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Fianlars vandringsbeteende ar ett sedan lange
vttlkttnt fenomen och arter som monarken Dα‐

77α ″Sρ′′χtpp′s L. flyttningar i Nordamcrika ar

vll dokumenterade, medan europeiska rJarilars

migration inte latit sig sa ingiende studeras.

Fragetecknen ar fortf・ arande inanga och alla iakt―

tagelser kan da」 Or vara viktiga bidrag till 16r―

stlelsen av insektΠ ligrationen i dess helhet.Mig‐

rationsbcteendet hos tistelfJ五Hlen ya72`ssa cα ″―

グ7r′ L., anliralen /α″θssα  α′α′α″′α L liksom
gammaflyet PIIIs′a gα

“
771α L.kan nastan arligen

latt kOnstateras pa vara breddgrader, medan

iakttagelser av migrerande vitfJarilar PieHdac ar

sparsamina.

I denna tidskrifts 12ie argang 1891 skriver en

N.C.Ohlsson fran Landskorna om iakttagelser
han giOrt av migrerande kalfJarilar′ セ″′s brassプ‐

εα′ L. under en segeltur fran Trelleborg till

Landskrona under rubriken ''KalfJ五 Hlar till

Si6S'': "Genom ett par notiser i ''Entomolo‐
gische Nachrichten''(arg. 1876 och 1877)an‐
gaende fJa五 lssvarmar, som antraffats pa bppna

hafvet,harjag kommit att erinra mig,hurusom
jag ttelf en gang vaHt vittne till nagot dylikt,och

hvad jag da hade tillfhlle att iakttaga tordc i na―

gon man sprida jus ёfver dessa markliga bre‐
teelser.I den ena af de namnda nOtiserna omta‐

las en ofantlig svarm kalfJぅ 五lar,som,nygande
fran norr till sё der,antraffadcs i Nord● 6n af en

angare pa vag fran Bremcn till Helgoland. Det
uppgifves, att nagra af passagerarnc trodde sig

hafva bemarkt rJarilar,som h宙lade ut pa vattnet,
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A large swarm of butterflies flying with the wind in a NW direction was observed off the
Polish coast. The butterflies often alighted on the water and then took off again. Predomi-
nating species were Pieris rapae and P. napi. Also Vanessa cardui, nocluid moths and flies
of the genus Syrpftas occurred in the swarm.
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men meddelaren sagcr sig sielf iCke hafva iakt―

tagit nagot sadant.'' _― ― ''Sielf har Jag, som

sagdt, bevittnat ett dylikt tag pa ёppna siё n,

namligen under en segeltur sommaren 1885 En

af de sista dagarnc ijuli ener de f6rsta i augusti

hadejag tidigt pa morgOnen fё r svag nordlig vind

lemnat TrcnebOrg och h61l kurs pa Falsterbo fyr―

skepp.Fram pa fё rmiddagen dog vinden alldeles

ut och si6n lag spegelblank. Jag befann mig di

midtbr Khmpingebugten och ungettr 2 mil fran

land.Vid middagstiden upptackte jag en och an‐

nan kalfJaril(Pieris brassicac)naddra fё rbi rnig,

kommande rakt norr ifran eller frin land och

styrande ut tin si6s.Sa smaningonl bё riade rJari_

larna blifva sa talrika att man upptackte dylika

hvart man an sag, alla hanande samina kurs.
___ _― ―Alldeles tydligt och upprepade ging‐

er iakttog Jag,att ttarilar slog ned pa vattnet och

att de sedan ater hadc sig till■ ygt.Som jag

bcfann lnig i en liten scgelbit,var det naturligtvis

lattare fё r inig att g6ra denna observation,an fё r

dem,som befunno sig a den i fё rsta notisen har

ofvan omtalade angaren Jag iakttog till och rned,

att fJarilar,sOnl slagit ned pa vattnct,blefvo all‐

deles ёfvcrskё jda af de sma vagor som bildadc

sig,di briscn kom,och det oaktadt efter en stund

nёgo upp OCh fortsatte sin vag.1)a de slogo ncd

pa vattnet, skedde detta med platt utbredda

vingar, och nar de lcgat si en stund, fallde de

saminan vingarne och sutto pa vattnet nagra
ёgonblick,innan dc b6riade r6ra vingarne.― ――
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Fig l.Beraknad utbrcdning av lnigratiOnsstraket kl 15
den 3 aug 1980 SO vind, 4-6 m/sek.(3 beaufort).
Skala l:4762.000.

I鷺:誕躍::p。
並bn of me b■にny swarm■ 3pm

Pa hemvag fran sonllnarens insanllingsresa till

bland annat Karpaterna och Ungern, befann vi
oss pa farian fran swinoui6cie i POlen till Ystad

Vidret var soligt med sydostlig vind, cirka 4

sekundmeter och vattenytan lugn, nastan utan
vagor.omkring i timme efter det vi hmnat den
polska kusten bё ttade enstaka pierider visa sig.
Individtatheten ёkade efterhand och det stod
klart att httan paSSerade genom ett migrations―

balte med tusentals fJ五 五lar under loppet av ett
par tirnmar. Vi beraknar centrum i nligrations‐

vagen klockan 15.00 till cirka 70 km nord
Swino可

`cic(Fig. 1).Fiarilamas flygHktning varkonstant densamina sonl vindriktningen.De fles‐

ta巧五Hlarna tordc ha varit rovfJaril P′
`′

お ′αρα
`

L。 ,raps巧 五HI Pザ′″Fs″α′ゴL.(lingad pa batdac_

ket),Cnstaka′α/1′ ssα εα′グ′JL.och Obestamda
noctuider, m● ligen Ocksi enstaka kalttarilar

PJι′Js ι″αssJ`α
`L.Ett par arter blomflugor Syr‐

ρ力
“
s iakttogs ocksa. Den intressantaste iaktta‐

gelsen denna sё ndagseftermiddag i bё ttan av au_
gusti 1980 var dock att vi knappt hundra ar efter

N. C. Ohissons segeltur kunde bekrafta hans

iakttagelser fran 1885, nanlligen att Pieriderna

landade pa vattenytan, vilande med oftast ut―

bredda ener latt vinklade vingar. Hundratals
ganger kunde vi kOnstatera hur ttarilar landade

och med stё rsta latthet ater lyfte.Fattan h61l en

hastighet av cirka 16 knop Och astadkom saledes

ett tanlligen kraftigt bogsvall i den lugna Oster_

可ёn, innebarande att de 5anlar som vilade pa
vattenytan och upphanns troligen i de kraftiga

vagorna drunknade, medan de som befann sig
cirka 10_15 meter fran batensぬ rdriktning,trots

att de ёverskё ttdeS, latt tOg till vingarna igen.
Under drygt i tilnme kunde vi konstatera detta i

sanning inarkliga fё rhallande och hundratals var

de ttaHlar vi trodde gick fOrlorade i svallvigen

men sonl vi efter nagon sekund ater sag lyfta,till

synes oberё rda av det intraffade!

Fiarilars fёrmaga att vila pa vattenytan redovi―

sas ocksi av c.B.williams(1958)dar han med
flera ganlla iakttagelser som grund fastsiar den_

na. Han konstaterar dock att det ocksa rlnns

manga iakttagelser av tusentals dё da ttaHlar ay_

tande pa havsytan,orsakat av vind och regn.

Detta 6de torde ha mё tt ocksa den migratiOns‐

vag vi iakttog pa OstersJono Nar vi under ёver‐

farten befann oss cirka l,timme bre ankomsten

till Ystad tilltog vinden plё tsligt och da vi anlan_

de till Ystad regnade det kraftigt.Det torde vara

uteslutet att de insekter som lamnat nOrra Polen

tidigt denna sёndag,nagonsin skulle na land igen

i sydOstra助 うlland.
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