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Vid en genomgång av samlingen och förda lepidopterologiska 
noteringar - torde följande kunna tillföras: 

Den 6.7.1983 missade jag en honaf som flaxade vid några av våra 
stora trädgårdsblommor vid garaget. Platsen var mitt föräldrahem på Berg-
slagsvägen Trångfors,Hallstahammar. Den flydde tvärs över vägen, satte 
sig på taket till grannens hus - varefter den försvann. 

Det andra bortglömda fyndet var från 1.7.1986 då jag var på väg 
mot Ribbingsforsf Skagersvik i norra Västergötland. Vid Fallet, Delebäck, 
Hova tog jag en sliten hanne. 

Detta betyder att slutresultatet av mina undersökningar måste 
korrigeras: 

UNDER PERIODEN 1959 - 1990 OBSERVERADES 65 POPULI, 55.HANNAR OCH 10 HONOR 
I 5 LANDSKAP PÅ 23 LOKALER. 10 EX* OBSERVERADES I JUNI; 55 EX. OBSERVERADES 
I JULI. FLYGTID: 23.6 - 27.7. 

Danmark: Förmodligen utdöd i Danmark. Skou anger att arten inte är funnen 
sedan Hofmansgave på 1800-talet på Fyn. Den var också påträffad på nord-
Östra Själland och i området Lolland- Falster- Mön enligt Schnack. Den fort-
plantade sig så sent som I957, enligt Henriksen & Kreutzer, på Lolland. 
Norge: Enligt Aagaard & Gulbrandsens prickkarta 1976 verkar inlandsfynden 
ha försvunnit i Norge sedan 1955, utbredningen har decimerats till Oslotrak-
ten och längs Norges södra kust. Henriksen & Kreutzer (1982) ger en annan 
bild. De tar upp fynden före 1955 men om detta är riktigt och det rör sig 
om återfynd vet jag inte. 

Finland: I Suomen päiväperhoset (1991) anges att arten har fluktuerat 
både i utbredning och individantal över de sista decennierna. Dess mest 
framgångsrika period varade från slutet av 50-talet till början av 60-talet, 
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då den var vitt utbredd i södra- och centrala Finland. I slutet av 60-talet 
försvann den från landet men på 70-talet spred den sig igen från sydöst till 
Finland. Den etablerar sig åter och är lokalt ganska vanlig på lämpliga bio-
toper i sydöstra Finland. 
Av de 292 finska exemplar som anges - var 233 hannar och 59 honor, dvs 
förhållandet mellan könen är 4:1 i Finland, I98O - 1989. 

Mitt eget material på 65 exemplar ger fördelningen 55 hannar och 10 honor, 
dvs förhållandet 5,5 : I vilket nästan liknar de finska resultaten. 
Holland: I Atlas van de nederlandse dagvlinders (1989) nämns att asp-
fjärilen - från att ha varit mycket sällsynt - nu blivit ytterst sällsynt. 
T.o.m. 198O hade man noterat 92 individer på 12 Imkaler, från 1981 - 1986 
enbart 11 individer på 5 lokaler (och nu enbart i Hollands sydöstligaste 
hörn). 

Sverige: Förutsättningarna verkar vara mycket gynnsammare här i Sverige 
än i mellersta Europa* Än så länge... Den kan lokalt vara ej sällsynt här 
uppe. 
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I sak är alla arter lika viktiga,framför allt ur etisk synpunkt. 
Men... Jag tror att fångst i barndomen av sådana spektakulära arter som 
apollofjäril, makaonfjäril och aspfjäril kan ge en sådan fantastisk UPP-
LEVELSE (speciellt for små barn - fjärilen upplevs som ännu större) som 
i det inre bevaras och förhoppningsvis förvaltas till ett mer vidgat natur-
intresse. Framför allt torde då makaonfjäril och aspfjäril (p.g.a. deras 
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större utbredningsområden) utgöra "tunga" arter när det gäller att rekrytera 
nya entomologer. För mig var det så. Hur var det för dig? 
En bok, som ur skönlitterär synpunkt torde kunna - i sinnet - gräva fram 
lite från barndomens fjärilsomrar är Sven Rosendahls "Fjäril". Här kommer 
en liten blänkare om den: 




