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Kårtorps Fritidstuguförening

Välkommen till Kårtorp

Kårtorps fråtidsstuge*nnråde är vackert beläget vid insj$n strax scder mm

N*rr$<öping *ch består av 264 t*nrter inom en fastigh*t. Fastigheter-: förvaltas av

den ekonom i s ka fore n i n gen Kå rtorps Fritidsstr.: guföre* å r: g"

Snrrådet har en lå*g traditi*n från ?fi-taået då fritidshusägarna hyrde sir:a tamter

från dåv*rande markägare* Kårtorps gård. Under sjuttiotalet bitrdmd*s f*reningen

för att köpa lcss fastigheten.

§dag b*står *nmrådet av en blandning av å"§rsprurnslig* fritldshus *ch nyhyggda hus

**ryr används både för fritidsboende *eh åretrr:s":tho**de.

Föreningen äger aven stnra del*r av Hnsjon där vår egeft badplats är belrigen [iksom

den egna festplatsen med b§a*d annat nnidsammarfirande och fotballsskola:på
G."

§*rnff'tåren"

Drivs ryred WurdPr'*ss lTerna: ilyad 2 a,,rWordFrerr..o*.
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Fiärilsiakttagelser april- iuni månad 2019

Lämnar härmed en redogörelse för mina fjärilsiakttagelser under april- juni månad,

företrädesvis från mitt sommarnöje i Kårtorp, strax söder om Norrköping. Övernattning på

sommarnöjet sker sporadiskt under sommarhalvåret men är synnerligen ovanligt. Besök

göres vanligtvis vid fint väder utan regn under sommarhalvåret men är sporadiskt.

Första s.k. sommarbesöket i Kårtorp gjordes den 2 april. Vid tillfället konstaterades endast

två stycken förbiflygande citronfjärilar. Nästa besök gjordes den 7 april och vid detta tillfälle

iakttogs tre förbiflygande citronfjärilar samt tre Grönsnabbvingar. Konstigt nog var frånvaron

av de förr, vid denna tidpunkt så vanliga Nässelfjärilarna, vilka brukar vara de första

fjärilarna, tillsammans med Citronfjärilen som man ser. Dessutom flög en sorgmantel förbi

(verkade sliten med något fransade vingar). Nästa besök gjordes den L7 april. Nu iakttogs 5

förbiflygande Citronfjärilar samt nordöst om stugeområdet 4 st grönsnabbvingar. Konstigt

nog, ännu ingen Nässelfjärill Den 2l april kort besök i Kårtorp. lakttog 5 grönsnabbvingar och

fyra förbiflygande citronfjärilar. Den 27 april. sista korta besöket iKårtorp denna månad med

tre citronfjärilar och två grönsnabbvingar.Den 3:e maj första besök i K-torp denna månad.

Hade snöat lite på morgonen. Blev ett kort besök där jag avlämnade några betonplattor. lnga

fjärilsiakttagelser denna gång.Den 5 maj (solig dag) arbetade jag med uppförandet av en

blomsterlåda med hjälp av tidigare ditkörda betongplattor. Såg 8 förbiflygande citronfjärilar

samt 5 grönsnabbvingar. Den 6 maj till K-torp för vårarbete. När jag befann mig vid den

nyuppförda blomsterlådan flög en fjäril förbi. Trodde först att det var årets första

Nässelfjäril. Fjärilen slog sig ner på en sten lite längre bort och jag närmade mig försiktigt och

såg till min förvåning att det var en tistelfjäril. Denna dag iakttog jae dessutorn 7 st

grönsnabbvingar samt 8 st förbiflygande citronfjärilar. Nästa besök gjordes först den 6 juni.

Nu uppmärksammades två tistelfjärilar som flög ikring. Dessutom grönsnabbvingar (ett 10-

tal) samt fyra citronfjärilar därav en hona. Fick på nyhetsdelen av rapport i TV senare på

kvällen meddelande om att det var en tistelfjärilsinvasion på gång i Sverige. Beträffande

tistelfjärilar såg jag flera inne i staden och bl.a. två som flög förbi när jag var på Biltema vid

Ingelsta. Går inte att rapportera alla dessa tistelfjärils- iakttagelser för då skulle det gå åt

flera A4-a sidor att skriva. Jag håller mig till Kårtorp framledes. Den 8 juni besök i K-torp igen.

Denna gång iakttog jag två st tisterlfjärilar en förbiflygande citronfjäril samt en aurorafjäril

(hane) samt två st rapsfjärilar jämte två grönsnabbvingar. Den 15:e juni var jag ute i*K-torp

igen. Denna gång 3 st Tistelfjärilar, 2 kamgräsfjärilar samt 2 st citronfjärilar. En större {I.fjäril
flög förbi på något högre höjd och jag katalogiserade denna som Hagtornsfjäril. Den 16:e var

nästa besök i K-torp och nu såg jag ingen tistelfjäril men däremot två citronfjärilar och två

kamgräsfjärilar samt endast en grönsnabbvinge (verkade sliten med matt färgsättning). Den

77:evar nästa besök denna gång iakttogs tre kamgräsfjärilar, l tistelfjäril samt l citronfjäril

och dessutom en midsommarblåvinge samt en fjäril jag ej sett tidigare, nämligen större

dagsvärmare. Den senare hovrade framför purpurmejram som nu blommade. Jag igenkände

den senare genom bakkroppen (Vingarna gick naturligtvis ej att se när den hovrade).
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På midsommarafton (2tl6l iakttog jag L2 st kamgräsfjärilar på gräsmattan runt

sommarhuset samt kl 13.00 en stor dagsvärmare som hovrade vid stäppsalva på södra

planteringen. Vid 15.00-tiden såg jag ånyo en större dagsvärmare hovrandes vid

purpurmejram vid den övre planteringen (osäker om det var samma fjäril som tidigare). Den

22:evar jag ånyo vid K-torp och såg endast kamgräsfjärilar på gräsmattan runt huset (c:a 6

stycken) samt en stor dagsvärmare som hovrade framför nedre planteringen men konstigt
nog ingen tistelfjäril men antar att deras tidiga massinvasion går mot sitt slut ?

DenZfijunitill K-torp. Fin dag c:a25 grader och vindstilla. Fick ute på sommarnöjet se årets

första Nässelfjäril (brukar oftast dyka upp i april men i år verkar den vara, minst sagt något

sen). Kl 10.00 fick jag syn på en stor dagsvärmare som hovrade vid blommor i slänten

bredvid huset. En Pärlemorfjäril satte satte sig en bit bort, kunde ej exakt fastställa arten

(flög när jag närmade mig) men tror det var en ängspärlemorfjäril. Klippte därefter
gräsmattan runt stugan och hade säkerligen ett 8-tal kamgräsfjärilar som fladdrade runt mig

när jag klippte (arten verkade gilla gräsmattor med nyklippt gräs).

27 juni, vindstilla och futlt solsken. Årets första silverstreckade pärlemorfjäril flög kring och

satte sig slutligen på en mindre sten i sandbrinken bakom gästhuset där jag dessutom såg en

luktgräsfjäril. På sluttningen söder om sommarhuset iakttogs en prydlig pärlemorfjäril samt

en vitgräsfjäril. På gräsmattorna runt huset flög ett L0-tal kamgräsfjärilar.

Den 28 juni sol och lätt bris varierat med vindstilla allt emellanåt. Såg nu två tistelfjärilar där

den ena verkade orädd och sliten (kanterna på bakvingarna var fransiga). Flög kortare

sträckor och satte sig. Den andra i mer god vigör och flög upp från purpurmejram i rabatten

nordöst om huset. Här iakttogs också en ängssmygare på blommorna. En ängssmygare sågs

också på den solbelysta sluttningen nordväst om sommarhuset. På blommorna nordöst om

huset iakttogs två stora dagsvärmare som hovrade runt blommorna samt en silverstreckad

pärlemorfjäril (kanske samma som sågs dagen innan).Vidare iakttogs en rapsfjäril.

Den 29 juni, lätt bris samt fullt solsken. Denna dag iakttogs fyra silverstreckade

Pärlemorfjärilar som besökte ett blommande tistelbestånd utanför tomtgränsen NordÖst om

min tomt. Vidare sågs två rapsfjärilar, två ängssmygare, en citronfjärilshona samt en

skogsnätfjäril och återigen en dagsvärmare som hovrade bland blå blommor på baksida'n av

gästhuset. Som vanligt akttogs ett 15-tal kamgräsfjärilar företrädesvis på kortklippta
gräsmattan framför och vid sidorna av sommarhuset. lakttog dessutom två tistelflärilar där

den ena verkade sliten (fransiga och matta vingar). Den tistelfjärilen flög endast korta

sträckor innan den satte sig.l lakttog också en puktörneblåvinge som fladdrade ikring

Något ytterligare besök i Kårtorp på sommarnöjet under juni månad är inte aktuellt utan den

29:de blir avslut på min första fjärilsredovisning. Återkommer senare med rapport om Juli

månad och framåt,.



60366 Norrköping karJa - hitta.se

..:.,=

rlra*avåX*r

Page 1 of i

:,ll:ll'ir;'

§M?*slt*ier*r

*ä
I ?oOtl* -..,J

T

q
:,

i:

V4,L:

ft

i,: ^*

iilfo' i -
I :i::::j l

t:

{s" -
ulF

d.-

4"'t
;tä

L i rj..-. 'i

,a{$rn*fu-N

::::::,-,

:t;:t':':' .:

x#
,'p

G) = PunhIloka ! slta,--t av vä7tttn7a

f= Tt rklfiö,il*r Gt, -yp uid g;tptrro?e)
y'lels tturid*.1 run r punklla*q tc- äg|, a, ka*td**4us'fi;*&tå.lr-#*roin1

l,

§.
I

O Mapbox @ LantmäterieUMetria Tillbaka till gamla karian

https://www.hiua.se/kartanlpl/EnsjYoC3oÄB6badet%o20EnsjYoC3YaB6n%20Norrk%C3... 2019-06-21


