
På jakt efter gräshoppor och fjärilar, en sensommarexkursion

Söndagen den 21 augusti samlades vi (undertecknad och fem till) i Rönninge för att spana in 
gräshopps- och fjärilsfaunan i Bornsjöområdet.

Vi åkte först till Skårbydammen och direkt hörde Hanna ett genomträngande läte, vilket vi andra 
”gamlingar” inte kunde uppfatta. Med hjälp av ultraljudsdetektor framgick det klart att 
cikadavårtbitarna fanns där i stor mängd.

Regnet från dagen innan satt kvar i gräset och det tog en stund innan solen gjort sitt och arterna kom
fram. Vi kunde då studera skillnaden på rapsfjäril och rovfjäril, två av våra vanliga vita fjärilar.

Vi vandrade längs Hallingevägen och några hörde vattenrallen ropa från Skårbydammen. Framme 
vid gräsmarkerna nära modellflygbanan fick vi mycket att göra. Här studerade vi närgående bl.a. 
strandängsgräshoppa, kortvingad ängsgräshoppa och den vackra kärrgräshoppan. Hanna 
lyckades fånga både en hona och en hane av större vårtbitare samtidigt i håven. Även här hörde vi
cikadavårtbitarnas surrande ur detektorn. Vi hörde också buskvårtbitare.

Kurt, Gunilla och Hanna i aktion

Maud ägnade lite tid åt några infångade trollsländor, vilka visade sig vara allmän 
smaragdflickslända och tegelröd ängstrollslända. 

På tillbakavägen mot bilarna upptäckte Gunilla och Maud tre stycken eldsnabbvingar i 
slånbuskagen.

Vi åkte vidare till Lundby för att äta matsäck och sen promenera till Rothugget. En amiral höll till 
nära parkeringen. Längs vägen upptäckte vi flera eldsnabbvingar, en sliten silverstreckad 
pärlemorfjäril samt ännu fler cikadavårtbitare! De sistnämnda har ökat i antal markant under 
senare år och tycks finnas överallt där gräset är högt och frodigt.



Cikadavårtbitare

På fältet lyfte två sångsvanar och flög mot Bornsjön. Framme vid Rothugget vände vi för att gå 
tillbaka mot bilarna. Då fick jag se en större klubbgräshoppa i håven. Vi hittade ytterligare två i 
vägkanten och som vi kunde studera.

Vi kunde också fylla på artlistan med blågrön mosaikslända, brun mosaikslända,   
krumhornskinnbagge, rödbent bärfis och äkta bärfis. En familjeflock stjärtmesar gladde oss 
slutligen vid Rothugget!

Denna gräshopps- och fjärilsexkursion på ca fem timmar i fagra Bornsjöområdet och sköna 
sensommaren blev riktigt givande tyckte vi alla.

Hasse Andersson
Utflyktsledare


