Fjärilar, gräshoppor och andra småkryp
Småkrypsexkursionen 30 aug 2015 lockade 14 intresserade varav fyra barn. Urban och Hasse visade
ett par fina områden i Rönninge, nämligen Källdalen och Barrtorpsbacken. Lite regn på morgonen avtog
och ingen nederbörd störde oss.
Vid Källdalen började vi med att lyssna på buskvårtbitaren med hjälp av detektor. Då medelåldern var
ganska hög var det endast några av de yngre som kunde förnimma ljudet utan hjälpmedel. Lite senare
fångades en buskvårtbitare, så vi kunde studera den bruna, vinglösa krabaten. Grön vårtbitare visade
upp sig fint. Förhoppningen om att få se eller höra cikadavårtbitare var ganska stor, men det dröjde ett
bra tag innan Ebba kom med en i håven. Alla kunde studera denna vackra vårtbitare, som för några år
sedan inte hade setts i våra marker.
En av våra minsta trollsländor flög i området, nämligen svart ängstrollslända. Vi kunde jämföra
könsskillnaden då hanen är helt svart, medan honan är klart ljusare.
Bland fjärilarna såg vi en amiral och ett par silverstreckade pärlemorfjärilar. Vädret var inte det bästa
för fjärilarna. En hel del blomflugor flög omkring bland kanadensiskt gullris och åkertistlar. Enstaka
bålgetingar sågs, vilket föranledde Urban att berätta om de godmodiga getingarna som inte gör en
fluga förnär. Nåja, flugorna kan ju bli föda åt bålgetingen, men vi kan vara lugna då de inte är
intresserade av oss människor.
Några större klubbgräshoppor kunde vi studera och se de klubblika antennerna, som är typiska för
våra två arter klubbgräshoppor.
När vi efter knappt två timmar spanat färdigt vid Källdalen, en riktig oas i Rönninge, fortsatte vi till
Barrtorpsbacken. Dags för fikat! Då höll barnen igång exkursionsledarna med ännu mer
gräshoppsfångst. Flera större klubbgräshoppor hittades.
Vi avslutade dagen med att leta i gräsbacken och hittade då en mindre guldvinge på kungsmynta,
brun mosaikslända (som infångades och bet Hasse i fingret), hagtornsbärfis och ytterligare en grön
vårtbitare.
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