Tistelfjäril – en betraktelse

T

istelfjärilen har av hävd räknats som en regelbunden migrant till Norden. Migrationerna nådde oftast bara Sydsverige där fjärilen sällsynt kunde påträffas
på försommaren för att åter påträffas som nykläckt i
senare delen av juli. Den var då rätt vanlig under någon
vecka för att plötsligt vara helt försvunnen. Så minns i
alla fall jag dess förekomst på Gotland.
Under 1990-talet började vi få ett något varmare
klimat. Flera arter som försvunnit eller blivit mycket
sällsynta sedan 1950-talet började dyka upp igen. I den
vevan blev tistelfjärilen också vanligare och påträffades
mer regelbundet åtminstone i Mellansverige. År 2006
hade arten en massiv invandring under försommaren
och jag minns hur åtskilliga exemplar trängdes på syrenblommor för att näringssöka. Fjärilarna försvann
efter någon vecka och någon sommargeneration, som
förväntades vara talrik, såg i alla fall jag inte till. Enligt
Artportalen finns det dock många fynd från försommar till höst det året. Den uppfattning om tistelfjärilens
migration vi har idag gör gällande att arten flyttar generationsvis på liknande sätt som monarken gör i Nordamerika. Den utnyttjar ofta natten för sträckflygning
och många gånger ”fastnar” individer vid starka ljuskällor. Det händer att de även hamnar i ljusfällor.
I år har åter en stor invandring skett under våren,
kanske den största någonsin! Redan från april rapporterades de första exemplaren och under sommaren var
både fjäril liksom larver av tistelfjäril mycket vanliga.
Den sista tistelfjärilen siktades i slutet av oktober.

Tistelfjärilshonorna lägger äggen enstaka på olika
värdväxter. Som namnet antyder är tistlar viktiga värdväxter liksom kattfot och andra malvaväxter. Men man
kan även hitta tistelfjärilslarver på olika trädgårdsväxter.
Det är väl denna egenskap att kunna utnyttja en mängd
olika växter som värdväxter som delvis förklarar artens
stora utbredning globalt. Larverna lever, som sagt, oftast enstaka och spinner gärna ihop bladdelar för att
få skydd och även kunna hålla sig mer dolda. Larvens
utveckling tar några veckor beroende på väderleken
och förpuppar sig därefter som en typisk hängpuppa.
Liksom sin nära släkting amiralen är puppans framände
trubbig till skillnad från sina övriga nära släktingar som
nässelfjäril, påfågelöga, sorgmantel med flera. Efter
kläckningen stannar uppenbarligen en del individer
och kan säkert producera en ny generation. Andra drar
vidare norrut under sommaren. Mot hösten är det numera konstaterat att tistelfjärilar och även amiraler drar
söderut. Om några fjärilar av någon anledning stannar
för att övervintra är nog sannolikheten mycket stor att
de inte överlever vår vinter. Det finns rapporter om
övervintrande amiraler. Frågan är dock om dessa djur
verkligen övervintrat här eller det rör sig om tidigt influgna exemplar liksom årets första tistelfjärilar.
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Maskros är en viktig näringskälla för tidigt influgna tistelfjärilar.
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Ung larv.

Fullvuxen larv.

Larv under förpuppning.

Puppa.

Tistelfjäril lockad till nattlig ljusfälla.

Nykläckt “svensk” tistelfjäril i slutet av juli.
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