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Notiser

Intressanta observationer av iidelfj iirilar
Ilnteresting observations of nymphalid butterflies (Lep. : Nymphalidae)l

KJELL REHNBERG

Blombesiikande kiirsbirsfuks

Under ett besok i ltalien i juni l9ti6 sAg jag en
k6rsbiirsfuks som s6g nektar frin ett flertal blom-
mor av pipOrt (Centranthus ruber). Att den inte
bara satt och solade sig utan verkligen scig nektar
var det ingen tvekan om eftersom jag kunde stude-
ra den pi nira hill. Den flog mellan blommorna
som vilken annan blombesokande fjiiril som helst.
Mcllan blombesoken vilade den pi marken och
solade som krirsbiirsfuksar grir ibland.

Det iir ju tidigarc khnt att kcirsbiirsfuksen ibland
besriker blommande tred pA vAre n, men deremot
finns det mig vetcrligen inte omnimnt nigonstans
i litteraturen att den setts bes6ka blommande tir-
te r.

Aspf irilshonornas fiitalighet, myt eller verklighet

En ibfand omtvistad frAga giillande Apatura och
Limenitis slAktena iir huvuvida honorna zir sA fi
som antalet observationer tycks gora gillande el-
ler om de bara harett mera tillbakadraget levnads-
sitt in hanarna. Sjiilv brukar jag i genomsnitt se I
aspfjiirilshona om aret, medan antalet observera-
de hanar varierar frAn 5 till 15 st per ir. I grova
drag ser jag alltsi i genomsnitt t hona pi 10 hanar.
Frigan iir om dcssa observationer p5 n6got siitt
speglar den verkliga kcinskvoten eller inte. Den
frigan iir som sagt omtvistad och frir min egen del
vet jag inte vad jag skall tro liingre sedan den gAng-
na aspfjiirilssiisongen kullkastat och nastan vent
pi dcn tidigare observerade kcinskvoten.

Lokalens karaktiir

Observationerna iir gjorda pA en och samma lokal
niira Orebro. Lokalen, vilken saknar stdrre sam-
manhingande aspbestand, utgdrs av en bit grus-
viig i N-S riktning omgiven av granskog med lite
inslag av tall, bjork och asp. Asparna ster oftast
bara nAgra fi tillsammmans, som mest 8-10 st.

Fig. l. K<irsbinfuks sugande nektar fren piport i ltalien.
Foto: Kjel! Rehnberg.

Nymphalis polychloros visiting the herb Centranthus ru-
ber for nectar.

Gcttt om aspfjiirilshonor

Under perioden 30 juni till 7 juli 1986 s6g jag totalt
30 honor, t hanar och 3 st obestimbara. Observa-
tionernas liingd varierade mellan 30 sek och 7-8
min, och de avtog i tathet mot periodens slut. Un-
der 8 dagar var jag ute sammanlagt ca 16 tim, var-
av 14 pd cftermiddagen. Dagsutflykternas liingd
varieradc mcllan 45 min och 3.5 tim.

Den 3 juli r6dde viixlande molnighet med en
temperatur pa lite drygt 20'C. Ca kl 15 sig jag en
hona flygande norrut utefter viigen. Niir jag fdljt
efter henne ett par minuter dyker plOtsligt ytterli-
gare en hona upp bara 2-3 m snett framfor mig.
Troligen kom hon nerflygande frin nigot trid,
och cftcr en kort stund se setter hon sig pi ca 2,5
m hrijd i en mindre asp mcdan hona nr I fortsatter
norrut utefter vegen och f<irsvinner snart ur sikte.
Sedan hona nr 2 flugit in i skogen Aterviinder jag i

riktning mot min cykel. Nar jag gett 10-15 m sA

kommer pkitsligt iinnu en aspfjiiril flygande forbi
mig. Det var en tredje hona med en mycket karak-
teristisk skada pi vdnster framvinge. Samma indi
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vid hade jag fotograferat tvi dagar tidigare. De
bida andra honorna var helt oskadade och utan
speciella kdnnetecken. Jag hade alltsi sett 3 olika
aspfjiirilshonor pi mindre iin lika mAnga minuter!
Sammanlagt sig jag 7 st honor och I hane denna
eftermiddag. Var den hiir observationsserien ni-
got unikt cller har nigon annan upplevt nigot lik-
nandc, i ir cllcr tidigare? Hrjr i si fall gdrna av er!

Summary

A specimen of Nyntphalis polychloros (L.) was
observed when visiting the herb Centranthus rubet
for nectar in Italy. June 1986. In early July 1986 a

large number of the otherwise rare females of Li-
menitis populi (L. ) were observed in Central Swe-
dcn.

Kjell Rehnberg, Tallrisviigen 4M, 5-702 34 Ore-
bro, Sweden.

Fig. 2. Tvi av dc uspfjririlrhonor som jag sig under bor'
jan av juli nlra Orcbro. Foto: Kjcll Rchnbcrg.

Two females of Lirnenitis populi (L.).

Nigra intressanta insektfynd frin Rine iilv
[Some interesting records of aquatic insects from the Rineiilven river
in northern Swedenl

ANDERS N. NILSSON och LENA BONDESTAD

Rdne ilv, en av vAra stOrsta skogsdlvar, har sedan
en tid varit aktuell m a p planerad utbyggnad fdr
vattenkraftsandamil. I samband hlrmed har flera
naturinvcntcringar gjorts ldngs zilven som rinncr
fran traktcrna soder om Giillivarc i Lulc lappmark
ncr till RAnea iNorrbottcns kustland. Arnqvist &
Dynesius (19tt7) har redovisat de allmiinna dragen
och kArlvAxtfloran liings ilven. Vir uppgift var att
undersdka bottenfaunan, och resultatet finns re-
dovisat ien s2irskild rapport (Nilsson 1986). De
flera av de gjorda insektfynden ir av stort faunis-
tiskt intrcssc finner vi det angeliiget att de dvcn
prcscntcras for cn brcdare cntomologisk publik.

Hiir foljer fynduppgifter med kommentarer for
nagra intressanta arter.

O p hiogontp hus serp entinus (Charp. )
NB: Klingcrscl, SmAsldttorna, 2 larv€r 1.vii.1986, lCl
l5.vii.l986.

I Sverige tidigare kiind endast fran enstaka ex tag-
na vid Torncdlven i NB (Sahl6n 1985). Fyndet i
Rineiilven iir det fdrsta belagget av en i landet re-
producerande population. Larverna petraffades
pA sandbotten under strandbankar vid grunda,


