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Sammanfattning
Elachista vonschantzi – kustgräsminerarmalen
– har bara påträffats på några få lokaler i hela
världen, alla runt Bottenviken i Sverige och Finland. Artens utvecklingshistoria har tidigare varit okänd. Larverna minerar bladen av madrör
(Calamagrostis stricta) i början av juni och troligen även redan under hösten. Minan och puppan är typiska för släktet. Artens habitat utgörs
av havsstrandängar och den är svår att hitta.
Honans vingteckning avviker något från vad
som angivits tidigare. Arten anses vara hotad i
Finland men inte i Sverige. Detta är förvånande
mot bakgrund av artens endemiska status och
den snabba minskningen av öppna havsstrandängar i Bottenviksområdet.

Amiralen - en flyttfjäril
Under de första varma dagarna på försommaren
brukar man kunna få se de första amiralerna och
tistelfjärilarna för säsongen. De migrerar hit från
södern genom att följa med varma luftströmmar.
Att så sker har varit känt rätt länge. Man har
dock haft svårt att förklara varför dessa (och en
del andra) fjärilar beter sig så här. Eftersom man
inte har kunnat observera någon återflyttning
borde evolutionen ha selekterat bort ett sådant
beteende som inte ger någon avkomma.
I en alldeles färsk uppsats (Mikkola 2003) visar det sig dock att amiralerna migrerar söderut
också. I Finland har bl.a. ornitologer under
1990-talet systematiskt observerat migrerande
fjärilar samtidigt som man spanat efter fågel.
Främst har man stått på Finlands SV spets, på
Porkkala och iakttagit. Man har även observerat
fjärilarna på metereologernas radar.
Även på vägen söderut tar fjärilarna hjälp av
lämpliga vindar, dvs vindar från norr. I stort sett
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varje år sedan 1994 har man sett från några
hundra till tusentals amiraler lätta iväg över havet söderut. Rekordet är från den 20 september
1998 då ett Atlantiskt högtryck vuxit upp över
Fennoskandien och tillsammans med ett lågtryck över Ryssland gett stabila nordvindar i soligt väder. Man uppskattar att ca 100 000 amiraler gav sig iväg. Många av dem flög på hög höjd,
upp till 2000m, vilket man dels såg då man spanade efter högflygande tranor i teleskop dels såg
på radarn.
Amiralen tycks alltså vara en flyttfjäril, såsom monarkerna i nordamerika.
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