Upptäckten av en ny fjäril
Att inventera natur kan vara ett spännande
arbete. Här beskriver fjärilskännaren Jan-Olov
Björklund hur det gick till när det fyndet av
vampyrfjäril gjordes här på Rotskär år 2008.

Natten blev dock klar vilket medförde att temperaturen
föll kraftigt. Detta brukar i regel resultera i ett dåligt resultat, men några trevliga
arter dök ändå upp på dukarna. Bland annat kunde större borstspinnare (Setina
irrorella) och flera dvärgängsflyn (Photedes captiuncula) noteras vid duken. Vid
ettiden på natten var dukarna våta av dagg och flygningen var i stort sett
avslutad. Den tråkiga inplockningen av våt utrustning inleddes således.
I skumrasket såg jag att det på baksidan av den sista duken, någon decimeter
upp från marken, satt ett ganska stort mörkt nattfly. Vid första anblicken såg
fjärilen ut som ett platinafläckat metallfly (Autographa bractea), en art som
hade flugit i antal under natten. Vid närmare anblick saknades dock de stora
karaktäristiska platinafläckarna. Vad var det för ett konstigt exotiskt fly med en
massa borstiga hakar och flikar? Det liknade mest ett torrt löv och någon slant
trillade inte ner direkt.
Att det var en ny art för landet var tveklöst, men vilken art rörde det sig om? Vid
lite eftertanke dök dock minnesbilder från flera böcker och tidskrifter upp, bland
annat från den finska tidskriften Baptria. Efter en nattlig konsultation per telefon
med en trött Clas Kjellander kunde fjärilens artnamn till slut fastslås, det måste
röra sig om den blodsugande arten Calyptra thalictri, vampyrfjärilen.”
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”Den 16 juli gjorde jag ett besök på Rotskär och daghåvningen visade på flera naturvårdsintressanta arter. Jag såg
flera flygande kattunvisslare (Pyrgus alveus), liten bastardsvärmare (Zygaena viciae) och allmän bastardsvärmare
(Zygaena filipendulae). Dessa arter är riktigt kräsna och
spänningen var därför stor när jag satte upp kvicksilverlamporna i skymningen. Den varma dagen hade värmt upp
marken och det fanns förhoppningar om en bra flygkväll.

