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I forbindelse med sommerfugletræk / talrig forekomst
kan jeg tilføje 2 iagttagelser fra sommeren 2002
Jørgen Rosschou

1.
28. juli sad der i mine sommerfuglebuske mellem 60 og 100 stk. Dagpåfugleøje (I. io); samme dag og sted, sad der også
en Svalehale (P. machaon). Det er i øvrigt 26 år siden, denne art sidst var på besøg - også i sommerfuglebuske!
De følgende dage sad der mange Dagpåfugleøjer; men der lå også mange afklippede vinger på min græsplæne. Både
havesanger og løvsanger besøgte flittigt buskene med de mange sommerfugle. Da vi kom frem til 5. august var antallet
under 10, og efter den 22. august sås Dagpåfugleøje sjældent og kun enkeltvis i min have.
2.
Den 5. august så jeg 4-500 meter fra kysten ved Svinkløv utroligt mange Dagpåfugleøjer. De sad tæt i de blomstrende
lyngtoppe på et ganske lille område. Inden for ca. 200 meter har der nok siddet 3-400 stk. Jeg vil tro, at der denne dag
har siddet i tusindvis af Dagpåfugleøje i Svinkløv Plantage.
En bekendt af mig fortalte, at få dage før (en af de meget varme dage omkring 1. august) havde han og hans kone siddet
på stranden, lidt ude i vandet, for at køle sig af. De havde over lang tid iagttaget, hvordan der kom et stort træk af Dagpåfugleøje ind på kysten direkte fra nord og i modvind.
Kan de være blæst ud over havet fra det nordlige Vendsyssel og så søgt mod syd? Kom de fra Norge?
Se artikel af Laurids Stampe i Lepidoptera bd. V, 1 (1986: 12).

Masseoptræden / træk af Dagpåfugleøje (Inachis io (L.))
Otto Buhl

I tilknytning til Jørgen Rosschous beretning om mange Dagpåfugleøje og træk, kan jeg berette om masseoptræden af
arten her i Stige.
Jeg har en bestand på ca. 17 sommerfuglebuske i haven i forskellige farver og typer, som med den forskellige blomstringstid dækker en meget lang periode fra midsommer til frosten sætter ind.
Den 26. juli var der det sædvanlige daglige antal af Dagpåfugleøje, nemlig omkring 5 stk.
De følgende dage skete en voldsom forøgelse af antallet :
29. juli blev der optalt 130 stk.
30. juli 140 stk.
31. juli 200 stk.
1.-6. august konstant på 200 -220 stk.
7. august 240 stk.
8. august 250 stk.
11. august var vi tilbage til de sædvanlige ca. 5 eksemplarer på buskene, og hurtigt forsvandt arten helt. Senere så jeg
kun et enkelt eksemplar den 30. september.
De nævnte tal er minimumstal, da der sidder en del dyr inde i buskene i halvskyggen, hvor de ikke bliver set og talt med.
Det er første gang jeg har oplevet så mange sommerfugle i haven på én gang, der var et sandt mylder. Ud over de
nævnte antal Dagpåfugleøje var der jo også de sædvanlige mange Kålsommerfugle af alle 3 arter, 1-3 stk. Admiral, 1
stk. Tidselsommerfugl, nogle enkelte Nældens Takvinge (højst 3 stk. pr. dag) samt af og til en Citronsommerfugl. Desuden var der dagligt i denne tørre periode gennemsnitligt omkring 15 stk. Græsrandøje på besøg.
Ligesom Jørgen nævner, havde jeg også nogle småsangere Løv- og Gærdesangere til at tage sig af de uforsigtige dagsommerfugle, men det var nu ikke overvældende, hvad der lå af vinger under buskene.
Pludselig var de mange Dagpåfugleøjer forsvundet. Nogle enkelte forsøgte ellers kortvarigt at sætte sig under udhæng
og i kælderskakte og udhuse, men de forsvandt også på én gang. Hele forløbet kan udmærket dreje sig om træk, men
det blev ikke iagttaget. Det var i øvrigt lige op til de meget varme såkaldte tropenætter med nattemperatur omkring 20
grader her på egnen.

