonen). Dette materiale vil
blive bearbejdet i løbet af vinteren 2014
/ 2015. Desværre var det ikke muligt at
indsamle fra områdets central dele,
hvor der findes hedesøer/-damme, som
potentielt kan rumme en række »opsigtsvækkende« arter. Det store antal
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fangne individer betyder imidlertid, at
chancen for at »få« nogle af de mere
sjældne arter er til stede. Og hvis vi er
meget heldige, måske endda arter som
ikke er set i Danmark siden reguleringen af Skjern Å i 1960’erne.
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Tabel 1. Oversigt over arter af vårfluer (Trichoptera) fundet ved undersøgelsen i
Borris Sønderland 2013 og tidligere undersøgelser i nedre Skjern Å/Omme Å
(1940-2011). Også de enkelte arters foretrukne larve-levesteder er angivet: V vandløb, S - søer, D - damme, D(T) - udtørrende damme.
Arterne er opstillet i alfabetisk orden - ikke efter familie.
Arter
Adicella reducta
Agraylea multipunctata
Agrypnia varia
Anabolia nervosa
Annitella obscurata
Athripsodes albifrons
Athripsodes aterrimus
Athripsodes cinereus
Beraeodes minutus
Brachycentrus maculatus
Brachycentrus subnubilus
Ceraclea albimacula
Ceraclea annulicornis
Ceraclea dissimilis
Ceraclea fulva
Ceraclea nigronervosa
Ceratopsyche silfvenii
Chaetopteryx villosa
Cyrnus flavidus
Cyrnus trimaculatus
Glossosoma boltoni
Glyphotaelius pellucidus
Goera pilosa
Halesus digitatus
Halesus radiatus
Halesus tesselatus
Holocentropus dubius
Holocentropus stagnalis
Hydropsyche angustipennis
Hydropsyche contubernalis
Hydropsyche pellucidula
Hydropsyche siltalai
Hydroptila cornuta
Hydroptila martini
Hydroptila simulans
Hydroptila sparsa
Ithytrichia lamellaris
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1940-2011
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Borris 2013

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

Levested
V
D
D
V, S
V
V
V, S, D
V,S
V
V
V
V
V
V
V,S
V
V
V
S, D
V, S
V
D(T)
V, S
V
V
V
D
D
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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Arter
Lepidostoma hirtum
Limnephilus affinis
Limnephilus auricula
Limnephilus binotatus
Limnephilus elegans
Limnephilus extricatus
Limnephilus flavicornis
Limnephilus fuscicornis
Limnephilus griseus
Limnephilus ignavus
Limnephilus lunatus
Limnephilus luridus
Limnephilus marmoratus
Limnephilus rhombicus
Limnephilus sparsus
Lype phaeopa
Micropterna sequax
Molanna angustata
Mystacides azureus
Nemotaulius punctatolineatus
Neureclipsis bimaculata
Notidobia ciliaris
Odontocerum albicorne
Oecetis ochracea
Oecetis testacea
Oxyethia falcata
Oxyethira flavicornis
Oxyethira frici
Oxyethira tristella
Phryganea grandis
Phrygenea bipunctata
Plectrocnemia conspersa
Polycentropus flavomaculatus
Polycentropus irroratus
Potamophylax cingulatus
Potamophylax latipennis
Psychomyia pusilla
Rhyacophila nubila
Sericostoma personatum
Tinodes waeneri
Wormaldia subnigra
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1940-2011
+

+

Borris 2013
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

Levested
V
D(T)
D(T)
D
D
V
D
V
D (T)
V,D
V
D
S,D
V,S,D
D(T)
V,S
V
V,S,D
V,S
S,D
V
V,S
V
V,S
V,S
V
S,D
V
V
S,D
V,S,D
V
V,S
V
V
V
V
V
V
S
V
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Om registrering af natsværmere i Høstemark og
Tofte Skov
Af Kristian Knudsen
Aage V. Jensens Fonde erhvervede Høstemark Skov og Mose i 1988. I 2002
fulgte Tofte Skov og Mose samt Portlandmosen efter. Begge områder er beliggende i det østlige Himmerland.
Høstemark omfatter et areal på ca.
568 ha. Tofte Skov og Mose har et areal
af ca. 4000 ha.
Både Høstemark og Tofte Skov er
indhegnede, så almindelig adgang er
kun mulig med tilladelse fra fonden.
Når de er hegnede, er det fordi, der

både i Høstemark og Tofte Skov findes
krondyr (i Høstemark er der ca. 200
stk. og i Tofte ca. 400 stk.) og vildsvin
(kun i Tofte med ca. 150 stk.).
Høstemark skov har jeg besøg mange
gange i min samlertid, der startede i
starten af 1970’erne, men det var altid
med fangst uden for hegnet med generator og / eller sukkerlokning i den
vestlige del af skoven. Andre samlere
har også fanget på lokaliteten masser af
gange.
Også nu afdøde Preben L. Holst har
registreret mange dyr fra især Høstemark. Preben L. Holst var bosiddende
i Høstemark i årene 1995 og 1998, hvor
han undersøgte sommerfuglefaunaen
ret grundigt, idet han var fuldtids-lepidopterolog i området. På tilsvarende
vis undersøgte han Lille Vildmose i årene 2003-2004. Svend Kaaber har sammenskrevet Preben L. Holsts registreringer i bogen Høstemark - Status
2001.
I begyndelse af 2010 besluttede jeg at
sende en ansøgning til fonden om syste-

Fig. 1. De høje
hegn og store låger holder effektivt vilsvin og
kronvildt inde.
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matiske indsamlinger i Høstemark og
Tofte Skov ved hjælp af lysfælder.
Jeg fik tilladelse fra fonden. Herefter
kontaktede jeg Jacob Palsgaard Andersen, og vi aftalte endelig placering af
fælderne. Samtidig fik jeg udleveret
nøgler til skovene, så jeg kunne komme
ind og røgte, uden at Jacob skulle med
hver gang. I de sidste år har det været
Jacob Skriver, jeg har haft kontakt til,
da han overtog efter Jacob Palsgaard
Andersen.
Når jeg valgte at anvende lysfælder,
var det, fordi metoden er yderst effektiv.
Lyskilden i fælderne var 250 w kviksølvdamplamper, der tænder automatisk i skumringen og slukkes om morgenen af et lysrelæ. Fælderne består af
en beholder med låg over og en stor
tragt anbragt herover, så de dyr, der tiltrækkes til lampen kan falde gennem
tragten og ned i beholderen. Nede i beholderen er der under tragten anbragt
et regnvandsafløb, så de indsamlede
dyr ikke ødelægges af vand. Selve beholderen er ellers fyldt med æggebakker, således at insekterne kan falde til
ro i kroge og hulrum. I beholderen er

der også anbragt en giftflaske med perklor og en væge, hvorfra giften langsomt fordamper, så insekterne i løbet af
kort tid dør.
Da der anvendes gift, kræves særlig
tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.
Disse tilladelser havde jeg, da jeg igennem mange år har arbejdet med registrering af natsværmere med indberetning til Skov- og Naturstyrelsen.
Da fælderne kræver strømforsyning,
skulle de opsættes i nærheden af 220 v
el-installationer. I Høstemark blev en
fælde opstillet fra Feltstationen i kanten af skoven samt en ved ladebygningen længere mod nord.
I Tofte Skov fra bygningerne inde
midt i skoven og nede ved Sellegård
Bæks udløb inden for hegningen.
Fælderne blev opsat d. 24.-25 juni
2010 og kørte i 2010 frem til 21.-22.
oktober. I 2011 startede jeg tidligere,
nemlig den 28. marts og sluttede den
26. oktober. I 2012 fra 19. marts til 26.
oktober. I 2013 fra 1. april til 17. oktober og i 2014 fra 28. marts til 26. oktober.
Samtlige fælder blev tømt og sorteret
med ca. en uges mellemrum. Kørsel i

Fig. 2. Fælde 1 :
NV = fælden
placeret ved ladebygningen i
den nordvestlige
ende af Høstemark Skov. Området ligger ud
til den åbne slette inde i skoven.
Lokaliteten er
præget af pil,
birk, brombær
samt lave urter.
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forbindelse med tømning har udgjort
over 8000 km, selv om jeg bor rimelig
tæt på områderne. Sorteringsarbejdet
kræver megen tid (3-4 timer pr. fælde i
højsæsonen), da man skal være meget
systematisk for at skabe overblik over
det indsamlede materiale. Min strategi
går på først og fremmest at få de store
og »fyldige« arter sorteret fra, så man
bedre kan få overblik over resten. Herefter sorterer jeg »typedyr« fra for de
forskellige perioder, altså de hyppigste
5-10 arter. Herefter gennemgås materialet igen, således at det måske er samtlige målere, spindere eller ugler, der
frasorteres. Alt noteres op på »afkrydsningsliste danske macros«, senere tastes oplysninger ind i Bugbase - macrosfundlistedatabasen på Lepidopterologisk Forenings hjemmeside.
De første 3 år stod fælderne på præcis
samme plads hvert år. Efter disse år
flyttede jeg fælder fra 15 - 400 m i forhold til den oprindelige placering, så
der var mulighed for at få lidt ekstra
arter.
Jeg har haft omkring 3800 fældedage
med de 4 fælder i alt. Tallet er ikke muligt at opgøre helt eksakt, da enkelte
fælder har været ude af drift i kortere
perioder fx pga. sprunget pære eller
strømafbrydelse. (Vildsvinene har en
enkelt gang gnavet en ledning over
under søgning af føde).
Fældernes placering:
NV = fælden placeret ved ladebygningen i den nordvestlige ende af Høstemark Skov.
Området ligger ud til den åbne slette
inde i skoven. Lokaliteten er præget af
pil, birk, brombær samt lave urter.
V = fælden placeret ved feltstationen
i den vestlige del af Høstemark Skov.
Området er et åbent skovområde med
især bøg, birk og el.
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C = fælden placeret central i Tofte
Skov ved bygningerne inde midt i skoven.
Her er der åbent overdrev med gamle
birke og ege i kanten, også en del tjørn.
SØ = fælden placeret vest for Bækhuset i den sydøstlige del af Tofte Skov.
Området præget af gamle grå klitter
med bevoksning af lyng samt meget
åben fyrreskov.
Nogle konklusioner efter fem års
fangst:
Antal arter: Jeg har i alt registreret 527
arter fra mine fælder gennem de 5 år.
Første år i 2010 blev der registreret 406
arter, i 2011 yderligere 64 arter, i 2012
yderligere 29, i 2013 yderligere 19 samt
i 2014 yderligere 9.
Det lyder måske ikke af så mange, da
der er ca. 870 storsommerfugle, der er
mulige at fange ved hjælp af lyslokning.
(Nogle arter af storsommerfugle er her
ikke regnet med, da de ikke er lyssøgende - blandt andet sækbærere, glassværmere, køllesværmere samt dagsommerfugle). Men af de ca. 870 arter er der en
masse arter, der er sjældne trækdyr,
som man ikke kan forvente at fange
selv gennem en længere årrække. Andre arter har en meget lokal udbredelse
fx er mange arter kun truffet på Bornholm, Sjælland eller i det sydlige Jylland. Sådanne arter kan ikke forventes
fanget i et område i Himmerland.
Jeg har fanget ca. 60% af de danske
storsommerfugle i områderne. Dette
tal er meget højt og vidner om en stor
biodiversitet i områderne. Jeg har registreret 80 arter, der ikke tidligere var
registreret fra områderne.
Faste arter: Som det fremgår af den
samlede liste (der kan ses på DEFs
hjemmeside), er der rigtig mange faste
arter i området (med faste arter mener
jeg arter registreret i mere end en fælde
eller registreret af Preben Holst og fra
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en af mine fælder. Enkelte af disse er
alligevel ikke faste, da vi ved, at det er
regelmæssige trækarter, der jævnligt
flyver til Danmark, snerlesværmer (A.
convolvuli L.) og vandremåler (O. obstipata F.)).
Nyfundne faste arter: Konvalrodæder (K. lupulina L.), egesnegl (A. limacodes Hufn.), fyrrespinder (D. pini L.),
egeseglvinge (W. binaria Hufn.), druemunkemåler (C. advenaria Hb.), bøgemåler (P. dolabraria L.), aske-efterårstakmåler (E. fuscantaria Hw.), egeefterårstakmåler (E. erosaria D. & S.),
stor egebarkmåler (H. roboraria D. &
S.), egebarkmåler (H. punctinalis
Scop.), balsaminbåndmåler (X. biriviata Bkh.), envinkelmåler (E. unangulata
Hw.), øjentrøstmåler (P. blandiata D.
& S.), slåendværgmåler (R. chloerata
Mab.), sortmåler (O. atrata L.), karmeliterspinder (O. carmelita Esp.), bævreaspspinder (G. crenata Esp.), solstråle
(A. aceris L.), stor perlemormetalugle
(P. festucae L.), brun nælde-brilleugle
(A. triplasia L.), hvidstribet ugle (T.
emortualis D. & S.), sumpugle (A. pallustris Hb.), mørk stængelugle (A. furva D. & S.), kyststængelugle (A. anceps

D. & S.), grøn stængelugle (C. tridens
Hufn.), tvillingeprikugle (A. geminipuncta Hw.), kærstar-stængelugle (S.
buettneri E. Her.), marehalmugle (C.
elymi Tr.), lyng-dagugle (A. myrtilli L.),
violet nellikeugle (H. rivularis F.), konfus nellikeugle (H. perplexa D. & S.),
sortprikket græsugle (M. obsoleta Hb.),
rødlig forårsugle (O. miniosa D. & S.),
toplet forårsugle (O. munda D. & S.),
mørksømmet smutugle (N. interjecta
Hb.), rhombe-glansugle (X. rhomboidea Esp.), netugle (N. typica L.), irgrøn
ugle (A. praecox L.), ege-dværg (M. strigula D. & S.), grøn egeugle (B. bicolorana Fuessl.), musegrå lavspinder (P.
muscerda Hufn.), bøgelavspinder (E.
sororcula Hufn.) samt blodplet (T. jacobaeae L.).
Nyfundne arter, der muligvis bliver
eller er faste: Violetbrun barkmåler (S.
brunnearia Vill.), granbarkmåler (D.
ribeata Cl.), mørk ringmåler (C. obscurata D. & S.), melet duskmåler (S.
floslactata Hw.), rødbrun engmåler (I.
serpentata Hufn.), junimørkvingemåler
(S. mucronata Scop.), gulkroppet balsaminmåler (E. capitata HS.), netmønstret nellikeugle (E. reticulata Goeze),

Fig. 3. Fælde 2:
V = fælden placeret ved feltstationen i den
vestlige del af
Høstemark
Skov. Området
er et åbent skovområde med
især bøg, birk og
el.
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rødtopmåler (P. bifaciata Hw.), æbledværgmåler (E. insigniata Hb.), avnbøgmåler (A. albulata Hufn.), birkegaffelhale (F. bicuspis Bkh.), majspinder
(D. ruficornis Hufn.), hvidstrenget-pelsugle (S. albovenosa Goeze), snerle-charmeugle (P. candidula D. & S.),
berber-pyramideugle
(A.
berbera
Rungs), tvivlsom mus (H. ambigua D.
& S.), hvidvisket ugle (T. atriplicis L.),
grålig cyklameugle (E. virgo Tr.), violet
ordenugle (C. pyralina D. & S.), linde-septemberugle (X. citrago L.), foranderlig jordfarveugle (A. lychnidis D. &
S.), skinnende jordfarveugle (A. nitida
D. & S.), hvidnakket sivugle (A. neurica
Hb.), w-grønsagsugle (L. w-latinum
Hufn.), hvid-punkt græsugle (M. albipuncta D. & S.), sortviolet smutugle (N.
janthina D. & S.), kyst-landmand (A.
ripae Hb.), frønnet landmand (A. puta
Hb.), stor lavspinder (L. quadra L.)
samt rundvinget lavspinder (E. griseola Hb.).
Nyfundne tilfældige arter: Pileringmåler (C. pendularia Cl.), bøgeskovspinder (D. obliterata Esp.) samt smalvinget ugle (S. exigua Hb.).
Ikke genfundne arter: Preben Holst
har registreret 22 arter, som jeg ikke

har genfundet. Dette kan skyldes, at
Preben fangede på mange forskellige
lokaliteter i skoven, hvor mine fælder
er placeret fast på 4 lokaliteter. Det kan
alligevel undre, at jeg ikke har genfanget følgende arter: Stor berberismåler
(R. cervinalis Scop.), lille frostmåler (O.
brumata L.), humlenæbugle (H. rostralis L.), elme-septemberugle (X. gilvago
D. & S.), pile-ugle (B. viminalis F.), røgfarvet grønsagsugle (L. suasa D. & S.)
samt plettet bjørnespinder (C. cribraria L.).
Klimaforandringer: Ovenstående lister viser, at der sker nogle forandringer
i naturen, muligvis på grund af klimaændringer, således at mere sydlige arter breder sig nordpå. (egesnegl (A. limacodes Hufn.), egeseglvinge (W. binaria Hufn.), stor egebarkmåler (H.
roboraria D. & S.), stor egebarkmåler
(H. punctinalis Scop.), envinkelmåler
(E. unangulata Hw.), æbledværgmåler
(E. insigniata Hb.), karmeliterspinder
(O. carmelita Esp.), bævreaspspinder
(G. crenata Esp.), hvidstrenget-pelsugle (S. albovenosa Goeze), brun nældebrilleugle (A. triplasia L.), snerle-charmeugle (P. candidula D. & S.), berberpyramideugle (A. berbera Rungs), tvivl-

Fig. 4. Vildsvinene er ikke
sky over for biler.
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som mus (H. ambigua D. & S.), grålig
cyklameugle (E. virgo Tr.), linde-septemberugle (X. citrago L.), tvillingeprikugle (A. geminipuncta Hw.), kærstar-stængelugle (S. buettneri E. Her.),
hvid-punkt græsugle (M. albipuncta D.
& S.), toplet forårsugle (O. munda D. &
S.), sortviolet smutugle (N. janthina D.
& S.), mørksømmet smutugle (N. interjecta Hb.), stor lavspinder (L. quadra
L.), bøgelavspinder (E. sororcula
Hufn.) samt blodplet (T. jacobaeae L.)).
Lidt tankespind: Hvis man ikke ved
så meget om indsamling af natsværmere med fælder, der dræber dyrene,
vil man som lægmand nok tænke:
»Hvad med etikken?« eller »Dyrene bliver jo udryddet, når de tages fra bestanden!«
Da jeg har optalt samtlige eksemplarer af samtlige arter de 3 første år med
fælderne, så viser det sig, at typedyret
(arten med det største individantal) fra
fælderne var lille å-ugle (R. sericealis
Scop.). Arten er forholdsvis lille med et
vingefang på 20-23 mm. Den flyver fra
juni til og med september. Larven lever
på græsser, visne blade mv.

Første år fangede fælderne i alt
>2365, andet år >3112 og tredje år
>2162 individer. Så arten varierer i antal fra år til år, men arten bliver bestemt ikke udryddet.
Individantallet er enormt af denne
art. Hvis man forestillede sig, at en fælde kunne fange alle individer af arten
inden for en radius af 16 m (stort set
svarende til en almindelig håndboldbane). Regner man på det totale fangstantal og deler ud på en enkelt fælde, giver
det et gennemsnitstal på godt 600 stk.
af arten pr. fælde pr. år. Det areal en
fælde har fanget på svarer til knap 1/12
ha. Da Høstemark og Tofte Skov har et
samlet areal på ca. 4568 ha, så vil individantallet af lille å-ugle (R. sericealis
Scop.) teoretisk være over 30.000.000
fordelt over hele arealet.
En anden art, som er optællingsart,
når man arbejder med fælder med tilladelse fra Skov & Naturstyrelsen, er den
smukke rokokkougle (S. celsia L.). Arten er forholdsvis stor med et vingefang
på 35-44 mm. Arten er smukt grøn med
mørkt brune bånd. Arten flyver i september måned. Larven lever på forskellige græsser.

Fig. 5. Fælde 3:
C = fælden placeret central i
Tofte Skov ved
bygningerne
inde midt i skoven. Her er der
åbent overdrev
med gamle birke
og ege i kanten,
også en del
tjørn.
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Den eneste fælde, der stort set ikke
er blevet flyttet i løbet af de fem år er
fælden »Høstemark (NV)«. Antallet af
rokokkougle (S. celsia L.) har været:
2010 58 stk., 2011 9 stk., 2012 19 stk.,
2013 63 stk. samt i 2014 16 stk. Hvis
lysfangst var så effektivt, at det fangede alle individer, ville antallet af dyr gå
ned år efter år. Dette er ikke tilfældet,
men der er store variationer i individantallet fra år til år, sikkert på grund
af leveforholdene for larverne og
overvintringssuccesen.
Lysfælder er effektive til at få registreret mange arter af natsværmere
uden et alt for stort tidsforbrug, og
uden at fælden udrydder arterne.
Natsværmere er yderst reproduktive,
en hun kan lægge flere hundrede æg.
Så arternes overlevelse hænger sammen med forholdene for larverne og
med klimaet, der varierer fra år til år.
Min metode med fælder med lyslokning har selvfølgelig været ret ensidig,

så jeg har ikke fået registreret alle de arter, der fx kun flyver om dagen samt arter, der primært findes som larver eller
kommer til sukkerlokning. Jeg håber, at
jeg på et tidspunkt kan få mulighed for
finde sækbærere, glassværmere, køllesværmere samt dagsommerfugle i områderne.
En særlig tak til:
Aage V. Jensens Naturfond (Jacob
Palsgaard Andersen og Jacob Skriver,
der begge altid har været hjælpsomme
med »mit rend i skovene«).
Uffe Terndrup - for korrekturlæsning
og hjælp til ovenstående.
Kilder:
Høstemark - Status 2001 (specielt afsnittet
Sommerfugle, af Svend Kaaber)
Danmarks sommerfugle - en felthåndbog
over samtlige dag- og natsommerfugle (af
Morten Top-Jensen & Michael Fibiger)

Fig. 6. Fælde 4: SØ = fælden placeret vest for Bækhuset i den sydøstlige del af
Tofte Skov. Området præget af gamle grå klitter med bevoksning af lyng samt meget åben fyrreskov.
Bladloppen 32 / 2014

25

Status for populationsbeskyttede
storsommefugle og biller
i Danmark
DEF har vedtaget, at der i Danmark er
6 arter af storsommerfugle og 2 arter
biller som er underlagt en frivillig populationsbeskyttelse. I det følgende er
arterne listet med en status for 2014 og
for enkelte arter 2012-2013.
De omfattede arter er:
• Ilia (Apatura ilia)
• Sortbrun blåfugl (Aricia artaxerxes)
• Spejlbredpande (Heteropterus morpheus)
• Rødlig perlemorsommerfugl (Boloria
euphrosyne)
• Svalehale (Papilio machaon)
• Grå perikonugle (Chloantha hyperici)
• Bombarderbille (Brachinus crepitans)
• Månetorbist (Copris lunaris)
Ilia (Apatura ilia)
Af Lars Andersen
improba07@gmail.com
Arten må ikke indsamles på Kalvebod
Fælled på Vestamager. Der opfordres
til at eftersøge arten andre steder. På
andre lokaliteter må hanner af arten
indsamles i et stk pr. lokalitet. Artens
kontaktpersoner Lars Andersen eller
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Jan Fisher Rasmussen som straks orienteres om nye findesteder.
Pinseskoven: Forår og sommer har
der været så høje temperaturer, at sommeren går som at 2014 slår alle varmeog solskins rekorder i gennem tiderne.
Den første ilia i Pinseskoven blev set
d. 30 juni.
D. 4 juli begyndte der at være flere
dyr, jeg så alene den dag 5 stk. hanner.
Dagene efter begyndte der at være
flere, d. 10 juli så jeg over 20 stk. på en
dag, ved at cykle Pinseskoven igennem
på alle stier. Jeg gætter på at populationen har været på omkring 50 til 60
individer igennem sæson. Den sidste
Ilia hun blev set d. 2 august 2014 på en
blødende birk angrebet af rødorm.
Fasanskoven: Jeg så også en enkelt i
Fasanskoven d. 10 juli 2014 sammen
med Emil Bjerregaard.
Amager Fælled: ingen observationer i
2014.
Sortbrun blåfugl
(Aricia artaxerxes)
Af Tom Nygaard Kristensen
tomnk@stofanet.dk
Arten må ikke indsamles langs kysten
mellem Tversted/Tannisby og Skiveren. Der opfordres til eftersøgning og
registrering af arten på andre lokaliteter i Nordjylland. Artens kontaktperson Tom Nygaard Kristensen orienteres om eventuelle nye findesteder.
Flyvetiden har i år været fra 11. juni
til 21. juli og at dømme efter indberetningerne, har bestanden ikke ændret
sig nævneværdigt.
Som eksempel er der 20. juni observeret ca. 50 individer ved Tornby
Strand.
Der er i år sket yderligere erosionsudskridning af kysten vest for Skiveren
svarende til området omfattet af indsamlingsstop, således at arealet med
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blodrød storkenæb er formindsket,
men ikke i nær samme grad som året
før. Foranstående er oplyst af biolog
ved Naturstyrelsen Bjarke Huus Jensen, der står for naturplejen i området.
Han oplyser også, at den i år er fundet
ved Uggerby, hvor den ikke skulle have
været i mange år.
Klaus Jensen, Aalborg, oplyser at
hans indtryk er, at arten har haft et udmærket år, at den både i 2012 og 2013
er fundet ved Nørlev Strand, det sidste
år i større antal. Ikke eftersøgt der i
indeværende år.
Spejlbredpande
(Heteropterus morpheus)
Af Lars Andersen
improba07@gmail.com
Arten beskyttes i Teglskoven øst for
Corselitze med et indsamlingsforbud.
På det øvrige Falster må hanner af arten indsamles i ét eksemplar pr. person
pr. lokalitet. Plantagen og diget ved
Bøtø opfattes som én lokalitet.
Teglskov, den sydlige del af Mellemskoven: 21. juli 2014; 6 stk.

Bøtø Plantage: 26. juni til 3 august
2014; ca 150 stk. meldt i perioden af
flere samlere fra Gedesby Dige, Bøtø
Plantage, Bøtø Nor.
Lolland: 4. juli 2014; set 1 hun, 1 han
på et græsareal ved småsøer på Lolland, fundet af Tubas Løkkegaard.
Arten er under udbredelse, findes på
Lolland, Falster og muligvis et par
oversete lokaliteter på Møn og det sydlige Sjælland? Der er mindst 3 populationer, hvor den i Bøtø Plantage er den
største, de to andre populationer på det
sydlige Lolland og Teglskov på det østlige Falster er små og individfattige.
I Bøtø Plantage er der flere velegnede
arealer med høje græsser på fugtig
bund fra Gedesby i syd til Bøtø Nor i
nord. Der ser fremtiden lys ud for den.
Rødlig perlemorsommerfugl
(Boloria euphrosyne)
Af Lars Andersen
improba07@gmail.com
Arten må kun indsamles som hanner i
ét eks. pr. person pr. år pr. lokalitet.
Der er stadig nogle få bestande i skovene omkring Køge, Fakse, Præstø og

Fig. 1. Rødlig
perlemorsommerfugl (Boloria
euphrosyne).
Foto: P. Stadel
Nielsen
Bladloppen 32 / 2014
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Ringsted på Midt- og Sydsjælland, samt
Lolland og Falster; ca ialt 8 lokaliteter.
Hvor der kun er 3 lokaliteter med normale bestande; Store Bøgeskov, Midtsjælland. Hovedskov, Falster & Søholt
Storskov, Lolland.
De første meldinger kom 1. maj fra
Storebøgeskov. 2 uger senere begyndte
der at komme meldninger ind fra Korselitse Østerskov, Hovedskov ved korselitse, Tureby Hestehave ved Herfølge
og Skelsnæs. Arten toppede i midten af
maj og de sidste dyr blev meldt i slutningen af maj.
Arten er tæt på at forsvinde fra Danmark, selv om den havde det lidt bedre i
2014 end det katastrofale år i 2013,
hvor der i larvetiden og flyvetiden var
køligt og regnfuld.
De 3 mest livskraftige populationer i
Danmark 2014 er;
• Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø på
Midtsjælland som virker stabil.
• Hovedskov - Teglskov ved Kortselitze på det østlige Falster som virker
stabil.
• Søholt Storskov ved Maribosøerne på
Lolland hvor den er i tilbagegang.
De 5 mindre livskraftige populationer
i Danmark 2014 som er meget tæt på at
forsvinde er;
• Tureby Hestehave syd for Herfølge,
Stevns, er yderst truet.
• Korselitse Østerskov hvor der er
mindst 2 små populationer på det
østlige Falster.
• Hamborgskoven på det østlige Lolland hvor der er mindst 1 lille population.
• Skelsnæs, Søholt Storskov ved Maribosøerne på Lolland.
• Hydeskov på det østlige Lolland hvor
der er mindst 1 lille population.
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Svalehale
(Papilio machaon)
Af Uffe Terndrup
uffe@euconsult.dk
Populationsbeskyttelsen består i at
man må kun indsamle et eks. pr. person pr. år pr. lokalitet herunder som
æg, larve eller puppe på vildtvoksende
planter.
I 2014 blev der set 15 eksemplarer i 1.
generation, men meget overraskende
ingen notater af 2. generation, som optræder hvis larver lever i meget varmt
miljø. Til gengæld var flyvetiden lang,
sidste iagttagelse d. 3/8.
Machaon fundene/obs er især koncentrede i Nordjylland og her især Skagen, hvor der hvert år bliver set hiltoppende individder. Især på Flagbakken
og Butterbakkke bliver de oftest af ornitologer set hiltoppe.
De mest interessante fund er måske
på Læsø (Birkemose på Remmerne)
hvor arten har ynglet på Rønnerne. Der
er ingen iagttagelser fra Filsø området
endnu, som husede den største population indtil engang i 1980erne.
Arten startede tidligt med flyvning på
grund af det fine vejr, normalt taler vi
om grundlovsdag 5/6.
I 2014 var første obs 29/5 på NØ
spidsen af Anholt samt Dystrup- Ramten søerne på Djursland. Næste obs d.
30/5 Flagbakken og igen d. 31/5 set på
træk ved Skagen Nordstrand, samt på
øen Agersø i Storebælt af en ornitolog.
D. 1/6 blev der set træk 2 stk. i Nordjylland, Skagen Nordstrand og en Jerup
Strand. D. 3/6 et stk. set ved Stae tæt på
Limfjorden. Den 8/6 blev der set træk
af ornitologer på Butterbakken. Den
19/7 set i en have i Skagen by tæt på
Naturstyrelsens kontor i Plantagen.
Den 24/7 set på Griben 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 Ristinge Hale på
Langeland i en sommerhushave. Den
3/8 set i en have tæt på Råbjerg Mose.
Mange af fundene er dokumenteret af
foto.
Grå Perikonugle
(Chloantha hyperici)
Af redaktionen.
Arten må ikke indsamles som imago,
æg, larve eller puppe på artens kernearelaer i Rødby og Gedser. Heller ikke
værtsplanten må indsamles på de pågældende arealer. Der må ikke opsættes lysfælder med gift på banearealerne
i Rødbyhavn og Gedser, herunder for
sidstnævnte steds vedkommende på
opfyldningsarealet Kroghage vest for
banen.
Der er ingen observationer i 2014. I
2013 blev der observeret 2 eksemplarer
på Rødbyhavn.
Bombarderbille
(Brachinus crepitans)
Af Mogens Hansen
mogens@saltuna-bornholm.dk
Arten må ikke indsamles i noget stadie
på dens eneste kendte, fredede lokalitet
ved Sose på Bornholm.
På kommunens vegne har området ved
Sose været grundigt undersøgt i perioden 6. - 22. maj 2014. Sædvanen tro er
det sket efter aftale med lodsejerne.
Der er efter aftale med kommunen
ikke foretaget nogen jordbearbejdning i
dette forår. Baggrunden er, at den hidtidige forårspløjning er sket på et tids-
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punkt, hvor bombardérbillen er i sin
yngleperiode og formodentlig ret følsom over for den hårdhændede pløjning. Måske skal det overvejes at foretage en efterårspløjning evt. hvert 2. år
og en harvning, hvis det er muligt samt
sørge for i højere grad end det hidtil har
været tilfældet at opvækst fjernes.
Yderligere forslag til pleje af området er
tilgået kommunen, herunder at rense
de stengærder, der nu er helt overgroede.
Der er fundet endog meget gode bestande på begge sider af landevejen.
Endvidere er der fundet nogle eksemplarer ude i kornmarken syd for landevejen, hvilket var en glædelig overraskelse. Det skal bemærkes at marken
dyrkes uden anvendelse af sprøjtegifte
og kun med et moderat tilskud af gødning.
Selv om resultatet af årets undersøgelse må siges at være opmuntrende, er
der plads til forbedringer, idet arten tilsyneladende er forsvundet fra nogle
områder, hvor den oprindeligt havde
gode bestande. Årsagen er tydeligvis
tilgroning.
Månetorbist
(Copris lunaris)
Af redaktionen
Arten må ikke indsamles på dens i
øjeblikket eneste kendte danske lokalitet (Nordby Bakker), og hvor den ellers
måtte blive fundet i Danmark.
I 2014 er der observeret 1 eksemplar.
I 2013 blev der observeret 2 stk og i
2012 blev der observeret 5 stk.
Kilder: Bugbase samt Fugle & Natur.
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