
Fiärilsiakttaeelser augustii månad 20L9

Den 3 aususti i förstabesök denna månad på sommarstället i Kårtorp. Temperatur 18

grader och halvmulet med mindre solglimtar samt vindstilla . På tistelsamlingen med

utblommande tistlar öster om tomten fanns endast smärre blommor, bland "dunet" efter

den tidigare ganska omfattande blomningen. På två av blommorna på de fåtal blommande

delarna av tisteln sågs 2 rapsfjärilar. Nere vid betongplattorna öster om själva huset flög en

silverstreckad Pärlemorfjäril. Den flög mycket lågt c:a 3 dm över marken (plattorna). Flög

fram och tillbaka på samma sätt några gånger varefter den försvann runt stugknuten. Uppe

på fjärilsbusken i pallodlingen ovanför jordkällaren iakttogs en Kålfjäril. I övrigt verkade det

vara dåligt med fjärilar vilket kanske beror på vädret.

Onsdas den 7 augusti, Växlande molnighet med solglimtar, Dåligt med fjärilar p.g.a.

vädret. Temp L7 grader, vindfläktar allt emellanåt. lakttog, när solen lyste, två kålfjärilar och

en rapsfjäril på blommorna vid s.k. pallkragen på ö. delen av punktlokalen. Fyra rapsfjärilar

och en silverstreckad pärlemorfjäril flög förbi på "lokalen". Enda fjärilsiakttagelserna denna

dag med kort besök (3 tim.).

Onsdaqen den 14 aususti, Växlande molnighet med relativt kraftig blåst. Mycket dåligt

fjärilsväder. Temp c:a t7 grader. Endast en påfågelöga besökte fjärilsbusken i pallkragen. Två

rapsfjärilar flög förbi starkt påverkade av blåsten. Enda iakttagelserna denna dag troligen

dåligt p.g.a. blåsten

Onsdagen den 21 augusti. Växlande molnighet mestadels sol men enstaka regnskurar.

Kort besök p.g.a. vattning av växter inomhus. Byig vind c:a 18-20 grader.m Två Amiraler

iakttogs invid pallkragen samt en storfläckig pärlemorfjäril fladdrade förbi (när solen sken).

Fyra, jag antar rapsfjärilar (vitfjärilar) flög förbi. Antog att det var rapsfjärilar p.g.a. storleken.

Söndasen den 25 aususti. Solig dag, nästan vindstilla. Temp omkr 25 grader. Vid slänten

bakom gäststugan där på en mindre blommande buske med blå blommor finns, iakttogs fyra

citronfjärilar varav två honor samt två rapsfjärilar. På luktärtsbusken invid sydvästra kanten

av huset iakttogs två citronfjärilar (hanar). I slänten invid pallkragarna iakttogs en

väpplingblåvinge (hona). På gräsmattan söder om huset iakttogs en Ljungblåvinge (hona). På

s!änten invid södra delen av jordkällaren flög en mindre guldvinge. I rabatten söder om huset

där Tagetis planterats sågs en tistelfjäril suga nektar. I övrigt flög c;a 5 rapsfjärilar förbi.'

Måndagen den 26 aususti. Solig och het dag +28 grader, vindstilla. På busken med blå

blommor på baksidan av gästhuset iaktogs en citronfjäril samt en ljungblåvinge (hona). På

gräsmattan nordväst om sommarhuset iakttogs ytterligare en ljungblåvinge även denna en

hona. På de blommor som ännu blommade på pallkragen iakttogs under brinnande sol ett
gammafly som hastigt flög från blomma till blomma. En tistelfjäril slog sig ned i slänten intill.

5 rapsfjärilar fladdrade förbi utan att sätta sig. Högt i trädtoppshöjd, iakttogs (osäkert) en

hagtornsfjäri l, antair jag.
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Lördagen den 31 aueusti. Solig dag + 27 grader. Lätt blåst med vindpustar: Trots solen

dåligt med fjärilar denna dag. Såg två gammaflyn dels vid pallkragen och dels på blåeld invid
jordkällaren, En rapsfjäril iakttogs i rabatten på husets södra sida. I övrigt under dagen inga

fjärilar. Dålig fjärilsdag !
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