Fiärilsiakttaeelser iuli månad 201-9
Den 3 iuli förstabesök denna månad på sommarstället i Kårtorp. Temperatur 18 grader

och solsken med måttlig vind. På en tistelsamling med blommande tistlar öster om tomten
iakttogs en silverstreckad pärlemorfjäril. När denna flög studerade jag tistlarna närmare och

fann i ett hopspunnet blad som jag vecklade upp, en halwuxen larv tillhörande Tistelfjäril.
Trots fortsatt letande var larven det enda laMyndet i tistelsnåret. 4 rapsfjärilar samt 3
citronfjärilar. Under dagen iakttog jag tre silverstreckade Pärlemorfjärilar som flög omkring
på tomten samt en Vinbärsfuks som landat i solskenet på betongtrappan till min verkstad. På
gräsmattorna kring huset iakttogs fyra Kamgräsfjärilar. lite senare på dagen sågs en
luktgräsfjäril flygande på västra delen av tomten.
Lördaeen den 6 iuli sol och vindstilla 20 grader. Såg en puktörneblåvinge samt två
luktgräsfjärilar jämte fem Kamgräsfjärilar.Två rapsfjärilar och en rovfjäril på blommorna SV
om stugan. På blomsterrabatten öster om stugan iakttogs 6 nektarsugande Silverstreckade
Pärlemorfjärilar! Kringflygande 6 rapsfjärilar samt 2 citronfjärilar och 3 kamgräsfj..

lL Juli. Mulet på morgonen men framåt middagen sol, vindstilla samt 25
grader. Under eftm iakttogs i Kårtorp 2 luktgräsfjärilar, 3 citronfjärilar (hanar), 2
kamgräsfjärilar, 2 slåttergräsfjärilar, 5 rapsfjärilar, 1 ängsblåvinge samt 5 silverstreckade

Torsdagen den

pärlemorfjärilar.
Fredasen den 12 iuli. Soloch vindstilla C.a23 grader. Vid iakttagelser kl 11.00 iakttogs på ett
tistelbestånd öster om punktlokalen följande fjärilar, En Påfågelöga, en Vinbärsfux samt fyra

silverstreckade pärlemorfjärilar, 2 ängssmygare (som jagade varandra), samt 1 tosteblåvinge. Väster om stugan ytterligare 2 silverstreckade Pärlemorfjärilar samt ytterligare en
mindre blåvinge. Nordväst därom två citronfjärilar varav I hona samt tre kamgräsfjärilar.
Ytterligare väster orn stugan -i slänten ned mot skogen- en luktgräsfjäril.
Söndaeen den L4 iuli. Sol och vindstilla c:a 30 grader. Vid 11.00-tiden studerade jag det
blommande tistelbeståndet vid östra delen av punktlokalen i Kårtorp. Här akttogs följande

nektarsugande fjärilar: 8 st påfågelöga, 1 st storfläckig pärlemorfjäril, 8 st silverstreckade
pärlemorfjärilar,3 citronfjärilar (honor) samt 4 hanar av samma art, 3 tistelfjärilar (p.g.a.
deras fina skick troligen nykläckta). 1 luktgräsfjäril, l. ängssmygare, 3 st rapsfjärilar. Nere vid
planteringen bakom gäststugan iakttogs kl 13.30, L st ängspärlemorfjäril, 3 st silverst6eckade

pärlemorfjärilar och på gräsmattan runt huset 4 st kamgräsfjärilar.
Något som gav mig huvudbry var ett par silverstreckade pärlemorfjärilar där den ena flög
runt mig när jag höll på och snickrade ute. Fjärilen stannade upp där jag lagt min fogsvans vid

det på sågen orangefärgade handtaget, utan att sätta sig, fladdrade en stund där varefter
den flög en runda runt mig igen. Samma procedur upprepades tre gånger innan den flög
iväg. Varför visa intresse för ett orangefärgat plasthandtag på en såg? En annan incident var
när jag gick in i min verkstadsbod för att hämta ett verktyg. När jag vände och skulle gå ut
igen stannade jag eftersom en silverstreckad pärlemorfjäril flög in genom den öppna dörren,
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gjorde en sväng strax inanför dörren innan den vände och flög ut igen. Har varit ute för
liknande händelser tidigare år men då var det en nässelfjäril.
Söndaeen den 20 iuli. sol och vindstilla c:a 30 grader. Vid besöket vid min punktlokal i
Kårtorp iakttogs vid lO.oo-tiden på det blommande tistelbeståndet beläget på östra delen av
området inte mindre än 8 påfågelöga, 2 citronfjärilar samt 2 storfläckiga pärlemorfjärilar, 5

t hona, 8 st rapsfjärilar,2 silverstreeckade

pärlemorfjärilar, 2 kålfjärilar, 1
ängssmygare, 2 skogsvitvingar vilka flög intill tistelsnåret, 3 rovfjärilar samt på gräsmattan
runt huset 4 kamgräsfjärilar. 1 luktgräsfjäril sågs vid häcken väster om stugan.
Citronfjärilar varav

Måndagen den 22 iuli. kort besök vid stugan i Kårtorp men hann se en silverstreckad
Pärlemorfjäril samt två skogsvitvingar, den ena väster om stugan och den andra norr om.
Temperatur c:a 19 grader, måttlig vind och växlande molnighet.
Onsdaeen den 24 iuli. sol och i det närmaste vindstilla, temp c:a 30 grader. På det
blommande tistelsnåret öster i punktlokalen iakttog vid 11.00-tiden 5 påfågelöga som sög
nektar, 4 st citronfjärilar (hanar), 5 rapsfjärilar samt en storfläckig pärlemorfjäril, vidare 2

4 st

silverstreckade pärlemorfjärilar. Flygande runt om området
uppskattningsvis L5 rapsfjärilar. På blommande luktärtor invid västra delen av stugan
iakttogs tre citronfjärilar varav t hona. På något högre höjd söder om stugan en vitfjäril som
flög förbi ,jag genom flykten bedömde den som Hagtornsfjäril. Vid 13.00-tiden iakttogs 5 st
påfågelöga nordost om huset där de sög nektar på en mindre buskes blå blommor (vet ej
namnet på busken men den är perenn och kommer varje år) samt två citronfjärilar (hanar)
som flög förbi. Dessutom fyra silverstreckade pärlemorfjärilar som flög omkring på området,
Två skogsvitvingar iakttogs vid skogskanten norr om punktlokalen. Frapperande är, tycker
jag, att jag inte sett en enda Nässelfjäril. Såg en i juni men det var den enda !

rovfjärilar samt

Torsdasen den 25 iuli. Stekhet dag och vindstilla. Temperatur på soliga delen 35 grader. Gick
direkt till tistelsnåret på östra delen av min punktlokal i Kårtorp för fjärilsstudier, tidpunkt

omkring 11.00.

5 st

påfågelöga

flög kring bland tistelblommorna, 2

silverstreckade

pärlemorfjärilar samt en storfläckig flög där. På tistlarna fanns också 2 citronfjärilar samt 3 st
rapsfjärilar och 2 st rovfjärilar. På punktlokalen i övrigt strax öster om gästhuset på

vildväxande blå blommor, (buskliknande växt) två Påfågelöga samt en sto;fJäckig
pärlemorfjäril. På blommande luktärt väster om huset tre citronfjärilar varav en hona samt
på blommande rödklöver i gräsmattan 8 meter väster om luktärtsbeståndet en ängsnätfjäril
samt ytterligare en några meter norr därom. I övrigt 3 silverstreckade pärlemorfjärilar samt
3 luktgräsfjärilar fladdrade runt i området jämte, uppskattningsvis, ett 15-tal rapsfjärilar,
som också flög i kring.
Lördaeen den 27:e iuli. Het dag drygt 30 grader, Lätt bris. Gick till tistelsnåret på östra sidan
av min "pungtlokal" i Kårtorp. Större delen av de blommande tistlarna hade övergått

i
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dunliknande frön som blåste bort vid varje vindpust. Endast ett fåtal blommor var intakta
och besöktes av insekter. Endast 2 st Påfågelöga, 3 st Rapsfjärilar samt en Citronfjäril kunde
iakttagas. I östra slänten bakom gästhuset på en där stor blommande växt med blå blommor
fanns 5 st påfågelöga, 4 rapsfjärilar, L storfläckig pärlemorfjäril, 1 tistelfjäril, 3 st

silverstreckade pärlemorfjärilar samt 1 rovfjäril sugande nektar. På västra delen av
punktlokalen före slänten mot skogen, iakttogs 2 skogsvitvingar samt 2 luktgräsfjärilar
fladdrande ikring. På södra delen av punktlokalen, kom en stor Kålfjäril inflygande, Den flög
fram till luktärtsbeståndet invid stugväggen , fladdrade där ett tag, utan att sätta sig samt
flög sedan vidare österut.
Söndaeen den 28 iuli. Het dag men lätt bris alltemellanåt, temp 35 grader. Framkommen till
punktlokalen i Kårtorp vid 11.00-tiden, begav jag mig direkt till tistelsnåret vid östra gränsen

av punktlokalen där jag tidigare lakttagit mängder av fjärilar. Tistelblomningen verkar
överstånden och endast några få tistlar blommade medan övriga tidigare blommor övergått i
"fröludd". Nu iakttogs endast 2 påfågelöga 5 rapsfjärilar och 3 silverstreckade pärlemor-

fjärilar som endast sporadiskt satte sig och sög nektar på de fåtal blommande
tistelblommorna. Dessutom fanns två Citronfjärilar (hanar). På växten med blå blommor
belägen bakom gäststugan fanns fyra pärlemorfjärilar, 2 citronfjärilar, 2 silverstreckade
pärlemorfjärilar samt en storfläckig pärlemorfjäril samt 5 rapsfjärilar och 1 rovfjäril. Vid
gränsen ner mot skogen på västra delen av lokalen iakttogs 2 st luktgräsfjärilar- På
sluttningen östra delen där det växer ljung iakttogs sittande på Ljungen en Ljungblåvinge.
Strax nedanför ljungen iakttogs en ängsvitvinge flygande. Nere på gräsmattan SV om huset
höll ett par silverstreckade pärlemorfjätrilar på i en parningsdans. Den ena av dem (honan)
slog sig ner och partnern landade bredvid.. men det verkade som de inte "kom till" för paret
lyfte och parningsdansen fortsatte Detta hände fyra gånger och sedan verkade som de

tröttnat för de bägge flöe åt olika håll.

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

28:de blir avslut på min första fjärilsinventering denna månad. Återkommer senare med
:
rapport om augusti månad.
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