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Udsigt mod nord fra østkysten af Røjlehalvøen ud for Karlsskov. Foto OB

På en særdeles smuk sommerdag, den 6. juni 2002, foretog skribenten til denne klumme og Torben Rasmussen en
udflugt til Røjlehalvøen i det fjernere hjørne af Nordvestfyn, nærmere betegnet området Staurshoved ved Kasmose.
Som billederne viser, var vejret og naturen ikke at klage over på den længere vandring for at nå frem til den noget
afsides beliggende destination.

Strandturen mod nordvest langs østkysten af Røjlehalvøen mod Staurshoved den 6. juni 2002. Foto OB
- udsigt over Tragten mod skovene på Trelde Næs.

Vi havde besluttet at aflægge besøg i området med det eneste kendte fynske levested for den ikke særligt almindelige
vikler Eucosma aspidiscana (Hb.) - næsten på 20-årsdagen for artens opdagelse på stedet.
Torben havde selv fundet dyret på denne noget usædvanlige habitat den 2. juni 1982. Sommerfuglen er normalt en
hedeart, hvis larve lever i blomsterne på Almindelig Gyldenris (Solidago virgaurea), og den plante skal efter sigende ikke
længere have så gode vilkår på grund af den tiltagende tilgroning af de egnede jyske hedearealer.
Sommerfuglen er ellers kun meldt fra Jylland med 7 lokaliteter i distrikterne EJ og WJ - og meldt som ny for landet i 1966
ud fra et fund fra Lerbæk v. Vejle i 1963.
Efter forgæves søgning af arten forskellige steder på tilsyneladende egnede steder ad ruten langs kysten, lykkedes det
omsider efter målrettet indsats og klatren rundt på den knudrede havskrænt med de mange udskridninger at genfinde
arten i adskillige eksemplarer.
Det ser således ud til, at arten ligesom værtsplanterne stadig trives fint på denne fynske østvendte hav- og lerskrænt.

Eucosma aspidiscana (Hb.) WJ: MH6509 Dejbjerg Hede, 20.v.1990 (O. Buhl). Foto OB
Vingefang 15 mm.

Fyns hidtil eneste lokalitet for vikleren Eucosma aspidiscana (Hb.).

Foto OB

