
Kære alle

Som I måske er bekendt med, har der været en ophidset debat på diverse platforme på nettet 
omhandlende sommerens observationer af svalehale (Papilio machaon). Debatten eskalerede da 
fund af æg og larve(r) ved Gentofte Sø og Hodsager Plantage blev meldt ud og senere på sommeren
ikke kunne genfindes. Ved sidstnævnte sted blev larven senere genfundet, men ved Gentofte Sø er 
larvernes forsvinden stadig uafklaret. Det har ikke skortet på beskyldninger både på nettet og i 
dagspressen om, at piratindsamling er forklaringen og bestyrelsesmedlemmer af Lepidopterologisk 
Forening har hen over sommeren haft travlt med at mane til besindelse og afvise diverse postulater 
og påstande, der af modstanderne næsten dagligt blev kastet ind i debatten.

Forårets varme har sandsynligvis bragt flere P. machaon ind over landet end normalt, og trods det at
sandsynligheden for at arten kan genetablere små bestande ikke er stor, har LF valgt at udstede et 
dekret, hvor populationsbeskyttelsen udvides til også at gælde imago gældende fra d. 8. august 
2016. Ordlyden på hjemmesiden lyder som følgende: 

”Som det sikkert er mange bekendt, så er der i år fundet larver af svalehalen Papilio machaon 
enkelte steder i Danmark. Disse larver er efterkommere efter artens indflyvning til landet i maj. 
Desværre har der været megen polemik omkring mulig indsamling af nogle af larverne, dog uden 
nogen konkret dokumentation. Vi forventer, at vore medlemmer er bekendt med det forbud mod 
indsamling af æg, larver og pupper af svalehalen, som de danske foreninger har vedtaget. Da 
det er meget muligt, at der klækker individer i enten en anden generation eller til næste sommer, og 
da disse individer kan være artens forsøg på at etablere sig i Danmark, skal vi hermed meddele, at 
enhver indsamling af svalehalen (Papilio machaon) i alle stadier, altså også imagines, fra 
denne meddelelses publicering d. 8/8-2016 og fremover vil være uforeneligt med et 
medlemsskab af Lepidopterologisk Forening. Som det fremgår af de etiske regler vedtaget af 
alle de danske entomologiske foreninger i 2011, er det ikke foreneligt med god entomologisk 
adfærd, at indsamle individer af små og truede insektpopulationer.”

Vi håber, at vi med dette tiltag og denne udmelding kan undgå, at de danske entomologiske 
foreninger får skylden for, at arten forsvinder igen, når/hvis den på sigt ikke formår at etablere sig. 
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