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Eliasson. C. U.: SlLrdier irv bokrrill.jiirilen ([rqrlrlr/r'ru.r'r,rrrrrrra) (Lepidopterl: Nynrphal
idae) i Viislmlnhnd 2 - fcnologi. protlndri. kiinskvot och plningslek. [A study of thc
scarcc fritillary (l9rrplrJdr),as matvlnl (Lepidoptera: Nymphalidac) in Sweden, viist-
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Thc sclrcc tfilillrrv (l'ulltlLlr.\d\ tlnttunut)hrs declined drarnalicillly in Sweden in the hsI
thir-ty yea|s. Since the lrte 80 s it hrs been considered to be rest.icted kr a rcry linlilcd arcu
(100 km:) with cillcrreous soils (Car-bonilerous lirneslonc) in thc lo\\'cr-nlountains ofcen
tlirl S$,eden. In 2001 it wils rclliscovcr-ccl \\ ithiD a plcviously large distribution urel neirr lhe
Brltic Scil. Incomnlon $ith populalions ol thecenlral pll sol Wesl Europe(lhe onrinxlc
rircc) thc Swcdish popululion onl) nllke use ol-ash lFta.\itrut (.t((!si()r) lnd guelder rose
(Vihuntnt opulu.i) fir. oviposilion lncl prc hihcrnltion clevekrpment- Ihe pheuology ol'
ntuturnu ts vcry wctthcl depencliLnt. Thc late swelling ol ash buds in spring hr\ ir \lro g
inrpact on the growlh rate ol catelpillars beli)re pupllion i the stLralied folulxlion- T$()
brecdinlr serics lioDr eggs rn(l early instilrs with bii:onirl aDd tr-icDnial lifc c)clcs do nol
sLrppo lhe e\islelrce ol ii pronounccLl prolnncl-y. as appcar-s to be the case ilt tftrnse!t lrl(,ni-
kn-in! ol ldull bullcrllics. Thc latc spr-ing collecting and breecLing ol-\ixth inslir cater-
pillars. pr-e pupa and 1)upir belin e xnd during eclosion ol the parllsitoid rvesp Cot..rr.r at l
,l,rard shorv no cons;ricuous increrse in pa.rsitisnr ol itnlrles. The conclusion is thrl the
dispilrily lrelwccn lhc low propofiions of fema]es cluling {ielcl obser\ulions lo the rnore
cclull plopoltions duling blceding. dcpencls on lenlrle behii!iour. At lrlnsect nrr,nit.r'irrg
tenrales made upjust 257 ol irll inrliviclLralr (n = I0ll). Oliposilillg lcurillcs lnd tcnlitlcs
pleparing lirr- or'iposilin-s nrircle Ip 7.'17 ol lI11 thc buttcrllics. Thc timales are ver-y calelirl
t{) \elcc1 lL posilion ol rvindshicld with a nrininrunr ol six hours exposlrte k) uninlenupted
solar insolation firl oviposition. The choice ol posilion nay trke ir lull dly lt thc bcginning
olthellightperiod.Theseprrirlehibilirts(Trb.J)hilvc.crchcddiflcrcntpointsinagradual
deteriolirlion ol h0bit.rt rlrrliIy. Thc highest proportion ol iinlrlcs was liruncl ill a clcuring
tl-onr 199(l lnd thc lowcsl proportiorl in u re {inesled hrbitilt wilh predonri rntly hilher
ovipositions in trces. Mlles only perch lncl neler piltrol in \eilrch ol unuriltcd ltnlalcs. A
ver! peculiilr behr\ir)ul. ol lhc nulcs is thiLt ftcv only cout llvinu lemales. An unmatecl
lelrirle nllly bc l)lirccLl on ir lavourite perching blLnch ofa male. next lo lhe n1ule. wilhoul
causiDg lhc nlalc to be scxurlly ilttftrcled rlnd per lin lr il ni]ting behirviour. Whcu thc sxnrc
tenrale llies he will il11nlidiittely respond to lhc rppcdrrncc of r possiblc urirting pllrtncr rncl
muting i\ eitsil), obtiliIccl (with iclrllcs fl'(rn brccdings)- PR)birbly lhis bchaviour hlrs e\ol
vccl in orrlcr Io protcct ovipositiu-t lcnrales 1r'1)ln thc disturbrnce ()l courlin!: rrlille:. C(t.!1./
1)igr.y'|ll (N4r$hall) u'as a nris identil-icalion anrl is nol lhe \fecies-spccilic pirrrsilr)id o1'

rrrdlrrraa as eatlier sliled (Elilrsson l99l I.

Clucr lJ. l.liut:on, Bitu k!ot l)t,!, TorphIttutt 16, SE 71 1 9l Littl(sh(tq
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Introduktion
Tio år hu förflutit sedan jlg prcsenterade bok-
nätflaililen (Euphvlnus ntdumt (L. 1758\)
mecl dess förekomst och biologi i Entomologisk
tidskrili (Eliasson l99l). Under dessa år harjag
utliil't omfattande studicl av arten rned mer iill
500 tirnrrars lältobservatiorret. årliga upptild
ningsseliel och experimcnl med parasitsteklar
(Eljasson 1995). Då bokniittjinilen bcdönrs
vrrt cD av Viisteuropas mcsl hotade dagtjiirilsrr-
ter har den nu upptagits i EU-s Hrbitxldirektiv
(1995) och lir fl iur och mcd år 2000 fridlyst i

Sverige (Folsluncl 2000). Tre av artens stii[e fö
rekomstonråden i Viislrranland. Lindesbergs
och Norl korrrlnuner lrar tör'eslagits sonl natur
Iescrval t'ör bokniitfjin ilen och ärenprisnätfjiiri-
len (lluphrtlrtts 1/ririlri.r (Rottembulg)) (Elias
son 1999). De har gocJkiints solrr Natura-2000
onrråden rv Liinsslyrelsen iOrcbto liin. Slalens
NllL['vitrdsverk och Sveriges legering. Beslut
om det fiirstt reservatet. ett kornnrunult nalurre
servat. fattades av Lindesbergs kommunfull-
mliktige 20(X) (Lindesbergs kornnrun 2000). Itr
vigningen av MLlnkhytt.rns nrtuu€servat ge-

nomtiirdes ijuni 2000 (Eliasson 2001b. Prlm
qvist 2001). Iordn ingstiillandet av reselvatet
sluttiircles 2001 cnligt en skiitselplan sont utitl'
bclals etiel de eftlnenhetcr som giorts under
dessa tio ir (Eliasson 1995. 1999. 2(X)0a). Bok
niitljairilen reagerade omedelbart positivt pir

återställandet av tidigale öppna solcxponerade
ytor. Ileproduktionen (= antalet larvkolonier)
ökade 20{)l till n]er iin det dubbla mot tidigare
hö-sstr nolerade antalet (1992) mellan 1992-

2000 på tiilekomstområdeoil inom rcservatet.
Fyndd ta fiain Vaistrranllllld hilr använts i exem-
pelsamlingen i en bok onr sårbat hetstnrlyser ut
givcn av ArtDatabankcn, SLU (Kindvall 1998).

Fynddata hal iiven an\'änts i ett examensarbete
vicl Instilutionen för entomologi. SLU, Uppsala
(Ahl6n 1999). Fiiriindlingar i populationsnivån
har kortfirltat preseDterrts i Entomologisk tid-
skrifts iusftrpportcI I'iir storf]iirilar (Palntqvist
1997, 1999). En kontiDucrli-cl uppdateracl ver-
sion av arll:rklablacl lrnns pir AfiDrtlbiukens
hemsida: www.dhl.slu.sc

Bokniittjiirilcn iir fbftsatt klasstd som Akut
lrotad (CIi) i vår nationella lijcllistl (Gairdertin-s

2000). Enclast cn siiker ny lynduppgifi fiiliindrar'

15,1

Ent. Tidskr 122 (2001)

den utbrcdning sorn varit kiincl under de senaste
lio åren, sett ur riksperspektir' (Eliasson 1996.
2000b, K. Miu'ti|tsot'r pers. nredcl.). I Västman
lancl är bokrriittjiirilens ulbredning starkt begriiD-
sad till en region (Lindesberg och Norl komnu
ner). Hiir är clen utbredd över ett 100 kmr stor'l
skogsområcle omgrirdat av stii|r'c sjöar (Elirsson
l99l). Omfrdet ligger i en nordlig utliipare av
Kilsbelgcn och gfinsar i öster till skogslåglan
clcl soln ör,ergåt iMiilardalens slaittbygd. Unikt
tör ornrådet är landets störst.r szunmanhängande
urkalkstråk södel orn ljLillkjetljan sonr shiickcr
sig genom boknätfjärilens skogsorrråclc. Kalk
hru en avgör.mde positiv inverkan pir ti)lekom-
sten av fjririlens primäta vairclviixlcr ask (F|4ri
nus ettelsior) och olvon (Vilttrnunt opulls) pir
vilka iiggl:iggning och tidig larvutveckling sker.
Lika viktigt för alten iil lttt on']givande nulkstlb-
strat iil niifingstattigt och att rnarkv^ttcn 1r'ainger

liam och skapal iivcrsilningsytor (Eliasson
1991. 1999. 2000b). Arten iir mycket lokallro
gen och mellan 1992-1994 påtraiffacLes endtst
0.3'lr av tjärilarna (n = l0l3) unclcl lör'hållanden
som tyder pil migration (>500n fritr reproduk-
tionsytor), 1ränrst under slutet av tlygtidcn. Po
pulationsstorleken uppskattades till maxirnalt
1000 adufta individer irligen mellan 1992-1994
(Eliasson 1995, 1996). Under pelioden 1995-
1997 halvcrades anralet till töljcl av liingvlrig
torka sonr dödade Iarvcl med flerårig utvecklin-q
(Eliasson 1999). (Dessa larver tillbringar al) tid
el'ter knoppsprickningen fiam till nrista våt i clia-
paus (lGl I månader) utan att bytr position).
Trcnden är fbrtsatt vikandc och perif-ela och tor-
ra habitrt har inte literkoloniserats (Ahlin 1999.
Ahl6n. Eliasson & Kindvall opubl.). Nya tukta
har tlamkonunit om boknätf-iairilens biologi och
ckologi i Finlirrrrl. rilkrr ullt tytlliga|e ri.rrr rrtt

den finska undenLten tcl1air?/lorl1).r.r (Varga et
Sintha) skiljer sig pir flela viisentliga punktet
flirn nominltlbnnen (Valga et al. 1971. Komo
ncn 1997, Wahlberg 1998). Dess primära viitd-
\lrteI hirr nr)ckr:l ö\crtl.kirtrJe vi'rrl sir' rurrr
lifirnst ängskovall ( M e I u r n pr n r r n p rot( .\ (') och
liif l,,l ,,1\r'n lircn ylterligrrte Itiltlt iittrt
(WahlLrerg 1998). Behovct av en mer prcciserad
beskrivning iiv nolninattbtmens biologi och
ckologi har siledes inte minskiil.
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Nletodik
Upplödningen av de två sista larvstadierna (5-
6:e) har skett i bural utomhus. Burarna är plasta
skar' ( I 9x I 8x I 8 cn) med näftak. För att undvika
,i\ erhclln ing r i! .olq r pLrneling hrr htrtlrna r ltit
placerade lutii-qt men under ett glastak sonl
täckts med en liusgenomsläpplig bomullsduk.
Larverna har erbjudits minst 6 timmar solexpo-
nering per dag. De har fiiimst uttirclrals med ask
knoppar'. Under pelioden fiam tilldess askknop-
pamr svällt haL larverna friimst utfodrats med
syrcnknoppar (Srll/?g1r), men även med blad av
olvon. vänderot ( y4 le riuut) , kaprif <>l ( Lon it a nt)
och kinrp.I lPl,r///,/.t,rr Sa.nlrrl lrrrretnrr inlrgtt
pre-puppställning har de iiverliins till en luftig
Daitbur (40x40x55 cm) för att bättrc synkronise-
|a kläckningen med dito i naturen. Dessa studiet
har utt-öfts varje år 1992 1999 och de data som
presenteft$ är ett urval av biista upplödningsse
rier med smir fiirluster.

Linjetaxeling av fjär'ilar, enligt dc instruktio
ner som beskrivits av Pollard (1977). hat an-
viints lör att uppskatta tiiriinclringar ibokniittjä
rilspopulationen. Metoden som aDVänts har nro-
dificrats något. Linjetaxeringssträckan löper
hela tiden bort fr'ån tidigare besökta ytor-och ej i
parallella slingor (då ett bestiirnt avslånd till fik
nlde tjririlrrl pi iirr.c .idor rr littjel:rrering.-
stliickan misre användas). H,irigcrlom har av

Fig. L Bahiitrtiirilut lörakontnrer t)l! i ett gltnskil
''hlo t.ttctlAtIig' n1il.jii, rncn len ottn.tt nIigu blotnntatt
piL brakvel (Frurtgula ahlus ) tir eit (t ltdn(rn(r.litv)-
riter ritl Murtklttttut. Foto: Clua.; U. Eliassott.

E. tahtfitat dien tltrites in pld(es witlt d tdtlpt tri-
|idl lbtcs! Iloor vitltoLtt ttlout'firl .lloter.s, but the
p[ai]t flor er ol Alttet bn&tllorn (Fra gula alnus) is
one of its fatourites.

Srudiet a| boktliitliAt i!en i ViistinanIand 2

Fig.2. I ktaftlerlnitrysgak)t iir iirnhiikcn so t t'ti.tt! t 1

upphöidu liige e te|itpositiotl sotil bok iitfitiriI\-
htunnn olia (nvtitldet-i |ii lun på en rtltaratl hotut
(.lrtinlst i bilL!en). Då solen iLtjct åter filtar frant
bokonl eft cisknloltl iUlrnr fitirilat tlo \,ingamu.fi;r utt
iirnn upp kroppen. Fota: Clue.t LL EIiasso .

ln poter-lir cleor-tuttings te nnl?.t ol E. tathu'ttat
oliett tlttxtse tll. stokls ol Pterialirun oquilinun lir
penlting itt ntrit .fttr unnnted.fentules (itt tlte.t'funt ol
th? photu). The vnt has.just conrc otrt tll u

ll1ruk[erstonn ckml tlvn th( butl(tli?s open th?i]
t].ing.t b \tun| lhcit hodi?.t.

ståndet ör individeI som räknats kunnat utiikirs
till avståndet liir siiker a bestämning. Rlikning-
en utfiirdcs årligen 1992-1994 i l7 loktltr pop-
ulationer vid ett tilltälle vardern. Sammanlagd
tidsirt-siing vid linjetaxeringen var 99,5 timlnrr
fördelade pir 88 tillfiillen. Salnmanlagd linjetax-
eringsstr'äcka var 13600 m. På tyla av file-
komstområdena. tr-irD vilka data presentems här.
har linjetaxeringen utförts vid tre tilltällen per
si,qng. ps..1,,rrrriJen. rrrrrl linjetlrxeling.
striickan. iir': Leja 1300 m; Spiugabiicken 1500
m; öst|a Natt järn 600 m: viistra Nalt järn 1700 m.
Larver. pre-puppor och puppor iTabell I har in-
samlats på alla lokaler.

I pepulationsbedkningen har antalet iiggrup-
per räknats på några fiirekomstområden för att
erhålla ett nrått på predation av betande iilg,
samt hur många äggrupper som i genomsnitt il'r

går' i larvkoloniema. Dessa vllden kan varierir
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krafii-ql mellan olika ir. Undel 1992 199.1jän
fördes dessa värden med antalet adulla indivi-
der. Räkningen av lalvkoloniel på samtliga tiirc-
komstytor har tbrtgirtt kontinuerligt mellan
1992-2001 (EIiasson 1995. 1999, Ahl6n, Elias
son & Kindvall opubl.). Metoden har bedönts
ge ett tillliedställancle indirekt måft pir fin iind
ringar i populationsnivån av adult{ individer.
Dock riJcr osilcr hcl oln hllr nringa li:grrrpper
en hona igcnomsnitt hinner/kan producera. T

p|plrlillion:berirkttinlen hJr honorl)il iinlilSll\
lägga i -qenonrsnitt 2,5-3 äggruppcr. Denna
högst osäkra bedajmning har gjo s med ledning
av uppskattad ilder (= graden av slitna I'ingar)
lros ägglliggancle honor (Eliasson 1995).

Experimcnl fbr att utröna eventuelll inträde
av immunitet mot plll.asitering utfördes 1999

nred tre gmpper av 6:e sllldiet bokniitliiirilslar-
r el nrc,-l pulu.it'tekclhonor i r . rrjc : r'Lrplr i err gc-

nomskinlig phstask (5x l0x l0 crr ) uncler mer lin
ell (l):rn. Lrr\e|rrir sunr rn\lill(lc. i crprr'itttL tltrt
var fiirrr kullar insrmlacle 1997. De uppföddes
skycldade fr.irn tir|tsatt parusitclirlg etter att pllla
siterade lalver []orttagits under virrcn 1998. I

detta rvseencle har ingar missiidcn (= oijnskild
parasjtering) skett nrecl iivriga Lrpptiidda larver
som nirtt pre-puppstrdiet 1992- 1999.

Parasi(stckelns utveckling under viuen och

törsommaren har IijLjts idetrlj (märkta kokong
grupper i nltLr[etr). f'lirn Parilsitstekr:llllvernlLs
Lrttliingande ur viirdlarver och llan till kliick-
ningen. pir 1re fiirekomstomriden (Spiugabiick'
en. iislra Nattiiiln. vaistru Ntttjiirn). Otntirdcnii
besöktes vid varje vaiderlijrbaittrirg som fijrvän-
tadcs leda till [esulllt (antal tiillä]len: 1992 n =
51 1993 n = 13; 1994 n = l2). Pir tvii av dessa

ornrirden (Natt jiiln) hitr undet siikningen genonl-
förts kontinuerligt till 2(X) l. vilket ijkal kjrstirel-
sen av tidigare resultat.

Fenologi
Detr li't.t" hokrrrrtl.jririlcrr li'r' \ri\r,ll!(ll. i llirlll-
ren. har hillills allticl varit en hane. Unclel tle rik-
tist viuma våtar.nt nellan l98ti-I993 klaicktc clt
liitrl redan islutet av rraj. Derr hLrvLrdsakliga

klrickningen bijirr nomralt fij|st en vecka eficr'
dc fölsta enstitka individerna kläckt. niir elt mer
varaktigL högtryck ger höida dagslemperuturcI
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(> + l8 'C). Åren eftcl 1994 harlrrvlillväxt och

klicknirr! lii|scnat' il\\e\iirl av \etlit )ttlniia
srrötirll i maj (1995) och allnriint kyligale och
rcgnigare vädcl i mai juni. En laktor sonr iil helt
avgiirancle för flygtidens start i Västmanland iif
när ilskens knoppsprickning intallel undcr vi
rcn. Denna bestims i sill tul 1i-airnst av lufitempe-
raluren. men också av hut snabbt tjiilen går ur
muken. Visserligetr kan bokrriit$ärilens larver'
vuiela kosteD under våren, nlen askkroppnr iir i
Viistmanland avgjort den viktigaste lödan. ED-

ligt Christel Wiklunds el.iarenhet iir populalio
nen iUppland inte tijdosökande pit ask under'

våren. Han påträlfade tiiimst larver på kovallirr
ter (Mel.!mptn!nI spp.). En ovanli-qt rik för'e-

kotnst av snrit asktelningal och hårt iilgbctade
buskar (med kraliig i'örglening) pir fuktiga över-
silningsytor och i översviirnningszorren lill
bäckal på undersökningsolnrådena i Viistltllul-
lilnd .qör att lirrverna lätt finncr franr till clcnna

födolesurs. Larverna påtftitlits ofta dir de uncler-

söker om askknopparna blivit iitliga. Endast ett

tiltal insamlade larver ha nått plc-pqtpstacliet
innan eller samtidigt rrecl rtt dc lörsta askknoP
plllna blivit ätliga. Ovrigl näringsviixtcr på vilkll
larver regelbundet pilttiill^ls i Vaistmanlancl .ir
olv<tn (Vi l tu rn u nt oTrtlits), kovallat tet ( M e l un'
7n |rarr spp.). i'liidervlinderot (Vt l ariqttLt sunbu
cilä1irr) och mel siillan blåbiil ( y.r(( irinurl r/i/-
fuis), skogstly (Lotriceru tvlostel,n) oclt viclclr
ter (5zr/rlr spp.). Dessa iir vanligen nitgot ticliga|e
i bladutvecklingen och sannolikt mycket viktiga
som fijclar di larverna efier avslutrd diaptus gan-
ska Lingsamt t'iir igång mrltslniiltningen. Larver
som avser att firllbordir ulvecklingcn till fjätilat
genomgiu vanligen den sista hudömsningcn (ef:
ter l-2 clygns vila) i lagom tid till askknopparnas
svrillt)in!. Ulslirinil lrskli'r rrr'eePlcrls itttc sutn

ftida av (enstak.l sent ulvecklade) aivervintracle

luver'. vilka dir 1övsprickningen nått längle hcll
re :rter iiler av de ovannämnda ötternit.

De taktorer som styr fly-eticlens län-qd air fin'
utonr viiclret iiven pLrppol'nas placering och plat-
sens hijjcLijvcr havet. Puppoma påtraiftis pir lriid,
blrsktr'. r'is och steDu liån 0.1-5 nr iiver tlrark-
ylan (illlnriint 0.3 2 n). Puppo|nrs placeling iir'

vid fiirpuppningeD allticl solexponclad. Solex-
ponelingen av puppotna tuinskiu gttclvis niir
bladverkct på lövtriicl och buskar Lrlvecklas.
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Låga lufttempelatulel och mulet \'äder uDdel se-
niue delen av lilvsprickningen (dir bJaden fitr vo-
lym) kan göra att en tlygpc|iod ned tidig start
fin ett kraftigare löldröit förlopp iliivdominerad
skog ain i barlskog. Fly-ttidens maxirrala ut-
shiickning hal vadt 2l.V-I7.VII (I993, I996).
Första datum då birda kijn kliickt intiill: 1992-
1994 mcllan 0l .VI 08.VI: 1995- I 996 mcllarr
l5.VI 25.VL l]ncler 1988. ell år rned nassföre
konrst. var'l'lygtiden slut redan l9.VL De är dd
1'lygtiden pibör-jats olika tidigt i popularioner på
liigre och Irögre nivåer (90-225 rn.ii.h.), har clcn

sanmanlagda flygtideD omlaltal ,1 5 \'eckor.

Hanens beteende
Hanar av dagtjil ilsalter lrrrvlinder sig av två me
tocler lii att sammanstråla Ined opatade honor:
patrulledng och stationiir (= bevakning iiiin en
vrld posilion) (Wickrran 1996). Fle|a niittjiilils-
uter (Melitaeinae) anvihdcl sig viixelvis av
båda nretoclcrna. Boknätfjätilen ii| enbirrt en s(a-

tionair. positionsbevrkandc r (Eliasson 1991.
Wahlberg 1998). Vanligen också nred ett tyclligt
l'örsvrr av reviret. som intc bara drabbar artfl än

der. utan iivcn hiillel borta patr-ulletande och ja-

-qande trol lsliindor (Oclonata). Patrullerande eks
pinn.te (Lu s i ot u r u1n q u e rc r r s) uppvaicker inget
rlr itlör.vur'.heteen,lc. Hrrrr.rlnu i;rtor'er'ur lr cn i

hög utstriickning patrulletande hantr tv antlra
nälfjii lsa er som fiirekonnrcr i srnma miljö.
sirsoDl lifcnprisnä1l.jiiril, kovetenätfjiir-il (Mc1l-

ttet diunino (Lrng)) och -qrobJadsniitfjii l (Mc
litueu tnhuliu (Rotlenbury)). speciellt r.rnde| iu
då clessa iir nrycket tallika. Dessa iir alla mindre
in bokniitljärilshonan. Jag har antagit att bok-
nälljärilen hat en ganska skarp syDskiirpa ocl]
kan urskilja arlfrändel visuellt pir nå9ru mctcF
avstinrd, antingen etiel tii|g ellcl llyktstil. Under
linjetaxeling lil orsakar dock ofta en uppskliirld
nlitl.järil elle[ piirlenx)r]jiifil cn undersöknings
flykt hos samtli-ta stationära bokrritl jätilslranar
inorr ca l0 n siktavst:rnd. Sir snrlrl hanarna kon
statelat rtl det inle var en hona av den egna afien
iitelvänder de var-och en till sin utvalda utkiks
punkt. Delzrs nyfikcnhet gör det nrycket enkelt
alt riikna antalet och Ievirbeteendct minskar ris
ken lcir dubbcltaxcling under elt och samma be-
siik. Resultatet av Iinjetaxeringcn av samtliga

Sntdiet uv ht)kniiiiiit ilen i Viis!nlattland 2

fiirekonrstområden 1992 1994 gav l0l3 notertr-
de individer av boknätfjirilar. Av dessa ut&iorde
hanarna 757o (n = 760).

Hanarnas revir sammanfirllel vanligen, men
inte överallt med äggläggningsmiljön, och inte
heller alltid med områden som clbjuder fiklig
tillgång på neklanesulser (fig. I). Nirgla iuligen
tavorisende revir, där rnånga hiinar ryms, utgöt.s
av ko|ridorer mellan rvå när'belägna (ca 200-300
m) äggläggningsområden. Dessa trånga passa
ger iir- skogsbilvägar och avverkningsspår' ge-

nom tämligen högvuxen tiit gran- och tallskog
utan speciellt gynnsanma lusförhållanden (fig.
2). Att flefialet lranar kliickta icle två r'eproduk
tionsoruådena väljer en stationär position fiir
bcvakning mellan dessa ijvercnsslänlmer väl
rred de dagfjär'ilslckar sonr besklivits av P-O.
\\ i(kr)rrn { loab t. Flvoritpo'itioner inrcr'öppnr
revir utgörs oftast av någon l'r'istående I 2 m hög
buske son elbjuder god överblick ilver traliken
genom en solig -sli.inta.

Honans beteende
Den nykläckta boknätljärilshonan (lig. 3) fiirblir'
vanligen vilande intiJl puppskalet under hela
den tiirsta dagen och l'öl.llyttar sig otta först mot
kvällen till en säkrarc plats. Parningen inträltar
tidigast pirfiiljande dag och det är honan som
uppsöker hanarnas rcvir'. Dir honan deponelal
hela sin fijrsta ägglupp på en enda plats är hon
mycket noga med att undersijka atl soluppvämr
ningen och vinclskyddct komner att lungeta un-
der hela dagen för de mycket viirmekriivande
kolonilevlndc larvena. Det innebär att honan
sitler still i 1ånga per-ioder liir att diiretier pånyit
undersöka onr en plats håller kvalitetsmlissigt då
någon eller några timrnar fiid'lutit. Slutligen
lurr.enlrers r;rlit tillctt betrtin.rl ilvsr)ill flv en

skogsridå eller någon vindskyddad buske iilpp-
nare rnark. Hin lägger honan sedan lggen (ca
200-300), vilket tar åtskilliga timnrar (fig. 4). Då
honon l gt den fiilsta, under puppstadiet utveck
lade, äggruppen måste hon inta niiring ör att
ännu en iggl.trpp skall tillväxa. Under likartade
våderbelingelser vä!el honorna samma buskar
och träd fin iiggläggnin-r år elier år, så länge inte
igenviixningen tbrsiimrat miljörs kvalitet, eller
nya härlrc miljöer''klp.rtr. Mrnir ub.ervrliooer
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Fi K. 3. D?n n,-kliit kla boktliitfitiril.tllotl1n löhI i ] \'dt1'

ligen viltmtle ifiilI pupptktlet under llela den.t'ötstd
tltqen oclt .t'öil,tttar .tig olio.lör.tl t11tt kt,iillen lill en
stikturc plots. Hiit tildt lxrkut i t,iigkanlen vid
Sptmllabii&eti. Fotu: Claes U. Eliasson.

The li'eshly etlo;etl lentle ol D. ttaturna ttsu.LllJ
storj n& lo lh( dlrysulis tluring the frst day, at
onh noves tu u saler phca.lor lhe tillht l?sl.

tyder på att valet av reproduktionsmiljö tar kor-
tare tid i anspråk då honan är ledo lijr att lägga
sin andra äggmängd. Möjligen är tidigarc lagda
äggrupper viigledande vid honans val av buske/
triid. Vid llcrr lilllällen hrl rnsrntlinga| rt igg-
läggande honor (2-4) påträilats på samnta bus

ke/glen siltande inon 0.5 m. Ol'ta har endast en

av dessa honor tillbringat en längrc tid på plat-
sen och i)vliga anliinder successivt och påbiijar
då tärnligen omgående äggläggningen. Dessa

ansamlingar av honor ger intryck av att bero på

en inbördes pirverkan. då samtidigt andra använ
da äggläggningspositioner i nära grannskap 1ör

tilllället saknar äggli.iggande honor.
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Fig.1. BoknAtliiiritshortns liiggtr le a\,240104 iigs
tat .llerd titl tlo-. Hotlan hur htir vall etl 4skltiil !dttgs
e, sole\)otrcratl oth t'iul.rkttltlutl skogsviig i Lejtt.
Foto: Olu Jetnerslett.

Tha ori)o.titirt tt 200-300 egils tukes E. t .ttttna
sevetal Ircu.t. The.fenole lrus ltetz <lutren ttn ush
(Fraxinus ercelsior) (tlong a sun-exposetl.före.tt roatl
ir1 a winal shiekted etttit'ot1 enl.

An.lelen honor untlcr linjetaxeringen lv
samtliga törckomstonråden 1992-1994 var en-

dast 25Vo (.n = 253) av det totala antalet (n =
l0l3). Av antalet boknätflärilshonor påträflades
25Va (n = 64) under äggläggningen och 4,3olo (n

= I I ) under f'ör beredande äggläggn ing. Tillsam
mans utgjorde dessa 7,47o (n = 75) av det totala
antalet linjetaxerade individer.

Parningslek
I nin tidigare artikel (1991) uttrycktejag en titr
modan att då väl parningsleken fullbodats och

fjärilarna 1örenats i paming beflnner de sig rela
tivt högt i träden. Odet ville artjag skulle fä upp-
leva det första paret i paming då jag var i säll
skap med Ola Jennersten tiån WWF, som var på

eLt endagsbesiik för att se hur projektet artade

sig. Medan vi stod och samtalade blåste ett ko-
pulerande par ned framför vålil liitter Under
prcjekttiden 1992 1995 ha| jag påträllat srm-
manlagt l0 kopulerande par och under senare år
ytterligare någla. Vanligare vid studiet av par-
ningsbeteendet har dock varit attjag erbjudit ha

narna i naturen en nykläckt oparad hona fiån
uppfödningalna. Uppvaktning som resulterat i
paming har studerats vid sju tillfällen och avbru-
ten uppvaktning vid ett flefial. Vanligtvis sker
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puningen itraid pir relativt hög höjd (ca 2,5-6
nr). eftcr en speltlykt där honiur landar och pit-
nytl flyger 5-6 giurgel i korta etapper, tätt f'öljd
av hanen. Olia väljer hon att flyga genorn trångit
passager mellan tliid, som om hennes uppgilt
vol.e atl testa hanens tiirmåga att åtefinna hcn-
ne. innan hon slutligen accepteral sin plutner
(flg.5). Nu övergfu initiativet till haner som
rned en hovrande tlykt bakon honan tbnöker få
henne att lämna lite plrts för honom att landa pir

samma grenspets. S:r snafl han lunnit en sittplats
böjel han bakkloppen kratiigt i sidled och gtcp-
par med klaflhrna om honans bakkroppsspets.
Elicr någon n'linut fbrflyttar han kroppen så alt
han kommer att sitt|l i motsatl [ikh]ing till honan
(fig. 6). Undcr hela denna procedur tiir-håller sig
eu parningsvillig honr prssiv, nedan en rcdan
parad hona denonstrativt slål med vingarna och
hi)jeI upp bakkroppen.

Vid de tilllällen jag insalnlat par eller återbc-
.ökt detrt i den. ur.plrrngligr rrrrlJii hrr prlninc
en valat cirka I -5 timnrar. Kopulerande ptl på-

träffas genom hela flygtiden och både hanar oclr
horr,'r'krrr hr rnleket .litnl eller trllsipr vinprrr.
Vid ett tilltälle hade hanen en krlliigt missbil
dad bakvinge som borde för'sr'årat flykten avse-
vlin. Vid enstaka tilllällen har panring observe
tats pir hundloka och örnbräken. Vid dessa till-
fällen har lufitemperlturen varit låg (+15 l6
'C), mcn paren varit rnotiverade efter en tid mecl

|egn oeh kylr. Onr ett knpulc|rrrdt' prr slöl\ iir

Fig. 5. Boknät.fjiiritsltutdn ltut tlutlige d((epteral
.tit1 portn?r elio att hu .tat! ha|s fl\'gk)nst pii pta:.
Fato. C[aes U. Eliorsut.

The .fenttlc ol E, naturna has.lin lll attepted ltcr
la!it1g ptltttrcr ufi(r tastitrg hi\ fl\'itg.tkill.t.

S tdier dt bokntiiiiiril?t1 i Viistnlanluntl 2

Fix. 6. Ett ko\[e]ande bokniiffjiiril:ip.r' blå.tta netl
från toltpen av de unga asktriidett ikutttan ov
kraliletlnittgsgttttut i Lejo otlt luntlude.ftrntlör råra
.liiuet Fdt): OIu.lennersten.

A nl,:rtiitg touple ol E. fiattur a blc* tlorvt liom tht
tr4ts ol wung u.th tree.r itt tlte edgc (t u pow(r-liu(
,l' ,tt ' ttrrittt ,tul I'ttr'lLrl h tj',i 'tr, t'r r.

honan alltid den aktivt flygande parten.
Den märkligaste detaljen i boknätfjärilens

parningsbeteende är hanens totala ointresse fiir
sittande honor', vilket står i skarp kontrast till be
teendet hos alla andra svenska nätfjärilsarter.
Dessa luters honor uppvaktas myckct ofta av
patrullerande hanal då de ainnu sitter helt ny-
kläckta vid puppskalen (Eliasson opubl.). Om
en nykläckt (uppfödd) boknätfjärilshona place-
ras på hanens favoritgren medar har tillfälligt
f'lygcr upp för att hävda sitt revir, eller undersö-
ker om en törbiflygande fjäril iir en boknätfjä-
rilshona, landal han vid återkomsten pir en plats
strax intill ( l-2 dm) tavoritplatsen och intill deir
oparade honan utan att upptafta henne som en
tänkbar parr ingspartner. Först när den något
vingliga honan (efter transpol't och förvaring i
ett mörkt klill) med våld tvingas flyga förbi haD-

ens position blir hon uppvaktad av hanen och en
parning kan konma till stånd. Honor son'l

kliickts endast några tilnmar innan de erbjuds ält

en hane går ej att para. Uppvaktningsinstinkten
väcks av honans t1ykt, rlen hanen överger honan
lika omgående sorl dir hanen av misstag attrahe-
rats av cn fi-ämnande art. Samma hona kan dock
utan problen paras med sarnrna hane påfiiljande
dag. Redan parade och ovilliga honor uppvaktas
som regel intensivt i 2-5 rnin innan hanarna gcr
upp.
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Bokniitfjärilens avvisande rttilyd Inot sittrn-
cle, oparade honor biir lla en praktisk l'iirkladng.
Närnast till hands liggel stiirring av iigglä98-
ningen. Hos lutel nred sociah levancle, spånads

byggande larver lr larvgruppcns storlek i sig en
garanli litr eo siikliue överlevnad (Stamp l98l ).
Det bör'sirlcdcs vara viktigl i(1 lloltlllt ostört tår
lägga det antal iigg i grupp som air niill det oPti-
nala fiil.just den arten. Bokniilljärilens äggliigg-
ningsmiljö skiljel si-u väsentligen fl im clc ijvriga
svenska nritljär'ilsartema mecl kolonilevande ltr-
vcr.. Dessa viiljer iigglaiggningsmiljij bland låg
viixta iirter och iiggeD Iiiggs pir bladundersidaD. I

dcn position som honorna intrr unclcr rigglägg-
ningen iil clc dolda för prtlullerande hrnar. Bok-
niilljlirilshonan hrr intc siunrra nliiligheter att
dölja sig under aiggliiggnin-scn på bladurrdelsi-
,l,I r pir bu.krr , 

'ch lr rt,l. H lnartlirr rct it l, 'sittutler
iir otia liigre bclaigna än hoDornas aigglaiggrlirrgs-
plalser.

Könskvot
D( ub.ervulirrrler' :,'ttl .:ötr uttrlet linl,tltretittg
av bokniitljärilen kan ge intrycket att det:ir llcr
hanar än honor (Tab.3). En liknrndc oilimn
könsför'delning har iiven pirvisals vid Iinjetaxe-
ring av arter tillhör'ande andra dagfjiirilsgrupper
(Brussrrcl et al. I 970, Tabashnik 1980). Honans
minclre rötlighet anlörs som orslk till clcn oiäm-
r)u kdr.l,irJclninlerr vi,l lirrlcturelirg :rv pt,'-
bladsnätfj är'ilen (Verspui et al. 1992). Keith Por

rer (l9li3) sorr studerat iilcnprisnättjiililen i

England tilreslår'att honhrven, sorn kliivcr läng
re tillviixtpcliod. skulle vuu tner utsittt föt para-
sitering. Sarntli-r:a niitljlililsartet hal en färdig
bildad uppsiitlning ägg ( 100-300) vid kläckning-
en. För att birr dcnrlr böldil ät honornir hos tler-
talet niittjiirilsarter utrustrdc rred betydligt stijr-
rc vin-car än harralna. Skillnaden iil myckel pii
taglig hos boknätflärilen (hane = 37-112 rnnr,

hona =.10 45 mnr). Jag har. dock 1unnil all bok
nätf-jiirilens kijnskvot i naturc!r srnnolikt Iig-qer'

nära ploportionen l:l (könskvoten hos l'lertalet
insektsartcr vid skyddact upplbdning tiiur ligg-
stadiet). Under 1992-1994 insanrlrdes ctl sto

utal lalver i 6ie stadiet, plc-puppor och puppor'

lin1li;pande uncler (huvudsakligen) knopp
sprickningspcrioden (april-mitj), vilka sedan
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kläcktes (Trb. l). AndeJen honor utgjorde 467a
av kliickningsser ien (n = 1.l8). Kokonger av clen

(i Sverige) altspecilika brackstekcln C'olcsirt

uc u tn i n Llta (Reinharcl) (Braconidae: Microgast-
rinae) (det. M. R. Shaw) pirtriitl'adcs på sanrma
ytol och kläcktes successivl undet inslmlin-{en
av f.järilslarver och puppq. Tidigrrc uppgitt att

Corcsia l:tignallii(Malshall) (det. K. J. Heclclvist)

skulle vara bokDiitljiililens artspecil ika parasikr-
id iir I'claktig och denna art har iirlnu ej pirvisrts
liån Sverige (Elilsson l99l).

Fijr alt förstå parasitclingens betyclelse k|iivs
en liten utvidgning ulanför denna artikels ralntlr..
Brackstekeln har tv:r gencrationer pet iu-och läg
ger sina iigg i boknätfj ärilens l-3:c och 6:e stadi-
er. Brackstekellarverna friurlränger ut 3-4:e sta-

diet efter iivervinlringer (gen. l) ocll ur 6:e sta-

diet (gcn. 2) undel eller eficr ljäl.ilens flygtid (=
brlrckstekeln fijlsinkar larvens utveckling). Un-
der sonmaren prlasiterrs en stor miingd (lilng
exponeringstid) boknätljär'ilslarver ( I 3:e stadi-
elna) och under knoppsprickningsperioden (6:e

stadiet) ett 1'åtal (kort exponeringstid). Parasit-
stekelns populationsnivir bibehills genonr ltl
antalet piu-usilstckellarver sotr Lllvecklas i en
ung larv ril litet, medan antalet trin en iirllviixt
larv iir. stoft (Eliasson 199 l. I995, 1999. 2000b).
Den 11eråriga larvutvccklingen ger bokniitljii-
rilshonan rriiijlighet att tillviixr i tillriicklig grad
fijr att hålla iälnn tillv,ixtlakt t'ned hanen. Uncler
r'åren är larvstadiet under en kort pcriod Inycket
siubart lör parasiteling. Genonr lltt unclVikil rncr
ärr en hudiinsning (direkt efter iivervint ngen)
hinncr liuverna uppnir prc-puppstadiet innan
brackstekeln börjat kläcka i stiirle omlattning.
(Den kofia tiden fin ftjdointag på (hr.rvudsakli-
gen) askknoppiu var: l5-19.V 1992; 25.1V ll.V
1993; 27.IV9.V 1994. Brackstekeln biirjacle
kliickas: l9.V 1992:' '7.Y 1993; 6.V 1994.).
Lal-verna är immLlnr mot brackstekelns angrepP
trin 3-,1 dagar innan pre-puppstadiet. I experi
men1 rned tre grupper av 6:c stadiet bokrriittjiilil-
slrrr er 1tt - 2tt1 rneLl >() brlck\lelelh,,tr[t itlttic
glupp ien genomskinlig pl!lstask noteracles sii-
vtl ilr)!reff rrr dc nugot tttittJlc lrt r. tttrr i ;'tttp
perna sonr diskrimirreriD-g av slöl.re larver undcl-
etr dygn. Ur dcssa lawgruppet tijrpuppade sig
knappt hiilften (n = 8) nrechn lle alet upphör'de
attlita och senare visade sig vlra parasiterade.
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^ntal 
kläckta Iiärilar/

Nunthtr ol ttlosing burttllie.s
Antal insanrlade
ex. Iarva etc.

hanar/ honor/ båda kiin/
nults lcrtutltr httlt sc.t

4 ll
l8 l2
19 ,1.1

i2 0
21 ll
115

199)
1993
t99.1

ll
.tl
5l

.1.2

8.1
1.7

IJ

l.l
l5

11 .+l u1{

nd iiti4 li) r t)dt usi !o i ldt ).

(n = 1) mtl pyp4 (n = E) itl ndtt!t(. A. Nutttltrs lx'fon' tht crlo;ion ol tltc lttuLttitr)il ( l5-lt.V 1992.25 lV'06.V
1991,27.tV15.V1991).B.Nltinl)tt\dlictthtctlosiontlrluputltsitoid(19-27Vlc)92'07-18\/l9L)-J06'16V

tht lttte ol rolltcting until !)t('-PttPul stury( l= dd\'! \tilhtn!l ltttluttl (Vx)tut? l() !)(tttttili',t)

Om de larver sorD iir tiirulLlestiinlda all ut
vecklas lill bokniill'ilrilshonor kriivcr en llingrc
lillvaixtperiod under viu.cn borde ett signifikitnl
antrl ha blivit prrasilcrade (och diirel'ter ha lainr-

nat niirinllsvrixterna). Eticr lölsta rlrturnel tijr
bracksleklarnN kllickning skulle isä lall antalct
mer snabbt tillväxiutde ll[vcr solr gel hallllr. och
i stijrlc utstftickDiug l]a hunnit bli intnluna nrot
nngrepp. hit insamlats. O|saken till rtt samlligil
insarDliicle förstrdicr solr utvecklts rltot fiitilrr
(liile och eficr bl.ackstekclns l(laickIing) iil n]cd
tagnr i trbell I iil nll snrbbate tillviixilnde indivi-
der di teclan niitt pre-puppsladiet. Inga tv clc in
sanrlilde larverna i labell I var parasilemde. Se-

11are, efier utt oplrasitelitdc larver Llpphiilt ill1 lila
och :rlcr inlagit diaptuspositioncr', påll.|i11ades

clock ett flcrtal krypancle parusilerirde (r:c sladiel

larver (n = 26) undcr cn periocl sour stl-rick{e sig
litngt in ifjililcns llygperiod (28.V l3 VI 1992.

2l.V-22.VI 1993. l-24.V1 199:l).

Protandri
Hos llertalet dagtjiililsl el i clen tcnPererade
zonen lrell cnclast en genetlttion Pel slisollg ocl)

hos vilkl honan endrsl prrar sig en gång är det
normalt att hilnlr kläcker fiilc honol. Tidigl
kliickrncl(] hllnar irntas ha slöl're chlns lltl rellro
duceftl sig iiD dc sorr kläcker scnare (Wiklund cl
al. 1977). Hos revirhlivditnde alter kdD detta
innel]är'a att dc lbrsta haDarna kan ockupera clc

positioner diir chansen iil slörst att nlijtit en opa

rircl ltona (Wickman et al. l9ll3). Hos den viist-
rnanliinclska populalioncn av bokDiitljiiril iit

l6l
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protrnciri inlc tydlig. Detta iir'ganskit uppenbart
vid fliltstudier, nren svårt alt påvisa statistiskt dir

obser.vationcrnr av hanar alltid iir l'ler. Dc l'örsta
honoma kläcker vrnligen samtidigt med eller'
endast nirgon dag efier att ett mindrc antal hanar
kliickts. Arten iif pir grund av sin I'leririga livscy-
kel s\'år atl lida upp utan fiirlustcr och drill'ör
prcsentelas endast lvir kläckningsserier tiån
l99li (n = 108) och 1999 (n = I l6) (Tab.2). Den
lijlsra serien (A) kliickta 1998, består av tyla
honols avkomna lrån 1996 nred lvirårig livscy
keJ (där var-je iiggrupp halverades så at1 en lika
stor miingd hrver utvecklades på ask lcspektive
olvon töre fiirsta iivcryintringen). Den andra sc-
rien (B) kläckta 1999. bestiu av larvcr ll'ån san'r

ma kullar (1996) sorn den ovanniimnda. men

rnecl heårig livscykel (n = 2l), vilka cti de nirtt
puppstadiet samnranslagils ned en grupp pup-
por (n = 95) lrån blandade larvkullar insrmhdc
1997 ( I 2:astadiernr; n = li) med en tviiåtig livs-
cykeJ. En av serierna (B) i Tabell 2 iir olulls{lin
dig di larver anviints i u1sättningslörsök. Larver
lr'!\ lll ur de I\il !ruppenrr liir ulsiilllling\c\llc
liment den 20.V 1999 ( 1996, n = 40 och 1997. n

= 60). Detta har dock inte pitve|kat könslördel
ningen. Redan den 2l .V var c:a 5'1, prc-puppor'
(22-23.V: puppor, n = l6; prc-puppor', n = l5).
Larverna ö\'elvintr-nr huvudsakligen i femte sta-

diet (aklrig i 6:e stadiet) både dir livscykeln är
tvirärig och tr-eår'ig och rndclirrna honor och ha-

nar (1i irn cn larvkull) är iänrnt tijldeltdc uncler'

varje kläckningsår', tlavsctt oln livscykelns liingd
stricker sig iiver I ,+ fu (EIiasson opubl.). Såle
des har det liter ellel ingen bctydelse att de tvil
grupperna puppor iTatrell 28 blandadcs l'öre
kläckningerr.

B:rda klickningsseliet nr uppvistt cn -ganska
jämn tbrdelning av kiincn under hela kliick-
nirrgstidcn (Tab.2). Wahlberg iakttog vicl lält
studier eo tydlig protrrndri (5 clagar) hos den lin-
ska populationen av bokniitljär'il (Wrhlberg
1998). Möiligen iir plotaIrdri vanligare hos nät-
fili lsarter mcd iiverviigande ettåtig livscykel. I

Sverige uppvisal kliickningsse er av veronika-
nättjairilen (Mclituea britotllurti.t (Assmann)).
som entrart hat ettiu-ig livscykcl. en tydligare
plotandri. I 1vå uppLdningsserier fl.irn olika clc-

Iar av landet (Sdn, n = 92 och Sm. n = 167) be
stiende av tyn rcspektive f-em hono|s iigg-
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grupper kliicktc de lijrsta hanarna tvir (Sdnr) rcs
pektive lyra dagar'(Snr) tijrc I'iirstr honr. I eD av
kläckningssericrna (Sdn) hade oret iin hiill'lcn
rv hanalna kläckt då sarntidigt dcn I'ör'sta honan
klaickte (Elirsson opubl.).

Linjetaxe:'ingsresultilten upllvisar en tnycket
ojänrn kiinsfi)rclclning hos bokniitijiililen (Trb.
3). Under de första iuliga taxcringarna (A) på

tftitlades honor cnclasl vid hälften av tillliillcnl.
Under de sista årliga taxeringarnt (C) påträ1la

des fler honor än hlnar vid t-ellr av tolv lillfiillen.
Clrrr.rrnntl ol)r\trirJiphelrr ri,l lirtjrtrrelirtr.:
en, silsorn tinring mcd ctl lvärt olnslag till soligl
vlider etier en petiod mecl regni.qt och mulet vai-

der. kan ge itvscviil'l stöffe andel honor. Jiinrfijt'
Tab. 3: Leja 1994 B: Spångabiickcn 199,1C. Vid
dessa tvii tillf,illen var biide hirnarras ech honor'-
nas ilntal sonl högst, rren de gav sarntidigt en
högr'< p|ncetttttell rrttd, l h.rnor:in i(n,rln:nillel.
Dcssa sil'l'rrl pekar enligt nrin mcning i riktning
mot den verkliga andclcn honol i natLlren. Den
låga andelen linietaxelade honor ibiirjan och
mitten av flygtiden (A och B) beror sikelligen
pi honornas stillsammare Iiv rncd lång ticlsåt
giug tör att unde$iiklt begränsade yto-s kvrlitct
som reproduktionsområden. Fi)dointag sker
sannolikt fl iimst under cle timmar på dagen sonr
är minsl länpade 1ör'att gijfa ovannänndr ut
väldering av replocluktionsrnil jöer. Dessutom iir
sannolikt nykliickta honot i mindre bchov av rrä
dngstillskott iiD iildre tärilar. Detta sanrnaDta-
get -qii att de i Iånga periode| iir-osynliga lör en
pcr'.on \orr linjetlrcrrrr. rnediln hartlrrlil iir \) rr-

ncrligen liittprovocerade och myckel liitta itl1

dkna. Att honornas antal kan dominela under
slutct av llygtiden har siurnolikt nrcd inclivicluell
livslängd att giirr. Av etl mindre antal hanar och
honor i en vollir i= plyggn11 ljver et{ blonmirn
de kairsbärstriid) ijvcrlevde honoma längst.

Fitrekomslytornas grad av igenviixning har
tydligt påverkat linjetaxcringsresultaten av ho-
nor'(Tab. 3). Således är området viistrr Nattjärn
det kraltigast igenv,ixta (uppskattad medelhöjd
hos larvkolonier 1992-1993 2.8, rn. n = 103) och
olrridel öit|u Nlrllj:irn cn i1'pnl|c succe..i,'tt.-
yta sorn skapades 1990 (uppskattrd nreclelhi)jd
hos larvkolonier 1992-1993 1.7 rr. n = 62).
Spirngabiickcn är en heterogen rniljii. rnen diir'
populationen dtöjde kvar inonl ell begränsat



Enl. Tidskr. I22 (2001)

A. 1998 Äntal kläckta

StuLlier 6 l)okniitiaitiln iVii.ttnnnlund 2

Il. 1999 Antal kläckta

dahrm/ hona/ hane/ datum/ lrona/ hane/ pntgrcssirc
ftntalc ntLtl? lentale

I

)t
38'10(r 16 32
6 1,1 l2
.1 9 ll
13 8 39
1312
213
4241
I .16

347
t 1'/

l0.vI
I l VI
l2.vI
t3.vI
t4.vI
l5.vI
l6.vr
l7.vI
l8-vI
l9.vI
20.vI
2l.vl
22.Vt

-J6
:t:i

:13

11
14
11
4:t
,15

46

5
,t
1
0
ll
12
,l
)
5

5

0

24.vt 0
2s.vl 5
26.VI 1
27.vt 0
28.VI 8
29.VI ll
30.vI l
0r.vII 4
02.vr 4
03.vlt 5
04.vII 3

50 5it 55

ntb. 2. A B. Pntawlri hot bokniitjiiilo (Euphtdryas notunv), kliiLktd 1998 (A) oLh 1999 (B) t i(l uttrlthu.t

=2l)o(ltVtisfinunl.utt!,Lirttlasbtrg, l;ulkob?rget c.\- l. 1997 (ll lurvkolonicr = >8 honor), kliitk!( tlkl itihig

fiith u tiennia! li.la ()d( (n = 2l)dn(l Vtis nanlatld, Liltd?sberg, Fulkub?\g?t ?\. l- 1997 (3 lurvul nebs = >8

trlntult tktse to pttltutiotl (22 2-l.V: PuPd( tt = l6: Pra Pultua n = 15))

höglaint områdc ined huvudsakligctl ltögre ask-
frii(l sorll khrade dcn sviira fiirsommarlrosten
1990 (uppskaltld medelhijjd hos litrvkolonier:
1992 3, I m. n = 62: 1993 2,2 m, n = 27; 1994 I ,5
rr. n = 162). Lcj är ett ornriicle som skiler sig
friin de ijvriga genorn ulkalk i berggtunden och
lliiligenorn iir ask ctl av de dominclande trädsla
gen. Den uppskattade rrcclelhöjderr hos larvktr
lonier varicrar h:ir obetydligt genom det stötre
urvalet av ägglaiggningsmiljaier och Iåg preda-
lion av aigg genom älgbetning ( 1992- 199,{ 2,3
2,5 m, n = 2 l9). Det stora antalet aska!- hal dock
giort det svårarc itlt hair irvgr'änsa bokniitl'iiirilens

livsniljö. Till viss clel kunde man fötviinta sig
att migr'.rtion kan ha bidragit till dc lägre ande-
lama honor i viistla Nattjärn och Le.ja. En jiimtil-
relse av antrlet larvkolonier hrir och på andra
ornråden med sanrtliga linjelaxerade tjinilar
tyder dock intc på att si skulle vara fallet.

Tillägg till utbredningen i Sverige
tsoknaittliirilen har rrycket gliidjande itcr påtfif'
tats iUppland (i nordligaste delen av Stock-
holrrs Jän). där lynd saknats untler l4 år' och
iuten liinge befarats vara utclijd. Undel slutet lv
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fjärilens flygtid (7.VIl 2001) pitliill'riles tenr
honol respektive en hona i två områden n]ed cll
inbör'Je. rrr rtårt,lur 1.5 Lrrr r K. \4,11in\\irr ner\.
nredd.). Vitl en inventering i septembeI piilräfla-
des 52 larvkolcuiel i7 lbrckomstornrirclen inorn
clt 3 km lirngt skogsonrlirde nred fläckvis lijrc-
konst av ask och olvon (MaltinsoD, Bloruclvist
& Eliasson opubl.). Fynden var iiveraskande då
lurler (ller\öklr r rd llerrr rrklrrLk irrrt'rrterirr:irr'
(lnrby I987a. 1987b, Eliasson 199-5). Niigra on-
lattande fjiirilsinventcringar i Uppland hrr dock
cnclast omfrttrt Uppsalr län (Eliasson 1995.
Ryrholn et al. 1999).

Den tidigalc kaindr svenska utbredningen
(EIiasson 1991. 1996) har ävcD konrpletterats
med tvir iildre lynduppgifier. Det nord)igaste
tyndet ilandet iir nu Dlllnra. Floda, Sirngiur
lOf'q rTjerler lu7 lr. Der ir ii\ en det s<trir\l !'J,)r-
da fyndet iDallma (Eliasson 2000b.2001a). I
dcD fiilstir kttrlogeD iiver storfiairilar soln Lltgavs
av Entomologiskn lör'enin-gen upptas in-qa lynd
1r'ån Upplancl (Lanrpa 1885). Arten påträIl'adcs
dock 1886 i Upl, Hävcrö (Aurivillius ltll37). Per
Lindskogs firlskande på Kuogliga Vetenskaps.r-
kademiens bibliotek resultertdc i upptaickten aY

cn iildlc kiilla sonr upp-qel boknälf.iiirilen llrin
Uppland, Singij. Dcn p:rlriiflades hiir av Errril
Jolran Cranberg ( I750-I 809) sorn tjainstgjorclc
soln priist på Singö mellan 1782-1801 (Radloff
1805. Jansson 1962). Hrn erhöll en jetton från
Kungliga Vetenskapsakldcmien iu i800 nred
anledning av sina insatsel och kunsk{ller om cn-
tomologin, enligl Radloll (r'cftrens okänd:
Lindskog ibrev). De refelensupllgilter med sid-
hänvisningar som Lindskog efierliimnacle visa
de sig ofullstiindiga och hiinör'ej Iirn ltadloll i

Kungliga VetenskapsakaclcrnicDs handlingar av
är 113(X) såsom jag tidigare tolkat del (Palmqvisl
2000. Eliasson 2000b). Fredric Vilhelnr RadlotT
( 1765- I lJ38) var läkare och ledarnol av Kungli-
ga Vetenskapsakademien, mcn skrev inget i iu-s

hrndlingrrna (Wijkströln pers. nedd.). Diiremot
finns yttelligllc upp_qifler orn sanrnra tynd av
bokniitf'jiililen ieD bok sonr myckel on'tlaltirndc
besk ver djur och vlxtaltcr i nona delen av
Stockholms Iin (Radloff 1805: p. 252). Han
skriver onr Roslagcns 1'jiirilt "Papilio tttucltu
otl, ulainos.\\te (\id Penningby. eljest antccknad
tiån Finland). tralaegi, ltttlaeno ctch ntutunru
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(på Singön al'Comlninistern Glanberg)". Det lir'
intlessant i sammanhanget att Radlolf nolerllr irtt
tyndet av mnenosynefjiililen iil det första i Mel
lansverige. Linnd uppger Finlancl son typlokal
tör mnemosyncl],irileD i Systema Naturae
( I75ti). Onr boknlitf järilen varit okaind l'r:rn Mel-
lansverige ftire lyndct pir Singil kan man töryän
ta sig utt Radloff hade noterll dcllit. Jag fiilnlo-
dar all ulbylct av kunskaper nrellan saidfa och
nrellersta Sveliges kirdonscentruIn pii deDD.r tid
kan ha varit siinrlc iin utbytet nrellan Stockholrn/
Uppsala och Abo. dlir Radloll-:ivcn varil verk-
s!rm. Del iil drirtiir inte utesllrtet att lråde ntne
mosyDelliirilen och boknaittjaililen vicl denDa tid
redan piträlfats i SkåDc.

Det har iflågasatts huruvicla Car'l von Linn6
(1101 1118) besk|ev bokniitfjiirilen utifriD
svenskt rnaterial. Han uppger ingct patlir fijI ar-
ten nren ornniinrnel "Habitdt itr Crrtlo, Eriti'
(Linnd 1758). Viixtemir son avscs rir hassel (Co-
ryltr,; ayelltuttt) och ljun-q \Ctlluno tulguris).
Icfug anvlinds dock sliiktnarrnel Eri..r endrst tiir
klockljung m.11. västcuropeiska iutel- sonr knap
past tiirekommer i lroknailljairilens hrbitrt. En
mil.jö diil hasscl och ljung kan anses vara vanligr
inslag och sarrtidigt utgjorde bokniitl]ririlcns hl-
bitat. stärnmer viil in pir svenska törhålhndcn.
Två iildl.e miljöbeskrivningar gcr k() tirttrt rDen

idetalj beskrivningar av beknaitfjärilens llliliai. I
Sk:rne Stehag flög troknaittjairilen "i hund|atal ir

to[a]e skogsän-qar, der Amicu nrontont och Mc-
lantpyrunt nentorosrrl växa. och synes clen tlitn
nämnda viixtcl' snga sin hutvudsakliga näring"
(viixtenra som omtalas air slåttergubbe och natt
och dag) (Lindcquist 1880). I Uppland pitrailh-
des "flela exenplar af denna art tlygancle i en
bergsbackc beviixt rred ek-. asp och askbuskar"
(Aulivillius 1887). Boknätljärilen niilingssiiket
vanligen ibetydligt kuare miljöer än de där
iiggläggning och larvLrlvcckling sker (Eliassolt
l99l ). Svcnska jordalts- och berggrundsliilhå1-
lanclen nredger en mycket småskrlig mosaik av
vitt skilda viixtsamhiillen sida vid sida ide akru-
clla regionerna.

Många ljiirilsalte| i Systerna Natune ( 1758)
saknar uppgifter onr geoglafiskt ulspmng och
del tiirelallcr inte hr varit Linnis strlivln atl all-
tid ange detta. ulan snarare ges 

-geo-grafiska an
givelscr (liinder. viiddsdelar) i b st pii uppgil'tcr
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Lrlleu hanarln.tl..t
procent honor/

percettage fenmleshonor/fentu le"-

D

25,3

39,5

r3.0

]

]

]

]

ABC
0 l0 2'7

o'750
03859
22 29 60
03050
61638
0 14 29
42 33 78
40 10 46

0 13 38
l9 t4 t9
4 0 l8

ABC
058
035
0202t
256
03'7
2529
0t4
54'7
225
023
344
105

BC
45 22
,10 5
33 15

11
25 4'7

6 l0
82
36
13 5
25 1'.7

t9 23

6
I

l6

'7

0
29

I
'1

3

t0
l3
22

Leja
1992
1993
t994

Spångabäcken
1992
1993
)994

östra Nattjärn
t992
t993
t994

Västra Nattjärn
1992
1993

t991

I l5 163 t5 r04 t2 l9

Tdb. 3. Linjetaxeritry at, bokliitlitirilen (Euphldryas mat nto) i Vtistnnlltuld, Lirdesberg 1992-1991. Utliit.l
ri.l tre tilltcillen (A C) nrctl o[ifu långa intenaller beroentle på vciderlekett (ntede[tul 8 clagcLr). A. Tittigast: 02.Vl
1992;23.V 1993;16.V1 1994. C. Senast: 22.V1 1992;22.V1 19%:a8.Vll 1991.D. Medelviird(t dv de t)tocentu
elkt antlelen lnnor av santliga itldividet undet trc år.

Tlrc Butte rfl ,- M onito t'ing Ttunsect M ethod ( Pollard 1977 ) wti petforned in foLtr lotul tlistributiott arets of the
ltctx'e li iti an' @uphldrlas ,natunta) in SwelelL Viisttnnll ld. Lht[esberg 1992 1994. The utLtnting v.tts
tnarle on three seldrrlte occtlsions (A-C) with a soneltovt, v tiable (weolher depenlctlt) length of intervals
(awrage 8 tlu,-t ). A :ittgle trniI nrts chosen in order to utpitl crassittgs or tlrc r'icittitt,ttf previousb, tiirilel Palches
v'irh the butteih. A. Eorlie.st:02.V1 1992;23.V 1993; l6.VI 1994. C. Latest: 22.V1 1992;22.V1 1993;08.VII
1991. D. Ayetuge 4 tlrc penentage ol .fenttles rt all iudi,kluttls tluring the three-,-ear 1ieio.l. (Notice the lligh
figures ol both ntules tuttl fenales itt Lejt 1994 B anl Sptngabticken 1991 C).

om kända (= lörmodade) värdväxter eller egna
upplevelser av habitaten. De sparsam a anteck-
ningama under "äabltat" ger närmast intryck av
att vam stöd för minnet. Fjärilar var inte Linnes
stora passion. F[ån de båda resorna till Lappland
l7-ll och R,.rlos l7J4 lörde haD ltetn lusen in-
sektsafler, men inte någon av de vanligaste afiel
na bland fjlillens fjärilsarter har beskrivits av
Linnd. Håv ingick inte i ftrustningen och var
nog allmänt okänd vid derna tid. Arcn dit tionde
r.Lpplagan av Systema Naturae (1758) skrevs var
de olyckligaste ihans liv, enligt brev till sin niiF
maste vän (Blunt 197 l). Det är möjligt att detia
bidmgit till brister i arbetet nred tjärilsbeskriv-

ningarna och tiamlijrallt anteckningarna under''H .titttt". Best{ilnnlel\er rid unirelsitetet i

Uppsala begränsade professorernas möjligbeter
att exktrrela längre bort l'rin strrden lllrn \peci
ellt tillstånd, något som ilritelade Linn6 nycket
och sannolikt avl'röll honom flirn många upp
täcksrcsor i Uppland (Blunt 1971). Urvalet av
europeiska fjär'ilsafter beskrivna av Linnd före-
falle! utom de vanligare artelna i l]emtrakter-na,
tiämst vam arter som genom ett mel spektakLl-
lärt ulseende (ä\cn lrlven) vJckt hans intlesse.
Dessa kan nycket väl vara gåvor, vilket dock
inte utesluter att Linn6 kan ha sett dem under
sina svenska resor och vistelsen i norra Tysk-
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land, Hollancl och England 1735-173lJ. Skåne
resans beriittelser om f.järilar,ir ytterst spar-siim-

na. Fleftalel insektsarter han såg längs vägen

var f'ör hononr rcdan välkiinda ocll lönodligen
rn'ii! hrrn tlct inte 'i viirrlelulll rtlirnnltl]rtit an

clra än okända arter och cle soltl kostllde staten

srora ekonon]iska tiir'luster' (Linnaeus I 749).
Under resan till Västergijtland 1746 passeradc

harn genom områden med modettrate tynd av

boknätt'järilen (Arboga) untleI tlygliden i mitten
lrv jr.rni (Linnaeus l?:17). Resan till Skåne I7,19

tog honom ocks.i genom senarc kiiuda bokniit-
fjairilsnriljitcr i östra Skiine rLlnt rn:uraclsskiftet
maj juni (Linnacus 1749). Under hemresrn triu
Västergötland via Viirrnlaud övelnattade han

mecl sällskap utanlör Nor iJ,i ehammal (Jai e,

Hammarby) den 6-7 augusti 1746. exakt dät

boknätf.järilen pirträllas idag (inonr 500 m niir
och liings viigen ditl). Pinbljande dag vrr den

tiirsta soliga drgen sediur de liintnade Udde-
valla. sir ja-u kan liitt förcslälla mig att Linni gav
sig ut på exkursion och kanske lade miilke till
larvkolonierna pir ask. Det står inget ont detta i

min nedkofiade utgirva av Linn6s resa. men hur
som helst lrlrnn slllskrpct endast till Fellingsbro
giistgived denna cllg (Linnaeus 1747).

Tack
.lag vill liamfiira mill lrck till Pcter Streith och Jrn

Custalsson soln bidr-agit nled observdtioner i avsniltel

onl ienologi,Johan Ahldn och Oskar Kind\!ll. SLU

som dclat ans!rlel för iuvcnteringar av laNkolonier
fiiin och med 1998. Mark R. Shrw. N{tional Musc

urns ol ScotlancL som afibestiilnl lLtsentt]s pariLsilsle-

klar och getl viirclefirlla råd onr experinent. Kenth

Martioson, Nor rilje och Ilainer Blonrqvist. Viilij lör
uppgilierna oln frterfyidel i Uppland och nedhjiilp
vid deD upplitlj.lDdc invenleringen. Chlistel Wijk-
suiin. KLrnglign Vctenskapsiikadcnrien soln l'ljailpt Iill
nled cn ny relerens lör 170() tals lyDdct. Ragnar Hall
och Per Douwcs. Lunds Univel sitet och Chrisler Wik
lund. Stockhollns Univcrsitet fiil vlirdefirlla synpUnk-

ter p:r manuskriptet. Miljiikonl(t et, Lindesber-ss korn

lnun och Uppdrlgsutbildningen. Masugncrr tii-dens
prrkri.kr .törJ. \ \\ I lor (knrrorrrr.k .lrnrr.fin! rr
lbrskningsproiektet I992 I995 och medclfijn altaren

N{turhistoiska Museet i Götebo-s fijr upplillande av

plats fiir en utsliillning orn bokniilt:irilen under tvii iil.
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