FJÄRILSRACE T I L L ÖLAND
Den 5 juni bar det åstad på resan som varit inbokad
sen midvinterns gråkalla dagar- Tre dygns kontinuerligt samlande låg framför mig, Kempa och Classe.
Håvar, burkar, kikare, öl, "aggen" och en noggrann
fångstlista, allting var med. Solen hade nu lyst i tre
veckor över södra Sverige, hade skuggmätaren passerat,
var måhända striqosan redan igång, skulle vi ta någon
gulsvansad hona? Frågetecknen var lika många som
förhoppningarna, ty våren hade varit normal men nu var
det redan temperaturmässig högsommar.
Tre dygn utan onödigt duschande, ingen TV, inget annat
än hårt arbete med håven, "aggsläpning", råa skämt,
öl, coca cola, kexchoklad och fördärvade tarmar. Vi
skulle i alla fall få i oss käk för jag stod för
koket. Korv stroganoff och andra nyttigheter väntade i
kylväskorna. Vi var så fullpackade att vi inte ens
kunnat ta upp Madonna om hon liftat. Första kvällen
blev det Bejershamn och de klassiska dukplatserna runt
tyskens stuga. Flygningen blev god trots mojnande
vind. 100-tals trimacula men ingen hona, några alpium,
en milhauseri hona och fem nykläckta striqosa (5/6 !)
landade på dukarna. Nästa dag for vi runt på ängarna i
Tveta-området och på andra ställen i mittlandsskogen.
Aurora-, gullvive-, hagtorn-, ärenprisnät-, kovetenätfjäril och dagsvärmare flög för fullt. Artrikedomen
och mängden fjärilar var bedövande, liksom flinten som
glödde i hettan och ett solsting närmade sig snabbt.
Vi drog till Hagaparksstranden. Vattentemperaturen var
badkarslik så tom Kempa doppade sig bland nymferna.
Den raraste fjärilen på stranden satt som nålad på en
prydlig Gluteus maximus dexter men den liksom ägaren
var redan inhåvad. Planerna för kvällen började ta
form och formerna runt omkring oss planerade sig
hemåt. Efter maten och bunkring vid Camp Base for vi
till Möckelmossen. Alvaret är mäktigt och tjusigt, var
irrigularis igång hade "skuggis" passerat? Snart
skulle vi få besked. Vi hängde våra sex dukar på
muren, vad tänkte förbipasserande, kanske ett tivoli,
UFO-forskare eller leptidologer. Snart var den första
flligramman på plats och det skulle bli 100-tals till.
Orphnata kom också men det luriga lilla krypet smet
oftast förbi duken 5-10 meter bort och det fåtal som
kom fram mellanlandade bara, totalt blev det ett
20-tal. Cinerea i mängd, 2 st irregularis (6/6),
W-latinum och sent omsider 2 st skuggmätare slutade
sina dagar i våra rör.
v.g.vänd
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FJÄRILSRACE till ÖLAND....
Vi a v s l u t a d e n a t t e n med m i g springande framför b i l e n i
hopp om att se n å g o n m e r "skugga" i lyktskenet, m e n
tji. N ä r vi rafsade ihop prylarna stannade en bil o c h
en m a n klev ur som var handikappad. Detta till t r o t s k l a r a d e han
u p p e n b a r l i g e n av det stränga fjärilssamlandet y p p e r l i g t
och v i s a d e o s s flera bra djur som han tagit, bl. a. Iacobaeae
från B ö d a n a t t e n innan. Det är fortfarande ett
m y s t e r i u m hur han med sina besvär lyckats kuvertera
småkryp, h ä n g a u p p dukar och jaga runt med hav.
Fantastiskt att se hur glädjen i fjärilsintresset
skapar sådan livskraft och tillfredställelse. D e n n a
natt kom vi ikull 04.30. 10.00 hoppade vi upp för att
inte m i s s a förmiddagsdraget.
En ny attack till mi111andsskogen gav gulhämpling vid
Gråborg och runt dammen med röd näckros svävade ett
10-tal hagtornsfjärilar, man fick en känsla av
tropikerna i hettan. I skuggan av en buss satt
pensionärsföreningen och flämtade, någon på gränsen
till infarkt. Vi bestämde oss för ett litet ryck ner
till Grönhögen där ju dipsacea skulle kunna hittas med
tur. När jag klev ur bilen flög den första upp framför
fötterna på mig. Fjärilen var grymt vanlig och flög
flockvis framför benen, rekordet blev 4 st på ett
håvslag. Det är lätt att ta för många när tillgången
är god dvs 100-tals men vi behärskade oss och valde ut
ett 15-tal snygga djur var. Jag hade sen tidigare ett
slitet djur, min första "migrant" vad var den värd nu?
Efter svärmningen av knölflyn besökte vi distriktsläkaren i Eriksöre. Han bjöd på sill, potatis och
konjak till kaffet när vi tittade på hans egenhändiga
film från Ishavet om valar, isbjörnar och kyla. Åter
till Base Camp och sista natten med gänget i
Hildeborgsskogen. Mina dukar började i Gårdby men med
+4, vindstilla och rådimma blev utbytet intet, tur att
vi valt Alvaret föregående natt. I skogen gick det
skapligt med 10-talet striqosa, nykläckta punctinalis
och 40 st sororcula. Efter att ha packat nästa morgon
begav vi oss att hämta lite körsbärsfukslarver och då
passade 1000 spyflugor på att invadera bilen. Efter
detta lilla missöde besökte vi banchefen på Ekerums
golfbana. Han bjöd på fika och visade sen lite av sina
fantastiska fjärilar och underbara målningar.
Vid summeringen under hemresan noterade vi att 17 av
20 planerade arter letat sig ner i håvpåsen. Inte
illa, inte illa för ett gäng som nästan levt på
prilla.
Jan s.
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