Fiärilsiakttaeelser iuli månad 2020

2 iuli. + 20 grader, växlande molnighet med

solglimtar. Relativt Stark blåst allt
emellanåt. lakttagelser: Minst 20 stycken kamgräsfjärilar på gräsmattorna runt huset. Flera av dem

Torsdagen den

jagade varandra. Två Nässelfjärilar flög förbi. En silverstreckad Pärlemorfjäril
också.(Tid pu nkter för

ia

passerade

kttagelserna 13.00-1-5.00).

iuJi. + 19 grader, växlande molnighet, relativt stark blåst. lakttagelser: 4 st
Ängssmygare i slänten väster om lusthuset. Slog sig ned allt emellanåt på olika grässorter med
halvöppna vingar. Fyra stycken Kamgräsfjärilar väster och norr om huset. En silverstreckad
Pä rlemorfjäri I flög förbi. Tidpunkter 12.00 -L4.30.
Fredagen den

3

Måndaeen den 6 iuli. + 14 grader, växlande molnighet med mycket stark blåst och regnskurar. Enda
iakttagelser denna dag två Kamgräsfjärilar som "blåste ikring" på gräsmattan norr om huset när solen
sken. Tidp.unkt kl 12.00-13.30.

Tisdagen den 7 iuni. Stark sydöstlig blåst
Nässeljäril. (k|.,13.00).
Torsdagen den

+ 12 grader. lakttagelser; En kamgräsfjäril samt

9 iuni. + 19 grader, växlande molnighet med solglimtar.

en

Närmast vidstilla med

enstaka mindre vindpustar. lakttagelser en Ängssmygare väster om lusthuset, 4 Kamgräsfjärilar på

gräsmattan norr om huset och väster därom, 2 Nässelfjärilar flög förbi samt en Silverstreckad
Pärlemorfjäril gjorde en sväng över kaffebordet på uteplatsen när vi fikade. (tidpunkter 11.30-14.00)

iuli. + 21 grader och växlande molnighet med mestadels sol samt vindstilla.
kamgräsfjärilar flög omkring på gräsmattorna söder och väster om huset. En

Fredagen den 10

lakttagelser: 6
Silverstreckad Pärlemorfjäril slog sig ned och sökte nektar på blomplanteringen invid större stenen
strax norr om Lusthuset (Lavendel). En nässelfjäril,flög förbi på gången strax väster om
gäststuga n. (tidpunkt 1 1.00-14,30).

den 12 iuli. + 20 grader med vindpustar i östlig riktning. lakttagelser: Som vanligt
Kamgräsfjärilar (8 st) varav ett par parade sig. Plats SV om lusthuset. Två Silverstreckade
Pärlemorfjärilar vilka tog nektar på blommande Lavendel i pallkragen öster om huset. Vid platsen

Söndagen

sydväst om Lusthuset satte sig en Ängssmygare (hane) på några löv med halvöppna vingar och lapade
sol.

Måndaeen den 13 Juli. + 21 grader och lätt blåst, mestadels mulet men enstaka solglimtar.
lakttagelser: 8 st Kamgräsfjärilar på olika platser på tomten. Två Silverstreckade Pärlemorfjäiilar sög
nektar på Lavendeln i Pallkragen. När jag passerade vattentunnan invid gästhuset såg,iag en
Smultronvisslare som flöt på vattnet med utsträckta vingar. Den kan inte legat länge för när jag med
fingret underifrån lyfte upp fjärilen från vattnet lyfte den blixtsnabbt från fingret och flög iväg så fort
jag tog upp den. På Pallkragen iakttogs en Svartfläckig Glanssmygare som sög nektar på Lavendeln.
När jag närmade mig för närmare studium lyfte den blixtsnabbt och flög därifrån.
Torsdagen den 16 i!{li. På morgonen mulet och + 15 grader (kl. 09.00). Vid 11.00-tiden kom solen
och temperaturen steg till + 24 grader. Mycket lätt blåst i form av östliga vindpustar. lakttagelser: 8
kamgräsfjärilar snurrade runt på gräset

norr

och väster om lusthuset. Två Påfågelöga varav den ena

sög nektar på blommor i pallkragen, den andra flög förbi. lnvid sluttningen strax öster om gästhuset

-2iakttogs en Ängssmygare och på blommorna i pallkragen iakttogs en mindre tåtelsmygare som sög

nektar med halvt uppslagna vingar. lnvid denna, på ett blad satt en Silversmygare och solade sig,
också med halvt öppna vingar(hade tyvärr ej med mig kamera vid tillfället)! På blågull i slänten öster
om gästhuset iakttogs en Citronfjäril (hona) som sög nektar och samtidiet flög en rapsfjäril förbi. På
västra slänten ner mot skogen, iakttogs två Luktgräsfjärilar samt ytterligare en rapsfjäril som flög
förbi. Senare, på östra slänten bakom gästhuset sågs en skogsvitvinge passera i en något "knyckig"
flykt.

En Silverstreckad

Pärlemorfjäril flöe också förbi! (tidpunkt 12.00-14.00).

Fredagen den 17 iuli. Mycket varm dag +34 grader, närmast vindstilla med enstaka lätta vindpustar

i

nordlig riktning. lakttagelser: 5 st Kamgräsfjärilar nordväst och norr om lusthuset. 4 st Rapsfjärilar
passerade. 3. citronfjärilar varav två honor som sökte nektar på blommorna vid pallkragen och vid
Blågullbusken i slänten öster om gäststugan. Den 3:e Citronfjärilen (hane) sökte nektar på
Tagetisblommor i blomlåda på gäststugans södra del.
1 Silverstreckad Pärlemorfjäril på
tistelblommorna öster om gäststugan där även en Nässelfjäril födosökte. 1 Skogsvitvinge fladdrade
förbi på sluttningen med Ljung. 1 Ängspärlemorfjäril födosökte på rödklöver på planen norr om
lusthuset. 2 st Luktgräsfjärilar iakttogs. Den ena invid sluttningen (västra delen) ner mot skogen. Den
andra flög förbi på Ljungsluttningen på östra delen.(Tidpunkt 10.00-14.00).
Söndaeen den 19

iuli. Het dag + 31 grader enstaka lättare vindpustar: lakttagelser: 5

påfågelöga

besökte blommor och nektar på och invid pallkragarna. 3 Silverstreckade Pärlemorfjärilar på samma
plats därav en på tistelbeståndet. 4:a Rapsfjärilar passerade och 3 Skogsvitvingar på olika platser. En
av skogsvitvingarna fladdrade ett flertal gånger fram och tillbaka

vld rosplanteringen

på fritidshusets

norra sida. 1 Citronfjärilshona på tistelbeståndet, 2 kamgräsfjärilar fladdrade på gräsmattan norr om
lusthuset.'1 Slåttergräsfjäril flög förbi vid jordkällaren. 1 Vitgräsfjäril sög nektar på blombuske söder
om jordkällaren.
Måndaeen den 20 iuli. + 18 grader, mulet och enstaka lättare regnskurar. Denna dag iakttogs endast

en Citronfjärilshona som jag skrämde upp från syrenhäcken mitt emot verkstaden. Flög ett kort
stycke och slog sig ner på en rododendronbuske på fritdshusets norra sida.
Onsdagen den 22 iuli. +20 grader solsken, lätt västlig vind. lakttagelser med början 10.00 och fram

till

14.00: En storfläckig Pärlemorfjäril på blommorna

i

pallkragen samt dels på en lavendel strax

söder om jordkällaren (mindre plantering). En citronfjärilhona sög nektar på tagetisblommor vid
blomsterlådan på södra gaveln av gäststugan. Fyra Kamgräsfjärilasr snurrade runt på gräsmattan norr
om lusthuset. Tre silversträckade Pärlemorfjärilar näringssökte på blommorna i pallkragen samt på
tistelbeståndet norr därom. Tre Luktgräsfjärilar flög förbi på Ljungsluttningen på östra {elen av
området. En Ängssmygare syntes på blommorna i pallkragen och strax invid satt en Starrgräsfjäril
och sög nektar. Två rapsfjärilar flög förbi.

Torsdaeen den 23 iuli. + 19 grader solsken samt ihållande svag västlig vind. lakttagelser: Fyra
Silverstreckade Pärlemorfjärilar besökte blommorna i pallkragen samt tistelbeståndet norr därom. En
Påfågelöga besökte blomma i gjutjärnskruka väster om gästhuset. Fem Kamgräsfjärilar tumlade om
dels på gräsmattan norr om lushuset och dels sydväst om stugan. Tre Rapsfjärilar flög förbi varav en
av dem gjorde ett kort besök på blomorna i pallkragen. En citronfjärilhona flög förbi nere på gården.
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Fredagen den 24 iuli. + L7 grader och mulet. Svag nordlig vind. lakttagelser: två Rapsfjärilar flög
förbi. En Slåttergräsfjäril trotsade det mulna vädret och flög omkring jordkällaren. Satte sig vid två
tillfällen på mindre stena r intill jordkällaren.

25 iull. + 20 grader med växlande molnighet med företrädesvis sol och östlig vind med
vindpustar. lakttagelser: En Citronfjäril hona på blommande luktärt i syrenhäcken. Två
Lördaeen den

citronfjärilhanar på pallkragens blommor och en Citronfjärilhona på Blågullbusken i slänten öster om
gäststugan. Två påfägelöga sökte nektar, den ena i pallkragen och den andra i blomsterlådan med
Tagetis vid gäststugans södra gavel. Tre silverstreckade Pärlemorfjärilar blomsökte dels i pallkragen
och dels på lavendelbusken invid jordkällarens södra ände. En Storfläckig Pärlemorfjäril födosökte på
tagetisblommorna i blomlådan på gäststugans södra ände. En kamgräsfjäril flög på gräsmattan
nordväst öm fritidshuset.
Måndagen den 27 iuli. + 20 grader växl. molnighet svag nordlig vind. lakttagelser: Tre påfågelöga
besökte blommor på pallkragen och blommor vid jordkällaren samt Blågullbusken på slänten öster

om gäststugan samt på tistelbeståndet intill. Två citronfjärilar, en hona och hane, träffades vid
luktärtblommor invid syrenhäcken och vidtog en parningsdans och försvann uppåt varefter de
skildes. Ytterligare tre Citronfjärilar därav en hona flög förbi. På grussluttningen norr om pallkragen
satt en Svingelgräsfjäril med hopslagna vingar och vilade.När jag skulle peta på den lyfte den och
visade sina orangefärgade vingar. Två silverstreckade Pärlemorfjärilar flög omkring på tomten. En av
dessa iakttogs flera gånger på tistelblommorna öster om gäststugan.

iult

+ 20 grader växl. Molnighet svag nordlig vind. lakttagelser: 5 rapsfjärilar flög
förbi, en av dem besökte Blågiullbusken i slänten öster om gäststugan. 3 Påfågelöga besökte
Fredagen den 31

varierande blommor på tomten men mest på pallkragen och tistelsnåret. 1 Silverstreckad
Pärlemorfjäril flög förbi. 4 Citronfjärilar varav två honor besökte luktärtblommorna belägna i
'
sydligaste delen av i Syrenhäcken. 1 Luktgräsfjäril flög förbi i sluttningen strax öster om gäststugan.

:
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Daefiärilsiakttaselser på min punktlokal under augusti månad 2020

Lördagen den 1 augusti. + 28 grader, solsken och mycket lätt blåst i östlig riktning.
lakttagelser: 2 påfågelöga dels i pallkragen och dels på tistelbeståndet. En Slåttegräsfjärilflög
upp och satte sig på olika ställen. Högra vinghalvan på fjärilen var kraftigt traslg (fågel eller
trollslända?). 1 citronfjäril sög nektar vid luktärtorna i syrenhäcken (Tidpunkt 12.00-14.00)
Söndagen den 2 augusti. + 25 grader, Växlande molnighet på morgonen mdd sol som under

eftm övergick i mulet väder. Svag östlig vind. lakttagelser; 3 st påfågelöga varav två höll på i
tistelsamlingen, en f!ög runt och satte sig på marken vid flera tillfällen samt 2 citronfjärilar i
luktärtsbusken i syrenhäcken där de sög nektar(detta när solen sken). (kl. 1000-L2.00).
Måndagen den 3 augusti. + 20 grader. Växl molnighet. Kraftig blåst i nordlig riktning.
lakttagelser: 1 Ljungblåvinge (hona) på gräsmattan nordväst om huset. 2 Citronfjärilar på
luktärtena vid syrenhäcken. l Silverstreckad Pärlemorfjäril " blåste" förbi.( 1L.00-14.oo).
Onsdagen den 5 augusti. + 12 grader, mestadels mulet med enstaka solglimtar, kraftig blåst.

lakttog en rapsfjäril som flög förbi.(11.00-14.30)
Fredagen den 7 augusti. + 31 grader, växlande molnighet och vinstilla. 2 citronfjärilar f!ög
förbi. 5 rapsfjärilar passerade på olika ställen. 1 Ängsvitvinge flög ikring på Ljungsluttningen

med korta sporadiska nedflygningar utan att sätta sig (vek flyh i promenadtempo). Hittade
en Svärmarelarv som kom krypande på berget invid uteplatsen. Den var grågrön till färgen

med svart analhorn och efter koll i Natonalnyckeln fanns två svärmare att välja emellan.
Endera Tallsvärmare etler Åkervindsvärmare. Tog en stor glasburk som fylldes ned sandjord
på vilken larven placerades. Den vandrade ikring lite på sandjorden och jag !ämnade burken
en stund. När jag återkom efter någon timme var Iarven försvunnen. Antar att den grävt ner
sig inför förpuppning. Får se i framtiden vad det var för sorts svärmarlarv jag räddat. Såg
dock i boken rörande dessa fjärilars larver, att puppan kan övervintra ibland flera år!
Avvaktar så får vi se! (L0.00- 15.00)
Måndagen den 10 augusti. Het solig dag + 30 grader, närmast vindstilla. lakttagelser: En
mindre Guldvinge flaxade ikring runt jordkällarens norra sida. Satte sig och sög nektar på
några gula prästkragar innan den flaxade vidare. En Ljungblåvinge (hona) samt en
Silverstreckad Pärlemorfjäril sög nektar på fjärilsbusken i Pallkragen. På sandigalslänten
öster om gästhuset flög en Svingelgräsfjäril ikring. Satte sig ett kort tag på Blågullbuskeh som
växer i slänten, innan den flaxade vidare och slutligen slog sig ner på en mindre sten i
grusslänten där den slog upp vingarna och solade sig. Fyra rapsfjärilar flög förbi utan att
sätta sig. (12.00-14.00).

Onsdagen den 12 augusti Het solig dag + 30 grader och vindstilla. lakttagelser: 2 Silverstreckade pärlemorfjärilar på fjärilsbusken i pallkragen. 2 rapsfjärilar och en citronfjäril flög

förbi. (kl 12.00-13.00). Min sambo, Gun, omtalade att det satt en fjäril på hennes Tagetis på

-2gäststugan som orädd satt kvar när hon vattnade. Undersökte saken och fann att det var en
Påfågelöga. När jag tog i fjärilen försvann en spindel från

fjärilen, tydligen hade spindeln

dödat fjärilen.
Fredage4 den 14 aueusti. Het solig dag +30 grader samt enstaka vindpustar med långa
uppehåll emellan. Vindriktning olika. lakttagelser: Som vanligt 5 förbiflygaÅde napsf.lärilar.

Samt dessutom 1 Sorgmantel (den andra jag sett i år). På pallkragen L silverstreckad
Pärlemorfjäril sög nektar på fjärilsbusken tillsammans med L mindre Guldvinge. På
Blågullbusken i slänten öster om gäststugan 1 st Ljungblåvginge (Kl 12.00-13.00).
Söndasen den 16 augusti. Het solig dag + 30 grader med enstaka mindre vindpustar.
lakttagelser: På fjärilsbusken i pallkragen inte mindre än 5 Silverstreckade Pärlemorfjärilar
vilka näringssökte, varav en med något trasig ytterkant på högra framvingen,. L Citronfjäril
(hane) flög förbi och likaledes en Rapsfjäril.(11.00-12.00) . Hittade en krypande larv till
Oxhuvudspinnare som jag tog hand om. Verkade
glasburk med tillsats av sälgblad.

ej fullvuxen varför den placerades

i

Måndagen den 17 augusti. Återigen en mycket het dag, + 30 grader och vindstilla.
lakttagelser: 3 Silverstreckade Pärlemorfjärilar på fjärilsbusken i pallkragen. En av dessa
troligen samma som iakttagits den 16/8, med skadad högre framvinge. 1 Svingelgräsfjäril
flög förbi och satte sig riied utbredda vingar på vindruvebusken på södra delen av
gäststugan. När jag gick fram för närmare studier lyfte den och flög till sandtaget öster om
gäststugan där den slog sig ner på en sten med uppslagna vingar. En mindre Guldvinge flög
ikring på ljungbeväxta sluttningen, öster om pallkragarna. 3 st Rapsfjärilar flög förbi. .(12.0013.00). Gav Oxhuvudspinnarlarven i glasburken nya friska sälgblad. Såg att den ätit av de
tidigare ilagda bladen.
Onsdagen den 19 augusti. Kort besök i Kårtorp för vattning. lakttagelser: två silverstreckade
Pärlemorfjärilar på fjärilsbusken i pallkragen. Oxhuvudspinnarlarven hade ätit av säljbladen i

burken vilket var positivt!
Fredagen den 21 augusti. + 19 grader, vindstilla, mulet med mycket korta solglimtar allt
emellanåt, !akttagelser: L Silverstreckad Pärlemorfjäril på fjärilsbusken i pallkragen. 1
Rovfjäril besökte blågullbusken i slänten bakom gäststugan. 1 mindre Guldvinge flåddrade

runt söder om s!änten vid jordkällaren. 1 Nässeljäril passerade i riktning norrut. Matade
Oxhuvudspinnarlarven i glasburken med friska säljblad.
Måndagen den 24 augusti. Relativt kraftig blåst i nordlig riktning.+ 19 grader och solsken.
lakttagelser: 1 puktörneblåvinge samt 1 Storfläckig Pärlemorfjäril på Blågullbusken i slänten
öster om gäststugan. (13.00-13.30)
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Torsdagen den 27 augusti. + 19 grader. Växl.molnighet, vindstilla. lakttagelser: Såg endast
en rapsfjäri! som flög förbi. Fjärilslarven (Oxhuvudspinnare) som jag har glasburken hade
ätit av sälgbladen jag lade i i onsdags. Fyllde på med nya friska blad.

i

Fredagen den 28 aususti. + 20 grader, växlande molnighet men mest sol. Svag nordlig blåsi.

lakttagelser: 1 Svingelgräsfjäril slog sig ned på stenen framför uteplatsen, där den slog upp
vingarna.och solade. 1 rapsfjäril f!ög förbi. Något senare upptäcktes en Svingelgräsfjäril som
med utslagna vingar solade på en sten i grustaget bakom gäststugan. Oxhuvudspinnarlarven
fick sedvanlig omvårdnad med nya fräscha sälgblad.(11.00-13.00)
Måndagen den

3l augusti. + 20 grader, växl. Molnighet men mest sol. Rel kraftig östlig blåst.

lakttagelser: Vid 10.30-tiden iakttogs en Svingelgräsfjäril på luktärtsblommorna vid
syrenhäcken. 11.30-tiden iakttogs en Svingelgräsfjäril på BIågullblommorna öster om
gäststugan. Efter ett tag lyfte den och satte sig solande på en sten i närbelägna sandtaget
med utslagna vingar. Efter en kort stund återvände den till blågullbusken där den sökte
nektar. I övrigt dåli4 med fjärilar. Kollade min inhysing, Oxhuvudspinnarlarven i glasburken.
Larven hade konsumerat ett Sälgblad och börjat på nästa. Tycker tillväxten går långsamt.
Nedlade en ny samling sälgblad i glasburken.

Bo Norrgård

Fiärilsiakttagelser mars-aoril- mai månad 2020
Torsdagen den 26 mars kort besök på sommarnöjet i Kårtorp. Soligt + 15 gradet (i sol Och 8

grader i skuggan) lätt blåst. lakttog två citronfjärilar som flög förbi.

april flög en Påfågelöga förbi, nere på gården i Norrköping, där jag bor, vid
blomsterrabatten invid portingångrn Rösgången 9. Satte sig på tidiga vårblommor i

Tisdagen den 7

blomsterrabatten. Temp. + L0 grader, sol och lätt kylig blåst.(11.OO-tiden)
Tisdasen den 14 april iakttog en Påfågelöga vilken flög förbi mig på väg till mitt garage vid
Rösgången i Norrköping. Temp + 12 grader lätt kylig båst. (13.30-tiden)
På

grund av coronaviruset har det varit sparsamt med besök i Kårtorp.

Söndagen den 19 april kort besök i Kårtorp. lakttog tre citronfjärilar (naturligtvis hanar) som
flögförbi. Temp + 10 grader, solsken och lätt blåst! (L3.30-tiden)

Tisdagen den 21 april. Till Kårtorp. Jättefint väder utan blåst, temperatur c:a 20 grader.
lakttog 5 Hanar av citronfjärilar samt en hona som flög förbi under dagen. Ett flertal
Grönsnabbvingar (par) jagade varandra intensivt vid flera tillfällen under dagen
(uppskattningsvis 15 st). Vid 12.00-tiden kom en förbiflygande sorgmantel samt vid 13.00-

tiden en Aurorafjäril och en timme senare ytterligare en. Naturligtvis hanar med sina
orangefärgade vingspetsar. En Påfågelöga flög också förbi. Såg dessutom fyra ex av
Tosteblåvinge vilka svävade kring en halvstor gran. Tyvärr var det sparsamt med vårblommor
vars fåtal inte lockade fjärilarna.

Torsdagen den 23 april. Till Kårtorp, sol + L9 grader Lätt blåst (vindpustar) . takttog 11 st
Grönsnabbvingar, de flesta i par som ivrigt och intensivt jagade varandra. Ett påfågeöga samt
3 citronfjärilar. 5 st Tosteblåvingar. lnga blombesök trots att gräsmattan är fylld med
blommande Tusensköna.

Söndagen den 25 april. Till Kårtorp, sol, växlande molnighet +12 grader, lätt blåst
(vindpustar). Denna dag iakttogs 6 st grönsnabbvingar vilka liksom denn 23 april, jagade två
par av dessa varandra i en intensiv fart. Flög högre och högre upp innan de försvann bland

ett par större granar.

Såg dessutom 5 st Tosteblåvingar som flög i

kring.

:

.

Torsdasen den 7 mai. Till Kårtorp, eldade ris bl.a. lakttog två påfågelöga, bägge slitn#ek med

trasiga vingkanter. Väderlek +10 grader, lätt blåst med växlande molnighet där solen blev
synlig ibland.

lördagen den 9 mai. Till Kårtorp för div. arbeten. lakttog fyra Aurorafjärilar, sex
Tosteblåvingar samt 8 st grönsnabbvingar och två Citronfjärilar. Väderlek sol med
molntappar allt emellanåt. + 17 grader och lätt kuling (blåst riktning NÖ).(Ej blombesök).
Onsdaeen den 20 mai. Kort besök men hann med att se 2 citronfjärilar och en tosteblåvinge.
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Torsdagen den 21 mai. Till, Kårtorp, Fint väder, vindstilla, + 18 grader. lakttog två
Aurorafjärilar samt tre Citronfjärilar som flög förbi. En Vinbärsfuks besökte blommor i östra
delen av sluttningen. En tosteblåvinge fladdrade förbi. Såg även två skogsvitvingar.
Fredagert den 22 mai. Fint väder med tillfälliga mindre vindpustar. + 2O grader. Klippte
gräset för första gången år. !akttagelser: En grönsnabbvinge, 6 raisfjärilar, Fyra

i

Aurorafjärilar (hanar) samt sex Citronfjärilar, samtliga flög förbi.

i

Kårtorp + 20 grader, nästan vindstilla med korta små
vindpustar. laktog en skogsvitvinge, tre Tosteblåvingar, fyra Citronfjärilar, en grönsnabbvinge
samt 6 rapsfjärilar. lnga av de här nämnda gjorde blombesök utan flög förbi.
Tisdagen den 26 mai. Fint väder

Onsdasen den 27 mai. Växlande molnighet, + 18 grader och !ätt blåst. lakttagelser: Två
grönsnabbvingar som jagade varann, 2 citronfjärilar varav den ena besökte syrenblommor i
häcken. 7 rapsfjärilar. lakttog också en liten grå svärmare (c:a 1 cm stor) som hovrade vid

svrenblommorna. Den flöe bixtsnabbt från blomma till blomma vid vilken den. efter en
mvcket kort stund snabbt bvtte obiekt. Kunde inte identifiera den tyvärr. Undrade vad det
var för svärmare eftersom den var så liten, Det enda jag konstaterade var att den hade grå
kropp! Vingarna rörde sig så snabbt att de var omöjliga att studera
Torsdagen den 28 mai. Fint väder med kastbyar av lättare blåst. Temp +

!7 grader

med

växl.molnighet. Iakttagelser,Kårtorp: Tre skogsvitvingar på sluttningen västerut, 6
rapsfjärilar, En aurorafjäril samt sex Grönsnabbvingar där ett par jagade varandra och f!ög
allt högre upp innan de försvann ur mitt synfält.
Fredaeen den 29 mai. Väåxlande molnighet me4 !ätt blåst c:a

t7

grader; lakttagelser: Fyra
grönsnabbvingar där några jagade varandra i en

rapsfjärilar, en Skogsvitvinge samt 7
outtröttlig dans. Verkar som Grönsnabbvingen är attraherad av en mindre hagtornsbuske
strax öster om gäststugan vilken blommar med små rosa blommor. Två citronfjärilar
fladdrade förbi.

Söndaeen den 31 mai. Fint soligt väder, 22 grader och vindstilla. Fyra skogsvitvingar och fem

rapsfjärilar flög förbi. Tre citronfjärilar, tre Tosteblåvingar samt fem Grönsnabbvingar. de
senare i anslutning till hagtornsbusken öster om gäststugan.
&.

Samtliga iakttagelser utom den 7 och 14 april är tagna vid sommarnöjet i Kårtorp! Svärmaren
som iakttogs den 27 maj är för mig obekant p.g.a.storleken!

Fiärilsiakttaeelser Juni-Juli månad 2020

Måndasen den

1 iuni. Molnfritt fullt solsken. +22 grader, mycket lätta vindpustar

allt

emellanåt. lakttagelser: 2 mindre Guldvingar höll på i gräsmattan norr om sommarhuset.
Flög ett kort stycke innan de satte sig innan de flög vidare. lakttog också 4:a Tosteblåvingar i
slänten öster om huset. 5 st Skogsvitvingar flög omkring på olika platser runt huset. Svårt att
avgöra om det var Skogsvitvingar eller Ängsvitvingar (skillnaden är ju obetydlis)l 3st
citronfjärilar flög förbi. En av dem satte sig på blommorna i syrenhäcken och sög nektar. L
Grönsnabbvinge och en rapsfjäril flög förbi. Klockslag 11..00-13.00!
Torsdagen den 4 iuni. +77 grader, mestadels mulet med enstaka solglimtar, kl 15.30. Vai
tillfälligt ute i Kårtorp för avlämnande av visämateriel. Kort fjärilsiakttagelse där endast
noterades en rapsfjäril och en citronfjäril som, flög förbi.

Lördagen den 6 iuni. Till Kårtorp, +t2 grader solsken, växlande molnighet med sol på fm
vilken vid 12.00-tiden övergick i regn. Lätt blåst. lakttagelser en citronfjäril samt en mindre
guldvinge, i övrigt fjärilstomt.
Söndasen den 7 iuni. + 1.7 grader först molnfritt solsken vilket vid middagstiden övergick i
"stickmoln".Lätt blåst. lakttagelser: Vid 12.00-tiden, två skogs-ängs vitvingar (gick ej att
särskilja), Två mindre guldvingar samt två grönsnabbvingar som flög kring en blommande
hagtornsbuske på vilken de satte sig allt emellanåt (ej näringssökande på buskens blommor).
En

citronfjäril flög förbi.

Måndagen den 8 iuni. + 18 grader, växlande molnighet men mest sol. Lätt vind varierade

med stiltje. lakttagelser kl 12.00: Två mindre guldvingar. En kamgräsfjäril,

Två

grönsnabbvingar som flög kring hagtornsbusken öster om gästhuset. De gröna vingarna hade
i utkanten på bägge iakttagna ex börjat övergå i gråaktig färg (slitna?) En rapsfjäril flög förbi.

Vid 15.00-tiden iakttogs en skogs-ängsvitfjäril (svåra att skilja vilken eftersom den ej satte
sig). Helt plötsligt iakttogs en mindre blåvinge vilken sög nektar på hagtornsblommorna! lnte
ofta man träffar på denna fjäril!
Fredagen den 12 iuni. + 20 grader. Växl.molnighet med sol, Relativt kraftig blåst ( kraftiga

vindpustar varvid mindre antal gran-och tallkottar blåste ned ). Vid hagtornsbusken öster om
gästhuset iakttogs fyra Grönsnabbvingar (ej intresserade av blommorna på busken).
Fjärilarna verkade mest intresserade av bladen på busken. Två mindre Guldvingar fldg'ikring

på östra slänten. Fyra citronfjärilar samt tre Skogsvitvingar
passerade också. lakttagelserna gjorda vid 12.00-14.00-tiden.

flög

också förbi. En Rapsfjäril

Lördagen den 13 iuni. Sol +18 grader, lätt blåst in form av vindpustar. På hagtornsbusken
bakom Gäststugan iakttogs en Grönsnabbvinge. Två skogsvitvingar kryssade fram och
tillbaka i låg fart (verkade sökande). En Rapsfjäril flög förbi. En mindre Guldvinge florerade
fram och tillbaka på östra slänten av tomten. Tidpunkt kl. 13.00-14.00.

-2Söndagen den 14 iuni. Sol +22 grader, vindstilla. Två Kamgräsfjärilar "tumlade" ikring där de

efter korta flygturer landade på olika objekt mest torrt gräs men även friskt grönt. Två
Mindre guldvingar "hovrade" ikring utan att sätta sig. Den ena höll på i drygt lO-talet
minuter och flög in under buskar och även en nedhängande grangren, där den cirklade runt
på samma plats. Två Citronfjärilar flög förbi samt en rapsfjäril. En Grönsnabbvinge flög ikring
och satte sig en kort stund på Hagtornsbusken bakom Gäststugan innan den flög vidare.
Onsdagen den l7iuni. Mest mulet med ett ytterst fåtal solglimtar, +16 grader, vindstilla.
laktog endast en fjäril, En Kamgräsfjäril på gräsmattan framför huset. I övrigt inga fjärilar.
Vid 13.oo-tiden började det regna varvid vi åkte hem.
Torsdagen den 18 iuni. Sol + 23 grader, vindstillla. Fyra Kamgräsfjärilar "svassade" runt på
gräsmattan norr om gårdshuset . Två av dem satte sig korta stunder. Övriga två iakttogs på
branten öster om huset (vid den delen som är täckt av Ljung). En Skogsvitvinge flög i maklig
takt, utan att sätta sig, vid skogsdelen vid branten väster om huset.
Fredagen den 19 iuni (midsommaraftonl. + 25 grader sol och vindstilla. lakttog inte mindre
än 8 kamgräsfjärilar som flög kring på olika delar av tomten. Två Skogsvitvingar fladdrade

kring på östra tomtdelen (sluttningen). Helt plötsligt dök en tidigare svårfunnen gäst upp
invid jordkällaren där den slog sig ner på en prästkrage! Det var årets första Nässelfjäril!
Lördaged den 20 iuni. Sol med Lätt blåst med enstaka vindpustar i västlig riktning. + 22

grader. Kol! vid t2.OO-14.00-tiden; Tre Skogsvitvingar flög fladdrande omkring bland
blåbärsriset på västra sluttningen ner mot skogen. En av dem återvände gång på gång till
samma plats där den tidigare undersökt vegetationen, lngen av de tre satte sig. På
gräsmattan norr och väster om fritidshuset iakttog inte mindre än 6 Kamgräsfjärilar av vilka
flera satte sig med jämna mellanrum innan de flög vidare.Tre av dessa uppehöll sig på gräset
strax sydväst om stugan. En mindre Guldvinge iakttogs på gräsmattan norr om huset.

Söndagen den 21 iuni. + 22 grader sol lätt västlig blåst. Koll vid 11.30-14.oo-tiden: En
Ängssmygare höll till vid vindruvebuskarna på södra gaveln av gäststugan. Fjärilen verkade
mest intresserad av den fuktiga marken (min sambo hade vattnat där, någon timme innan).
På gräsptanen väster om boningshuset stötte två Kamgräsfjärilar samman. Det blev en

innerlig dans mellan de bägge fjärilarna vilka inte skildes förrän de stigit en tre m&di från
marken varefter de flög åt olika håll. En Nässelfjäril flög förbi. Vid 15.00-tiden flög ånyo en
Nässelfjäri! förbi uppe vid pallkragarna ovanför jordkällaren. Trots att Lavende! och
Stäppsalvia var

i full blom intresserade

dessa inte fjärilen vilket däremot stora som små

Humlor gjorde när de sög nektar ur blommorna.
Torsdagen den 23 iuni. +21 grader, växlande molnighet, närmast vindstilla. lakttagelser: Två
Ängssmygare där den ena pollinerade på Blågull be!äget strax öster om gäststugan. Den
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andra flög omkring öster om paviljongen. Två Kamgräsfjärilar flög omkring på gräsmattan
öster om gäststugan medan den andra flög omkring strax öster om paviljongen. Två
Kamgräsfjärilar flög även omkring på gräsmattan väster om sommarhuset.

Torsdagen den 25 iuni. Otroilig het dag! 31 grader, vindstilla och full sol. Vistades mest i
skuggan p.g.a. hettan ! Dock gjordes korta utflykter för att kollla fjärilsläget.lakttog omkring
15-talet Kamgräsfjärilar på olika ställen på tomten. De flög omkring och satte sig sporadiskt

allt emellanåt på olika ställen innan de flög vidare. lakttog dessutom en obekant fjäril invid
grantopparna väster om tomten. Denna flög flaxande kring granarna på c;a 8 meters höjd.
Ouppnåe{ig för mig men jag nämner det i varje fall. Frågan är om det var en dagfjäril eller
annan art? Var i varje fall långt ifrån storleksordningernn Aspfjäril. Fjärilen verkade ljusgrå till
färgen och tyvärr hade jag ej min kikare med mig vid detta tillfälle.
Lördagen den 27 iuni. +31 grader, fullt solsken, närmast vinstilla. lakttagelser: 4 st
Kamgräsfjärilar på gräsmattorna väster och norr om stugan. En Ängssmygare vid berget strax

väster om paviljongen. lnvid slänten öster om gäststugan på blommande Blågull en
Ängsblåvinge, hona iakttogs också. Strax efter flög en (årets första?) Silverstreckad
Pärlemorfjärilförbi. Den satte sig högt uppe på en närliggande gran.
Måndagen den 29 iuni. + 20 grader, växlande molnighet, !ätt bris. Iakttagelser: 10
Kemgräsfjärilar fladdrade kring på gräsmattorftaq kring huset. En Nässelfjäril flög förbi samt
en Starrgräsfjäril slog sig ned väster om lusthuset. En luktgräsfjäril flög på västra slänten ned
mot skogen.
Torsdagen den 2 iuli . + 2Ograder, växtande molnighet och stark blåst. lakttagelser: Minst 20
Kamgräsfjärilar på gräsmattorna runt huset där flera jagade varandra. lakttog också fyra av

de omnämna Kamgräsfjärilarna på sluttningen öster om huset. Två Nässelfjärilar f!ög förbi
samt en Silverstreckad Pärlemorfjäril.
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