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Det er sjældent, at man her til lands kommer ud for at have fanget en sommerfugl, som på den ene side fremtræder med 
så karakteristiske vingetegninger, at den er helt sig selv - og som man på den anden side med sikkerhed ved, at man 
aldrig har set før - hverken i virkeligheden eller i danske bestemmelsesværker. 
 
Det skete for mig den 22. august i år, og jeg sagde til mig selv : “Der er noget “galt” her - noget der skal opklares - for 
umiddelbart stemmer det slet ikke”. Jeg havde netop gennemgået nattens fangst fra lysfælden (giftfælde med dispensa-
tion givet af Naturbeskyttelseskontoret under Skov- og Naturstyrelsen) på min sommerhusgrund i Lunde ved Risinge, ca. 
6 km syd for Kerteminde. Området ligger i øvrigt ca. 1 km fra Storebæltskysten.  
 
Blandt alle “almindelighederne” i fælden dukkede så et nydeligt dyr op. Tilsyneladende friskklækket og meget karakteri-
stisk med tydelige vingetegninger i varierende violette nuancer. Ikke til at tage fejl af. Jeg havde blot aldrig set den før. 
Jeg vidste, at det ikke ville  hjælpe at gennemgå mine bestemmelsesværker. Jeg gjorde det for en ordens skyld alligevel, 
men blev ikke klogere. Dyret blev spændt med henblik på senere undersøgelse. 
 

 
 

Eucarta virgo (Tr.). F: PG0841 Risinge, 22.viii.2002 (J. Holmkvist).  
Vingefang 27 mm.   Foto OB 

 
 
Som ’alle nu ved’ så drejer sig om den mellemeuropæiske ugle Eucarta virgo, mit eksemplar er en han. Nogle få dage 
efter fundet aflagde jeg besøg på Lepidopterologisk Forenings Sommerfugleobservationer, og her fremgik det, at det 
dels var E. virgo, og at den allerede var registreret flere andre steder herhjemme, især i områderne LFM og NEZ. Der 
blev også vist billeder af dyret - og så var der slet ingen tvivl om, at mit eksemplar også var en Eucarta virgo.  
I henhold til en beskrivelse i J. Fajcik - Die Schmetterlinge Mitteleuropas, bind II, 1998 og J. Nowacki - The Noctuids of  
Central Europe, 1998 (begge udlånt af Peder Skou) - er der tale om en ugle, som er kendt fra den sydøstlige del af Cen-
traleuropa - dvs. Ukraine, Polen (med undtagelse af den nordvestlige del), Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn og Østrig. Den 
betegnes som lokal, men stedvis almindelig. Den mangler helt i Tyskland. 
Den er hjemmehørende på fugtige lokaliteter såsom floddale, moser og enge. Iflg. ovennævnte kilder lever larven i juli-
september på Okseøje (Chrysanthemum ssp.), Mynte (Mentha ssp.), og Mælkebøtte (Taráxacum ssp.). og overvintrer 
som puppe. Imago flyver i maj til august i 2 generationer. 
På det foreliggende kan man kun gisne om, hvordan den kan være kommet her til landet. Utvivlsomt må det være det 
varme vejr med konstant østlig vind over mange uger især i august, der må være hovedårsagen hertil. Mere mystisk er 
det, at ikke alene mit dyr, men også mange af de øvrige observerede, forekommer ganske friskklækkede. Det er svært at 
forestille sig, at de er fløjet helt fra Østeuropa uden at bære spor heraf. Man fristes til at mene, at de på et tidligere tids-



punkt på året må være “mellemlandet” et sted tættere på Danmark og derfra kommet hertil - som en 2. generation. Efter 
oplysninger fra Bjarne Skule er der registreret eksemplarer fra Sverige allerede i juni, og i øvrigt har der i Sverige været 
registreret langt flere eksemplarer end her i landet. Den meget konstante østenvind, vi havde i foråret, kunne måske 
også have båret nogle eksemplarer tættere herpå, men tidspunktet ligger dog nok for tidligt i forhold til dyrets flyvetid. 

 


