Fjärilsstigen – en vandring lör 19 juni 2021
(Antecknat av Hasse Andersson, Birgit Svensson och Bo Ljungberg)

I gassande solsken samlades sjutton fjärilsintresserade personer vid Fjärilsstigen, Pålamalmsvägen.
Redan vid starten kunde vi lyssna in en glatt sjungande svarthätta. Vi delade upp oss i två grupper
där Bosse L knallade iväg med en grupp, medan andra gruppen tog det lite lugnare under ledning av
Hasse A och Birgit S.
Vi konstaterade att pärlgräsfjäril, vitgräsfjäril och ängssmygare var mycket vanliga idag. Således
många möjligheter att lära sig dessa arter. Ena gruppen hittade turens enda svingelgräsfjäril alldeles
i början av vandringen, medan den andra gruppen lyckades få se dagens enda midsommarblåvinge.
Vid bron över diket såg vi en stor mängd blå jungfrusländor, som visade sig fint i solen. Vandringen
höll ett lagom lågt tempo med många stopp för både dagfjärilar och andra intressanta djur och
växter (se bl.a. artlistan). Under promenaden hörde vi kraxande korpar och ena gruppen hade turen
att få höra en ropande vattenrall alldeles intill stigen, strax innan Sörmlandsleden lämnar grusvägen.
Uppe vid ängen, som avslutar Fjärilsstigen, var det dags för fikapaus i skuggan där ena gruppen i
princip hunnit fika klart. Vid stigen intill ängen växer det gott om backnejlikor, darrgräs och
jungfrulin. På ängen såg vi bland annat svartribbad vitvingemätare, sotmätare samt årets första
luktgräsfjäril. Efter att ha spanat av ängsmarken började vi att vandra tillbaka, fortfarande spanande
efter fjärilar och annat.
Vid bron fick vi kanske dagens häftigaste upplevelse – en kungstrollslända, som satte sig helt öppet
till allas glädje.
Smultronvisslare
Skogsvisslare
Mindre tåtelsmygare
Ängssmygare
Skogsvitvinge/Ängsvitvinge
Citronfjäril
Hedblåvinge
Midsommarblåvinge
Mindre guldvinge
Grönsnabbvinge
Brunfläckig pärlemorfjäril
Amiral
Nässelfjäril
Skogsnätfjäril
Svingelgräsfjäril
Vitgräsfjäril
Pärlgräsfjäril
Kamgräsfjäril
Luktgräsfjäril
Svartribbad vitvingemätare
Rutig buskmätare
Ängsmätare
Sotmätare
Kungstrollslända
Gulfläckad glanstrollslända
Röd flickslända
Blå jungfruslända

Humlebagge
Strimlus (Sörmlands landskapsinsekt)
Bålgeting
Gök
Järnsparv
Rödhake
Trädpiplärka
Gulsparv
Vattenrall
Svarthätta
Sävsångare

