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Three species of night migrating nymphatid butterflies (Vanessa atolanta L., V. cardui L.
Aglais irricaeL.) weie observed at 2iocalities in S Sweden. On both occasions pcriods of warm
wiather and southerly winds were prevailing. Our records appear to be the first obscrvations
of larger nymphalid night migration. The butterflies maintained their 'day-time' flight stratcgy
during the observed nocturnal migratirrn.
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Inom familjen Nymphalidae iir minga arter kiinda
som migranter. De hos oss mest kinda dr Vanessa

atalantaL. (amiral) och V. carduiL. (tistelfjaril).
Dessa fjiirilar kan fiirflytta sig mycket langa strac-
kor, 6ven 6ver vatten. Som exempel kan nimnas
att bada arterna har observerats mer eller mindre
regelbundet pi Island (Wolff 1971), trots att de ej
iir bofasta diir. Dagfjirilar ir som namnet antyder
mest dagaktiva, men olikagrupperhar delvis olika
dygnsrytmik. I tropiska omriden ar ett antal dag-
fjiirilsarter aven nattaktiva. I Norden har endast
snabbvingar (Lycaenidae, Theclinae) rapporte-
rats vara aven nattaktiva.

Observationer

Under sommaren-h<isten 1983 observerade vi vid
2 Iillfallen nattlig aktivitet hos nymphalider. F<ir-

sta observationen gjordes vid Degerhamn pl
6land 6-7 augusti. Tre 125w kvicksilverlampor
var utplacerade i rat vinkel mot strandlinjen. En
lampa stod cirka 2 m frin strandkanten, nasta
ungefiir 20 m lf,ngre in pi en 5 m hog strandvall
och den tredje ytterligare 100 m in pi kr<inet av en
sluttning. Himlen var molnfri, temperaturen cirka
+15'C, svag nordlig bris redde. Flygaktiviteten
var i sdrklass st0rst vid lampan i strandkanten.
Flertalet fjirilar lockades in frin havssidan. Mel-
lan kl. 23 och 03 observerades cirka 10-15 ex av

vardera Vanessa atalanta L. och V. cardui L.
Samtliga observerades vid lampan i strandkanten.
Enligt vir uppfattning striickte dessa fjiirilar tiver
vattnet, parallellt med strandlinjen norrut, och

lockades in till lampan i strandkanten.
Den andra obsewationen gjordes vid Sandham-

maren i SkAne, natten 1-2 september. Himlen var
molnfri, temperaturen cirka + 15"C, vinden sydlig
4-5 m/s. Ett kraftigt hdgtryck 6ver syd- och mel-
lansverige forsvagades lingsamt (omslaget till
ostadigare viider skedde 3 september). Mellan
klockan 21 och01 observerades 10 15exav Aglais
urticae L. (nasselfjiiril) vid vAra kvicksilverlam-
por. Lamporna var placerade lings sanddynema
vid "Hammarskjolds hus". Samtidigt observera-
des flera A. urtkae vid ljusfingst p6 Klseberga-
Asen ca 7 km visterut (Lars Kullmar pers. medd).
De inf8ngade individerna har visat sig vara negot
storre an tivriga A. urticae i vira samlingar.

Den linga tidsrymden mellan de ftirst och sist

inkomna fjiirilarna vid bAda observationstillf?ille-
na, visar att migrationsvigorna var av stor omfatt-
ning. Migrationens omfattning vid andra tillfallet
visas iiven av avstendet (7 km) mellan observa-
tionspunktema. Observationerna iir troligtvis de

fdrsta av storre nattmigrationsrcirelser hos nymp-
halider. BAde natterna ftire och efter v6ra obser-
vationer ridde stor samlaraktivitet i omgivningar-
na utan att, sa vitt vi vet, nigra fler fund gjordes.
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Bigge observationerna skedde under perioder av
hcigtrycksviderlek med forhiirskande sydvindar
och hcig migrationsaktivitet av andra fjirilsarter:
Actebia fennica Tatch., Hydraecia ultima Holst.
och Plusia mqn(larina Frr. rapporterades frin
Oland samt Noctuo interjecta (Hb.) och Leucania
l-album L. frin Skine under perioden 31 juli-9
augusti. Nyc/erorea obstipata (F .), Nycteola asiati-
ca Krul. och Herse convolvuli L. rapporterades
frin Sydsverige under perioden 25 augusti-5 sep-
tember (Palmquist 1984).

Under augusti 1983 skedde en mycket kraftig
inflygning av Vanessa atalanta och V. cardui till
syd- och mellansverige. BiLda arterna var vanliga
itminstone i ristra Sverige. I Uppsala och Norrtiil-
je-omridet observerades 7. atalanta i stdrre antal
runt 10 augusti och nAgra ex sigs iGavletrakten
den 18-20 samma minad. V. cardui flOg rikligt i
Roslagens kustband under samma period.

Diskussion

Minga fjiirilar (bide dag- och nattfjiirilar) kan
iindra sin dygnsrytm vid migration och fortsitta
sin frirflyttning iven efter solens nedging/upp-
gring (Johnsson 1969). Anledningen till detta be-
teende ar troligtvis att djuren fdrsdker utnyttja
den gynnsamma vedersituationen si linge som
mctjligt, och sA ldngt deras upplagrade energire-
server tillater. Fjiirilar kan ej endast genom vila
6terhiimta tillr[ckliga krafter f<jr fortsatt fortlytt-
ning, utan de mAste dven fornya energiforridet
(Johnsson 1969).

Dagfjiirilar flyger oftast nAra markytan (hrijd
1-10 m). Hir iir luften stabilare under dagtid och
med lagre vindhastigheter, vilket ger de enskilda
fjirilarna st6rre m6jligheter att piverka sin flyg-
riktning. orientera efter landmeirken och att und-
fly flygande predatorer. Nackdelen 6r att medvind
ej kan utnyttjas effektivt. varfor fcirflyttningen till
stdrsta delen miste ske av egen kraft (Walker
1980). Kraftfulla flygare bland dagfjirilarna. som
exempelvis monarkfjiirilen, kan flyga mot vinden
vid mittliga vindstvrkor, men f'orblir sittande i

hArdare vind (Urquart 1960).
Normalt nattaktiva fjiirilar, si som nattflyn,

migrerar ofia i hogre luftlager (100 2000 m)
(Johnsson 1969). Nattetid ir luften under hog-
tryckssituationer normalt sett stabilare pA hogre
hrijder i anslutning till inversionsskikt (Liljequist
1970). Fordelen med att flyga hrigt p6 natten iir
bland annat att detta ger fjiirilen mojlighet att

undvika fladdermriss (som flyger markniira) och
att gynnsamma vindar kan leda till mycket lingvi-
ga fdrflyttning med relativt ringa anstrangning.
Uppbrott i fel vindriktning eller vid vindkantring
kan dock fcira till ogynnsamma omreden och kata-
strof (Walker 1980), nAgot som tycks forekomma
relativt ofta att doma av mangden observationer
av nattfjarilar frin furskepp och oljeborrplattfor-
mar (Johnsson 1969, Walker 1980).

Williams (1958) beskriver observationer av
migrerande dagfjiirilar inte enbart under skym-
ning och gryning utan dven av enstaka individer
nattetid (troligtvis beror det liga antalet individer
vid dessa tillfiillen just pa morkret och dSrmed
begriinsade observationsmojligheter). Den enda
nymphalid som namns av Williams ir V. cardui.
Roer (1968) har konstaterat att hdstgenerationen
av A. urticae har en strirre andel migrationsbe-
nigna invidider An sommargenerationen (ingen
fjiiril iterfangades dock pe liingre avstind iin 150
km).

Vira observationer ger starka beliigg fcir att
nymphalider kan massmigrera iiven nattetid.
Dessutom styrks att aven ,4. urticae migrerar lang-
re strackor, och att bide den och 7. atalanta har
samma beteende som enstaka individ,er av V. car-
dr.ri har visat vid tidigare observationstillfallen.

Nattaktiviteten hos dessa nymphalider ar rro-
ligtvis kopplad till migrationsbeteendet, negor
som bland annat indikeras av observationen av y.
atalanta ochV. cardui pd 6land, di fjiirilarna flog
vidare liings strandlinjen trots mojligheten att
stanna och 6vernatta.

Man kan ocksi notera att dessa nymphalider
behAller sin dagtypiska migrationsstrategi (mark-
nara flykt) aven nattetid, trots att dess fordelar da
uteblir. Detta indikerar att nymphalider friimst iir
anpassade till dagmigration - nattaktivitet er sele-
des ett sekundart beteende.
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Varje Ar int'ekteras mer iin 100 miljoner mAn-

niskor med malaria pA vir jord. Mer iin 90 miljo-
ner miinniskor har den myggburna sjukdomen
Iymfatisk filariasis, som kan yttra sig som ele-

fantiasis. Enligt WHO-statistik anviindes ir 1984

enbart frir bekimpning av medicinskt betydelse'
fulla leddjur. f a stickmyggor, i 103 u-liinder mer
iin 30 000 ton DDT och mer an 25 000 ton av 5
andra insekticiderl Den totala kostnaden for en-

bart dessa kemikalier uppgick till niira 1 miljard
kronor. Summan inbegriper alltsi inte de dnnu

hogre kostnaderna ftir pesticider inom jord- och

skogsbruk. De ekologiska och medicinska biverk-
ningarna av denna giftspridning kan vi lnnu bara
gissa oss till. Vi vet dock att minga djurarter blivit
allt sallsyntare eller helt forsvunnit frin omriden
dir kemiska insekticider anviints. Minga s k ska-

deinsekter, inklusive sjukdomsspridande myggor,
har utvecklat en hriggradig insekticidresistens och

kostnaderna fcir insekticidanvandningen har dkat
drastiskt. Det ar tveklost att tidpunkten redan 5r
nidd dA kontroll av de viktigaste sjukdomsvekto-
rerna inte kan baseras enbart pa syntetiska insek-
ricider. Det zir diirfcir mycket vardefullt att en bok
om integrerad kontroll, speciellt biokontroll av

stickmyggor, nyligen utgivits.
Boken ingir i ett verk om 2 volymer. Volym I

behandlar anvindningen av syntetiska insektici-
der mot stickmyggor. Mer an 30 forfattare har
bidragit till de 20 kapitlen i volym 2. Denna volym
behandlar bl a ekologiska aspekter p6 biokon-
trolli biokontroll av stickmyggor med virus, svam-
par. protozoer. nematoder, rovinsekter och fis-
kan steril-hanne-tekniken mot stickmyggor i In-
dien; stickmyggkontroll baserad pi toxiner frin
bakterierna Bacillus thuringiensis israelensis

(B.r.i.) och B. sphaericus; samt ekonomiska
aspekter pi integrerad vektorkontroll. Ett avslu-

tande kapitel beskriver ett integrerat projekt, ba-

serat pa B.r.i., nematoden Romanomermis culici-
uorax, tillvhxth6mmaren metopren och karbamat-
insekticiden bendiocarb. for kontroll av gula fe-

bern-myggan ,4e des aegypti ph nlgra oar i Polyne-
sien.

Tre av bokens kapitel ar speciellt lasvarda. Ett
av dessa iir frirfattat av M. W. Service och behand-
Iar de grundliiggande ekologiska realiteter, inklu-
sive vektorernas populationsdynamik, som maste

beaktas vid forsok att biologiskt kontrollera medi-

cinskt betydelsefulla tvivingar. Viirdefullt iir ock-

si det kapitel av A. M. Dubitskii som redogtir for
regleringsmekanismer och biologisk kontroll av

stickmyggor i Sovjetunionen. Kapitlet samman-

fattar en omfattande miingd information som tidi-
gare istort sett enbart publicerats pi ryska.

Skogs- och jordbruksentomologer kan ofta be-

rakna ner en skadeinsektspopulation befinner sig

p& en ekonomiskt tolererbar nivi. DA denna nivi
overstigits iir det alltsi ekonomiskt ldnande att
sitta in bekiimpningsitgiirder. Inom medicinsk
entomologi ar det betydligt sverare att avgora nAr

kontrollatgarder mot en vektor ska shttas in. Hur
varderas t ex sjuklighet och forlust av manniskoliv
till foljd av en myggburen sjukdom? I. V. Uspens-

kii ger anvisningar om hur denna problematik ska

angripas. Men hur virderas manskligt lidande och
giftanviindningens ekologiska och medicinska bi-
effekter? Pi den frigan ges ingen losning.

NAr man Idst boken finner man att det inte finns
nigon enskild biologisk (eller kemisk) metod ut-
vecklad for effektiv kontroll av betydelsefulla
stickmyggpopulationer. Det dr dock uppenbart
att vissa organismer, t ex stickmyggan Toxorhyn'
crlrites vars larver livniir sig pA andra stickmygglar-
ver, kan komma till anvdndning for kontroll av

vissa Aedes-populationer. En del nematoder och

mygglarvatande fiskar kan ocksA vara av virde i
integrerad kontroll.


