Aspfjärilen forts

.^.

F l y g t i d e m a kan verka litet olika på skilda lokaler.

I Laxå-

området tycka fjärilarna komma igång senare än i Katrineholmsområdet; den första i Södermanland 26.6.1984 och den första i
Närke 9.7.1984. Fjärilarna kan alltså börja flyga i slutet av
juni - på en del ställen kanske redan vid midsommar. Notabelt
är också dagarna 9:e och 10:e juli i Laxå-området. Högflygningen
började tydligen då.

5 av 6 fjärilar lämnade den 10:e juli röda

exkrementfläckar i plastburkarna - där de förvarades - vilket
visar att de var alldeles nykläckta. Detta förhållande - att
speciellt nykläckta djur går ner och suger fukt på vägar - är
en faktor som jag tänkt fortsätta att behandla och återkomma

till.
/ Göran Ripler
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Vädrets betydelse för entomologin är lätt att
inse. Ofta behöver man referera till vädet
för att kunna göra vissa bedömningar av
arters förekomster
och därför kommer här en
sammanställning saxad ur Länstidningen i
Södertälje ^
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1387 kan nu Htggas tsH
handHngama, ett vådefå?

1987 b^öd på ^t extremt ieaM vitgar
värsta på 40 ér Vkfara an sommar
som b^ev en av de aMra sämsta tmsgmt man krte v?H ha en
der detta sek^, både jr ^antbruå^
upprepning av OessvåsrsL
och semestersynpunkt. Det b$ev ax
^amt
med många raåorg
^ y v i s a y det s t w a Skhetef
trw^t So^tt^t. att av sekiets so^fatt^aste Vid V^nga den solfattiheåa S v w g e Mev
gaste sedan mätnmgama ;n!eddes
1931.
Som hefhet b^ev 1387 betydligt kaf^are ån normalt, att av de ka^taste
under !900-talet. Ull kylan änder
EXTREMT SOMMARVÄDER
^
^
riktigt,
1987 blev de extrema vädersitua&onerr^ år. Den inledande vintern blev mycket kal!, i Götaland 2 - 4 grader ka Hare ån
normalt, i Svealand 3-5 och i Norrtand 3,5-6,5 kallare ån
normalt. Oetta trots att februari hade en ganska normaf temperatur, vilket säkert räddade" många köldrekord. Sn36Rgången var god och issRuadonen HR^eåea^ besvårtåg, deh värsta sedan 1947 Nederbördsfikas: i södra Nordand och norra
Svealand.
^
Våren bjöd sedan på en hygglig april och vårmeku! men
kring Valborg med ren sommarvärme. Sedan följde en mycket kylig och sotfattig ma;. Dessvärre kom majvådret att
spegla sommaren som blev en av århundradets sämsta ur
såvål semester- som !antbrukssynpunkt
HU de basta vaderområdena hörde ostkusten med M a
Stockholms skargård. Sammantaget blev sommaren den kyligaste på över 100 år, i t ex Karlstad (13^ grader som medeltemperatur}, Goteborg {13,7}, Jönköping (12.4).
Sommaren blev också mycket sotfattig. Juni-augusti (92
dagar? gav ett solunderskeR i Luleå på 166 timmar, Sundsvall 238, Karlstad 242, Stockholm 290, Visby 169, Norrköping
258, Göteborg 400 {!), Vinga 283, Lund 245. södra Öland 264.
På många håll var det ett underskott på ca tre timmar per
dag, ? Göteborg mer ån fyra. Sjåivfailet biev sommaren neaerbördsrik, mest fick Klövs$ö med heia 538 mm, Landvetter
470.
Höstan ev växlande och valgörande fr; från kraftiga oväder 3ara v;a något enstaka tillfälle noterades storm /td den
svenska xusten.

^VaderMrden / m/7//mater år
som var ovan//gt nadarbordsrRi / S^afiTa-traktan och
da/ar av me%ers?a Jämf/and
och angränsande de/ar av Harjada/en. Mgof m/ndre ån van//gt har man fåH / de/ar av Ösrergd^and, Må^arda/en och
nordvås^/gaste Lappland. Vfesf
F mm råknaf / Storman med

f
mm, minst ; ^aFmakka
Fångst; wrr med

