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Plusia putnami har spredt sig nord-
over gennem Skotland i de sidste 
10 år og er nu fundet 2 gange på 
Færøerne, så måske vil Færøerne 
blive det næste stop for P. putnami, 
da værtsplanter til larven findes i 
rigelige mængder.

I de sidste par år har kun en lys-
fælde været i brug på Færøerne, og 

den har stået i Karl A. Thomsen’s 
have i bygden Syðrugøta, Eysturoy, 
som ligger ca. midt på østsiden af 
Færøerne (fig. 2). 

Plusia er hidtil kun kendt på 
Færøerne med et fund af Plusia 
festucae L., den 11. juli 2008 (Jen-
sen & Sivertsen 2010), men det var 
P. putnami, som var mest ventet 
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Fig. 1. Plusia putnami Grote, Syðrugøta, den 30. juli 2013 (det. O. Kars-
holt).  (Foto: K. Thomsen)
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af de to arter på grund af dens 
spredning nordover igennem Stor-
britannien. Roy Le ver ton, som bor 
i Banffshire (Mid-east Scotland), 
fangede den første P. putnami i 
2003, og i dag er denne art mere 
almindelig end P. festucae (Lever-
ton pers. medd.). Den første P. put-
nami for Shetlandsøerne blev fun-
det i 2007 (Clifton 2010), og artens 
status i Skotland er, at den nu 
er u dbredt og i stadig spredning 
(Leverton 2011).

Første fund på Færøerne var 
den 30. juli 2011 i Karls have og 
det næste fund kom i den samme 
lysfælde samme sted, den 23. juli 
2013 (fig. 1). P. putnami er ikke 
fundet på Island endnu (Ólafsson 
pers. medd.). Hvis den nuværende 
spredning af P. putnami forsætter, 
er det nok kun et spørgsmål om tid, 
hvornår arten vil yngle på Færø-

erne, da vi har masser af værts-
planter til larverne, som er mange 
forskellige græs- og halvgræsarter 
(Goater et al. 2003). 

Det bliver spændende at følge 
P. putnamis eventuelle forsatte 
udbredelse mod nord og nordvest, 
nu hvor følgerne af klimaændrin-
ger er begyndt at mærkes.

Litteratur:
Clifton, J., 2010. Anglian Lepidopterist 

Supplies. http://groups.yahoo.com/neo/ 
groups/ScottishMoths/conversations/ 
topics/4115

Goater, B., L. Ronkay & M. Fibiger, 
2013. Catocalinae & Plusiinae. Noc-
tuidae Eu ro paeae, volume 10, Sorø. 

Jensen. J-K., Sivertsen, H. E., 2010. 
Firvaldar. 155 ymiskir firvaldar í 
Føroyum. Føroya Skúlabókagrunnur. 
Tórshavn.

Leverton, R., 2011. Notes on the Scot-
tish Macro-moth List. Butterfly Con-
servation. National Moth.  

Fig. 2. Pilen viser lysfældens placering i Syðrugøta, Eysturoy, Færøerne.
 (Foto: K. Thomsen)


