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En tur til Æbelø har der været talt om flere gange de senere år for at eftersøge et par bestemte arter,
og i juni blev det så.
Søndag den 9. juni sidst på eftermiddagen lagde det stolte skib fra kaj i Bogense, og med Torben
Lykke Rasmussen som kaptajn gik det nordøstover i solskin og let vind, men med voldsomme
byger bagude på Vestfyn. Fronten holdt sig der hele natten, så vi kom både ud og hjem i tørvejr.
Foruden kaptajnen udgjorde deltagerne Otto og Niels, og vi nød overfarten og så et enkelt marsvin
om styrbord.
På Æbelø smed vi anker midt på vestkysten, og efter nogen leden efter vej og sti og et par forsøg
fandt vi endelig op til Æbeløgård og fik meldt, at vi var der. ÅVJ-fonden gør tydeligt meget ud af at
lede besøgende ad bestemte ruter på øen ved at lægge fældede træer på tværs af vejene og sløre
dem. Visse veje gror helt til og er allerede vanskelige at følge.
Derefter blev godt 100 snore ophængt fra Æbeløgård og til sydspidsen af øen, hvorefter vi gik ud på
et strandoverdrev på sydvestsiden og søgte efter flyvende dyr. Her fandt vi en lille pyralide, Platytes
cerussella, der fløj i 100-vis, og på Engelskgræs (Armeria maritima) ketsjede vi glassværmeren
Synansphecia muscaeformis. Enkelte larver af Lasiocampa trifolii fandt vi også.
Uglen Pachetra sagittigera, var en væsentlig årsag til tidspunktet for vores udflugt. Arten er
tidligere registreret fra Æbelø, og vi ville gerne se, om den stadig fandtes på øen. Den er fundet på
øen i 1978-83 i få eksemplarer. Desværre ramte vi en af de aftener, hvor flyvningen til snorene var
meget behersket, og vi så den ikke.
Inden vi efterså snorene, gik vi en tur i skumringen med lygterne tændt ad en sti tæt med
Ørnebregne (Pteridium aquilinum) til begge sider. Her konstaterede vi i lygternes skær ca. 25
eksemplarer af rodæderen Pharmacis fusconebulosa, som første gang blev fundet på Æbelø i 1979.
Det lykkedes altså at genfinde denne art - endda talrigt. Mærkeligt at Preben Holst ikke har meldt
arten fra øen i 1996, da han opholdt sig der hele sæsonen for at registrere sommerfugle. Det er i
øjeblikket den eneste kendte lokalitet for arten i F. Ellers foreligger en melding fra Brahetrolleborg,
1894 (C. S. Larsen) og en strejfer fra Sallinge, 1985 (OH).

Pharmacis fusconebulosa (DeGeer) - NEJ: PJ2150 Læsø, Skoven, 12.vii.1995 (O. Buhl).
Vingefang 34 mm. Foto OB

Nu blev det så tid til at efterse snorene, og på den allerførste snor var der bid! En enkelt ugle havde
fundet vej, og det var Hyppa rectilinea. Arten er tidligere meldt fra Æbelø - et enkelt eksemplar den
19.vii.1996 - ellers er arten ikke meldt fra det fynske område siden 1986.
Resten af aftenen var der ikke dyr af større interesse på snorene, men der var meget andet at se på
øen. Da vi nåede frem til ankerpladsen, var det nemlig blevet så meget højvande, at selveste
kaptajnen måtte smide bukserne for at indfange skuden. Efter en rolig retur på ca. 10 km til
Bogense, tog vi afsked på havnen hen på natten.

