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Billede fra klækning af Lycia zonaria  (D. & S.) fra EJ: NH41 Salten Langsø, 1986 (O. Buhl).  Foto OB. 

 
 
Jeg blev ringet op af min fætter i marts 2000, og han spurgte, om jeg ville hjælpe ham med at flytte for hans 
forældre, som boede i Slagelse. De havde købt hus på Mors. Det ville jeg selvfølgelig. Så den 16. april 2000 
kørte vi fra Karup kl. 02.30 om natten i en lejet lastbil.  
 
Det gik fint ned over Jylland. Kl. 05.00 skulle vi strække og løfte ben, og det var tilfældigvis på motorvejsra-
stepladsen ved Ålsbo på Fyn. 
 
En tilbøjelighed mange sommerfuglefolk nok har er, at de lige kigger efter, om der ikke er noget spændende 
ved lyset på respektive bygninger. I dette tilfælde en toiletbygning på en rasteplads. 
 
Jeg gjorde store øjne, da der ved lyset sad to Lycia zonaria, da det ikke er hverdagskost at rende på sådan-
ne dyr. (Havde kun et eksemplar i min samling). Andre samlere kender nok den følelse at stå med et godt 
dyr uden et glas, så dyre råd var gode. Op i førerhuset på lastbilen for at se, om der var noget der kunne 
bruges. Så det blev til et krus og en strømpe som låg. Alt imens min fætter så undrende til. 
 
Hen på efteråret ringede jeg ned til Peder for at bestille en bog. Så blev der snak om, hvad jeg havde fanget 
i løbet af sæsonen. Da talen faldt på Lycia zonaria, som var taget ved Ålsbo Rasteplads, blev Peder så 
mærkelig stille. Øh… lige et øjeblik, jeg skal lige have fat i Fynsfortegnelsen. Der gik et minut, så lød det i 
røret, at den ikke var fundet på Fyn siden 1926. Jeg var ikke klar over, at det var så mange år siden. 
 
Min konklusion er, at selv om der måske er en del entomologer i området eller har været, så er midt i april 
ikke den tid, man bruger mest ude med lys eller fælde, fordi de dyr, der flyver på den tid, har de fleste set 
nok til. Man tager helst hen, hvor der er størst chance for at finde noget spændende. 
 
Men mon ikke det var en god ide, at de interesserede der bor i nærheden, skal ud et eller andet sted i områ-



det ved Ålsbo Rasteplads for at se efter Lycia zonaria. Det kan næsten ikke passe, at der ikke er en bestand 
et eller andet sted i nærheden. En mere målrettet eftersøgning må da være bedre end et tilfældigt besøg ved 
et toilet. 
 


