HUSSYRSA

PÅ SÖDERTÖRN

En ljummen höstkväll (1 sept 1997) tog Bengt-Erik Westin en kvällspromenad
i villakvarteret vid Alby söder om Stockholm. Han upplevde då det intensiva
spelandet från två hussyrsor. De två syrsorna hade placerat sigunder locket i var
sin dagvattenbrunn. Resonanseffekten som uppstod förstärkte ljudet så att det
riktigt ekade mellan villorna. Att det sannolikt rörde sig om hussyrsor kan
redaktören intyga. Undertecknad fick nämligen avlyssna den inspelning som
Bengt-Erik gjorde med en bärbar bandspelare. Sången låt som ett fågellikt
kvittrande med 2-3 rasp per sekund.
Peter Wärmling

Allmänt Lövfly Caradrina clanipalpis en art med märkligt "biotopval".
Det tog många år innan jag fick mitt första ex av denna art som i litteraturen
anges som allmän. Det var mellan 18/6-24/6 1988 som jag fick 4 ex på tomten
när vi hade bott i vårt hus i 5 år. Därför antog jag att arten fanns i
Nyköpingstrakten men det tog många år innan jag fångade något ex utanför
tomten. Till slut förstod jag hur det gått till. Jag hittade nämligen larver och
nykläckta djur inomhus och även grannar visade mig "maskar" som de hittat
inomhus.

Jag hade förmodligen etablerat arten i området genom att hämta hö på en
närbelägen bondgård till våra smådjur. De flesta larverna och fjärilarna har jag
hittat i förrådet där de käkar hö och inomhus äter de torkade blommor och det är
väl den huvudsakliga födan hos grannarna eftersom eterneller har blivit populärt.
De första fjärilarna har jag sett inomhus redan i mars och utomhus hittar jag dem
från maj till slutet av september. I ladan där vi hämtar hö sitter det vingrester
överallt i spindelnäten.
Kan det vara så att lador med hö blivit ovanligare och vår hygien i allmänhet
blivit så bra att fjärilen nu blivit sällsynt och väldigt lokal. Bekanta till mig har
berättat om inomhusfynd i Stockholm och från kyrkor. Fjärilen är kanske
inneboende så här långt norrut?
Det vore intressant att få ta del av liknande observationer på denna art. Vem vet
den kanske kan bli klassad som skadeinsekt så man kan fånga den utan att få
dåligt samvete?!
Jan Sjöstedt
Sid 05

