Invitation til sommerfuglekursus
Kære Thisted- og Skive kommune, DN, BFN og NPN
Morsø Kommune har været så heldige at vinde DN og A. Vogels
kommunekonkurrence om Danmarks bedste
sommerfugleprojekt. Som en del af projektet, har vi valgt at
afholde et sommerfuglemoniteringskursus, så vi sammen kan
styrke vores kendskab til de danske sommerfugle.
Kurset vil blive holdt af Biolog Erik Dylmer i Klovbakker den 13. juni kl. 13.00-16.00.
Kurset vil komme til at indeholde en gennemgang af, hvordan man moniterer sommerfugle i felten. I kurset
vil der bl.a. blive snakket om, hvordan man laver en baselineundersøgelse, transekt og hvordan man
indfanger sommerfugle og artsregistrerer dem. Der vil være praktiske demonstrationer i felten, og der vil
blive givet gode råd til, hvordan man laver en god og brugbar monitering.
Formålene med kurset er, at deltagerne bliver uddannet i at monitere sommerfugle, således at vi mange år
frem kan lave gode valide undersøgelser i kommunerne. Samtidigt vil vi også gerne styrke kendskabet til de
forskellige arter af sommerfugle, så deltagerne i fremtiden kan indregistrer flere sommerfugledata på
diverse databaser.
Kort beskrivelse af sommerfugleprojektet i Klovbakker
Klovbakker rummer en spændende og rig natur, hvor den truede markperlemorsommerfugl (Argynnis
aglaja) tidligere er blevet observeret. Formålet med projektet i Klovbakker er at lave en permanent
sommerfuglelokalitet, som forbedrer forholdene for specielt markperlemorsommerfuglen, men også de
andre dagssommerfugle som er spottet i området. De danske dagsommerfuglebestande er i stærk
tilbagegang og en af grundene hertil, er tilgroning af dagsommerfuglenes levesteder. Klovbakker rummer
mange af de kvaliteter, der skal til for at have en frodig sommerfuglefauna. Desværre er området ved at gro
til i vedplanter. Morsø kommune ønsker derfor med dette projekt at stoppe tilgroningen i Klovbakker og
tynde ud i bevoksningen, således at Klovbakker kan blive til en mangfoldig sommerfuglelokalitet.
Praktisk information
Sted: Nørrekærvej 10, 7950 Erslev, vi mødes ved parkeringspladsen syd for Klovbakker. Kontaktperson Anja
Sørensen, tlf. 23618087.
Kurset vil blive afholdt kl. 13.00-16.00 13. juni 2018
Husk praktisk tøj og gerne et sommerfuglenet, hvis du har et, da vi ikke har net til alle.

