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Vejret har ikke været det mest ideelle for insektlivet som helhed, men for ohridella’s
vedkommende synes det ikke at have haft den helt store betydning, idet den har formået
at opformere sig til et antal der nogle steder ligner en 10-dobling, allerede efter det første
år på Fyn.
Det er naturligvis kun et skøn, men taget i betragtning, at man i 2003 skulle kigge
omhyggeligt i træerne for at finde nogle få miner, kan man i år allerede på afstand se
mange angrebne blade. Tendensen på en 10-dobling er gældende for Gelsted- og
Middelfartområdet, ved gennemgang af de samme træer som året før. Endvidere er der
fundet larver i træer, hvor dette ikke var muligt sidste år. Der kan dog også være enkelte
træer, som tilsyneladende er fri for angreb, til trods for at de står ved siden af træer med
mange miner. Observationerne er kun baseret på de miner, som umiddelbart kan ses
nede fra jorden, så hvordan mineantallet er oppe i trækronerne vides ikke.
Der er her i slutningen af september nystartede miner i bladene, men om de larver når at
blive færdigudviklede i år, inden næringen slipper op, og kulden standser æderiet, ved
man ikke.
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Jørgen Rosschou har været meget ihærdig i sin
søgen efter ohridella, og han har fundet og
klækket den på følgende steder, hvor den ikke
har været fundet før: Kærby v. Skovby, Bro
Møllebro, Brenderup Kirke, Asperup Kirke,
Vejsmark v. Orte, Nårup, Krengerup og
Veflinge. Alle stederne har der været mange
miner at nå fra jorden.
Endvidere har Jørgen fundet miner i Jylland,
hvor dyret ikke er blevet påvist før, på følgende
lokaliteter: Eltang, Børup v.Taulov, Snoghøj og
Hejse Kro.
Niels Lykke har set miner ved Egeskov Slot og
Ollerup.
Otto Buhl melder om ca. 200 miner på et par
træer i Ejby Mose på Vestfyn 7. august og om
nyfund med færre miner i parken til Hollufgård
og ved Kulemose, samt om flere end 300 miner på træer ved Hesselagergård 10. august.
Desuden har han konstateret arten med ca. 25 miner på Sprogø, 16. okt. 2004.
I Stige, hvor der i 2003 var tale om 20-25 miner, er der i år en 10-12-dobling af minetallet i
hele den underste 3.-del af et kastanietræ. Det er tydeligt, at hunnerne langt overvejende
har fløjet i ly og læ under bladhanget og plastret de underste blade tæt til med æg. Det
store angreb satte først for alvor ind og blev synligt med de mange hvidgrønne nye miner

hen mod slutningen af august, og har siden udviklet sig gennem hele september, stadig
med nystartede miner. Angrebet var på sit højeste i den sidste halvdel af september,
hvorefter lave temperaturer i starten af oktober bremsede brat op for aktiviteten.

