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Då var det dags för tredje numret – sommarnumret av Naturfoto i Sydost.
Det blir ett späckat nummer med tips om natur och foto i den blekingska
sommaren! Skulle du vilja bidra med några bilder och kanske en liten
artikel i nästa nummer som kommer att vara färdig i mitten av september
så maila materialet till mig med rubrik ”Artikel till NSO nr 4-19”.

Nattfjärilar – allt från små flyn till lurviga spinnare
I Sverige finns det ca 2700 arter fjärilar. Endast drygt 120 av dessa är sådana vi
benämner som dagfjärilar. Nu ska vi ta en titt på de övriga, de s.k. nattfjärilarna.
Nattfjärilar är exempelvis mätare, spinnare, nattflyn, malar, svärmare och mott.
En del arter i dessa familjer är dagaktiva men en stor del är aktiva framför allt på
natten.
Många familjer
Indelningen i dagfjärilar och nattfjärilar har egentligen inte någon vetenskaplig
grund utan är en populär indelning som bygger på fjärilarnas flygtid.
Vetenskapligt är insektsordningen fjärilar i stället indelat i en mängd olika
familjer varav några stycken av dessa räknas som dagfjärilar. Resten, t.ex. de
som nämndes i inledningen räknas som nattfjärilar. Ofta har dessa icke
klubbformiga antenner, är ganska sparsamt färgade och håller vingarna platt eller
takformigt mot kroppen i vila. Många undantag till dessa kännetecken finns
dock.

Svärmarna – stora favoriter och långväga gäster
Svärmarna är en familj med kraftigt byggda, vanligen snabbflygande, fjärilar
med oftast smala, spetsiga vingar. De har ofta en mycket lång sugsnabel som de
använder att suga nektar med, ofta svävande framför blomman. Ibland kan man i
skymningen se hur de likt kolibrier intar sin föda framför någon nektarrik
blomma. Några av arterna är dagaktiva, t.ex. den lilla humlelika dagsvärmaren
som på vissa ställen i länet är vanlig i trädgårdar. Många av svärmararterna
flyger väldigt långa sträckor och kan hittas långt utanför deras egentliga
ursprungsområde. På sensommaren kan man ibland längs länets kuster hitta
ovanliga svärmare som den afrikanska åkervindesvärmaren och den
sydeuropeiska brunsprötade skymningssvärmaren.

Genom att locka med starkt
ljus eller söta vätskor kan
man få möjlighet att
fotografera insekter som man
inte annars ser så ofta. Ofta
går det utmärkt att använda
kamerans inbyggda blixt.

Denna bilden på dagfjärilsmätare var en av de första bilderna jag tog på en
nattrunda. Kamerans inbyggda blixt fungerade utmärkt. Senare kompletterade
jag med en liten diffusor av mjölkfärgad plast som jag satte på blixten för att få
lite mjukare ljus.
Spinnarna – saknar sugsnabel
Fjärilarna i denna familj är kraftigt byggda och har en ganska klumpig kropp och

är ofta mer eller mindre brunfärgade. Honan är åtskilligt större än hanen.
Eftersom de inte äter något under fjärilsstadiet har de inte heller någon sugsnabel.
De stora och håriga larverna har istället desto större aptit. Larverna spinner
vanligen en kraftig kokong på någon växt före förpuppningen. Flera av arterna
övervintrar som larver men de flesta som ägg vilka kläcks när vårsolen börjar
värma. I Sverige finns det 20 arter i denna familj och de närliggande familjerna.

Tallsvärmaren går att hitta på Torhamnshalvön.
Mätare – dagfjärilslik familj
Bland både nattfly- och mätarfamiljen (sammanlagt över 700 arter i Sverige)
finns det många arter med en imponerande färgrikedom. Mätarna, som är en
mycket stor familj med 12000 kända arter i världen, är ganska klent byggda med
slank kropp och breda vingar som i vila hålls utbredda som hos många
dagfjärilar. De är inga vidare bra flygare p.g.a. sin klena byggnad. Familjen har
fått sitt svenska namn efter larvernas sätt att röra sig – de mäter sig fram, d.v.s.
de böjer ihop kroppen uppåt och vecklar sedan ut den och förflyttar sig med en
larvlängd i taget.

Björnspinnaren är en häftig pjäs med starkt färgade undervingar och bakkropp.

Krusbärsmätaren
är en dagfjärilslik
skapelse. Lägg
märke till mätarens
antenner som
saknar klubbor.

Vissa arter är dagaktiva som den humlelika dagsvärmaren. Genom att plantera
blommor som kantnepeta, salvia, stäppsalvia och rhododendron som alla
blommar i slutet av maj – juni kan du få den att besöka din trädgård.
För er som vill veta mera om insekter finns det numera en hel del böcker att
förkovra sig i. Själv använder jag t.ex. Sveriges fjärilar som tar upp alla arter av
såväl dag- som nattfjärilar och den utmärkta fälthandboken Nordens fjärilar – en
fälthandbok av Bo Söderström som tar upp alla dagfjärilar i Norden.
Fotografera fjärilar på natten
För detta kan man i princip klara sig med ett normalobjektiv eller en zoom med
några mellanringar eller ett makroobjektiv på 90-105 mm. De flesta kameror har
idag en inbyggd blixt som går bra att använda, helst kompletterad med någon
slags diffusor som man kan göra själv av mjölkfärgad plast (t.ex. av en använd
plastburk eller liknande). Det finns också olika färdiga lösningar att köpa för
någon hundralapp. Fördelen med att använda en diffusor är att ljuset blir lite
mjukare och det blir färre skarpa skuggor i bilden. Ett bra tillbehör är en stark
ficklampa som man kan lysa med för att få kamerans autofokus att fungera bra.

Olika typer av externa blixtar går också bra att använda. Fördelarna med dessa är
bl.a. att man kan använda starkare diffusorer eftersom dessa blixtar är starkare
och att man kan rikta dessa blixtar på andra sätt än rakt framifrån.

Vill man ha en helt svart bakgrund, som på den vita hakvingen
så ser man till att bakgrunden är några meter bakom motivet.
Blixten lyser då nara upp motivet och ljuset räcker inte till för
att belysa bakgrunden. Allra bäst fungerar att fotografera i
M-läge med t.ex. 1/125 s och bländare f/11. Sedan justerar du
ljuset (om det behövs) med kamerans ”blixtljuskompensation”
som du hittar antingen i menyn eller snabbåtkomligt på en speciell
knapp på kameran (inte alla kameror har en sådan knapp).

Sommarhalvårets följeslagare – dagfjärilarna
Sedan urminnes tider har fjärilar varit till glädje för människor och betraktats
som vackra följeslagare till den ljusa tiden på året.
Redan tidigt på våren i snösmältningen kan man se de första fjärilarna - de
arter som tillbringar vintern under barken på ett träd, något uthus eller bara i
något tillräckligt skyddat lingonris. Dessa årets första fjärilar väcks till liv av
starka solstrålar, vilket ibland leder till att man kan få se dem mitt i vintern när
solen lyser ovanligt starkt. I Sverige har vi bland de övervintrande fjärilarna
välkända representanter som citronfjäril och påfågelöga. Ett annat sätt att klara
övervintringen finner vi hos den vackert röd-svart-vita amiralen. När det börjar
dra ihop sig till vinter här i Sverige flyttar en del av populationen söderut, precis
som våra flyttfåglar. De som stannar dukar under för kung Bores hårda nypor. De
flesta av våra fjärilar övervintrar dock som puppa. Äggen läggs på sommaren och
när larven kläckts hinner den äta sig fet på sin värdväxt och förpuppa sig innan
vinter kylan sätter in. Som puppa gör den sedan inte mycket under vintern, men
så snart vårvärmen gör sig gällande sätter omvandlingen till fullvuxen insekt
igång. Här berättar jag lite om dagfjärilar och om hur jag fotograferar dem.

Påfågelögat på buddlejan (fjärilsbuske) är nog en kombination som många
trädgårdsägare känner igen.

Specialiserade på en växtart
Tiden för kläckningen varierar mellan olika arter och den tid under vilken en
fjäril uppträder brukar man kalla dess flygtid. Hos en del arter är flygtiden
förlängd genom att arten uppträder i två eller tre generationer under en sommar.
Annars bestäms flygtidens längd av hur lång tid fjärilen klarar av att flyga, innan
den bokstavligt talat slits ut om inte frosten gjort slut på pinan innan dess.
De flesta fjärilar är mer eller mindre starkt knutna till en bestämd miljö.
Detta beror på att varje fjärilsarts larver är specialiserade på att växa upp på
endast en växtart eller grupp av arter. Kålfjärilens larver lever t.ex. på kål och
nässelfjärilens på nässlor. Miljöbundenheten tillsammans med flygtiden leder till
att varje plats och varje tid har sin egen speciella uppsättning fjärilar.
Mer än 100 arter
Vad finns det då för dagfjärilar i Sverige? Faktiskt en hel del. Man räknar med att
strax över 100 arter regelbundet uppträder i landet och dessa brukar delas in i sju
familjer. En av dessa familjer är Papilionidae som bara har några få
representanter i landet, men de är desto vackrare. De svenska representanterna är
alla stora arter som gärna segelflyger. Familjens kanske mest kända företrädare
är den vackert gul- och svarttecknade makaonfjärilen.
En annan familj är Nymphalidae med många välkända arter. Inom denna
familj finner vi såväl nässelfjärilen som den snarlika tistelfjärilen. Den senare är
en av världens mest utbredda dagfjärilar och liksom den tidigare nämnda
amiralen, som för övrigt också tillhör denna familj, är den en flyttfjäril. I vår har
det anlänt väldigt många tistelfjärilar söderifrån, fjärilar som nu kommer att ge
upphov till en stor sensommarpopulation. Här finner vi också påfågelögat, som
utmärker sig genom tydliga ”ögonfläckar” på vingarna. Dessa fläckar används
med framgång till att distrahera hungriga fåglar och ger fjärilen möjlighet att fly
undan den överraskade angriparen.

Nässelfjärilen är en mycket
välkänd fjäril som
förekommer i allehanda
biotoper. Här ses den på
kungsmynta (oregano) i min
trädgård.

Många arter i trädgården
Vill man ha många fjärilar, och fjärilar av många sorter, i sin trädgård så är det
några saker man kan tänka på. Låt gärna en del av trädgården, t.ex. en bård längs
en stenmur eller staket, växa vilt. Rensa gärna mot sly och taggiga buskar men låt
gräs, kirskål och ängsväxter som gulmåra, johannesört och vicker få frodas.
Plantera också lite växter som fjärilar gillar. Riktiga fjärilsmagneter och mina
egna favoriter är isop, salvia, rosenstav, kungsmynta (oregano), lavendel,
kantnepeta, stäppsalvia och fjärilsbuske (buddleja). Tänk också på att välja
växter så att det finns blommande plantor under hela sommaren. Lavendel,
kantnepeta och olika salvior börjar blomma under första delen av sommaren
medan t.ex. rosenstav, buddleja och kungsmynta blommar lite längre fram. Med
lite eftertanke kan man se till att få besök av vackra fjärilar under hela sommaren
och en bit in på hösten.

Många dagfjärilar är på tillbakagång eller starkt hotade. Den vitfläckiga
guldvingen (bilden) har blivit allt ovanligare de senaste decennierna.
Fotografera dagfjärilar
Det finns lite olika vägar att gå när det gäller att fotografera fjärilar. Många
gånger räcker det med en bra telezoom med bra närgräns. De flesta
kameramärken har någon i det lägre prissegmentet som är riktigt bra för

ändamålet. Till t.ex. Canon finns utmärkta EF-S 55-250 STM som kan fås ny för
under 3000 kr (Ibland betydligt billigare vid kampanjer och liknande). Jag
använder den själv och den ger utmärkt resultat. När man fotar med tele får man
tänka lite extra på att lägga skärpeplanet rätt om man t.ex. vill ha hela vingen
skarp. Telezoomar brukar vara som skarpast vid bländare f/8-11 (M43 objektiv
till Olympus och Panasonic vid f/5,6-8).
En annan väg att gå är att fotografera med makroobjektiv. Nackdelen med
makroobjektiv med kortare brännvidd som 30-60 mm är att man måste komma så
nära motivet så att det finns risk att man skrämmer iväg det. Med en skarp
telezoom har man inte det problemet. Man kan också använda sitt vanliga
objektiv med mellanringar eller försättslins. Även här är problemet att man måste
komma väldigt nära.
Upplättningsblixt
Många gånger kan den inbyggda blixten eller en extern blixt fungera utmärkt
som upplättning av skuggor. Sätt blixtexponeringskompensationen På -0,5 till -1
för att inte blixtljuset ska ta överhand utan bara fylla i skuggorna. När man
fotograferar fjärilar i mot- eller sidljus så gör detta mycket för bilden. Fjärilens
ögon kommer då också träda fram på ett helt annat sätt. Träna på hur din kamera
fungerar med blixt och olika exponeringslägen så att du får bilden som du vill ha
den. Du kan inte räkna med att det blir bra i alla lägen om du bara kör på Auto
utan att justera parametrarna bländare/ISO samt exponeringskompensation och
blixtexponeringskompensation (OBS två helt skilda funktioner som brukar hittas
på helt olika ställen i menyn eller olika knappar.) Efter ett tag hittar du ett bra
utgångsläge som klarar merparten av alla bilder. Jag skriver inget om detta
eftersom det beror på ljusmätningsmetod, exponeringsläge och kameramodell).
Skogpärlemorfjärilen förekommer
tämligen allmänt på ängsmarker, framför
allt i skogstrakter. Likt övriga
pärlemorfjärilar har den en orange
ovansida med ett brunsvart mönster av
fläckar. För att artbestämma dessa krävs
att man ser undersidan av vingarna som
här. På bilden ses den på kungsmynta
(oregano) som är en favorit hos många
fjärilar och bör has i varje trädgård.

Hagtornsfjärilen med sina svarta vingribbor har blivit riktigt sällsynt. Den trivs
på ängsmarker och en favoritblomma den har är åkervädden.

Den lilla silversmygaren är
starkt hotad. Förr hette den
allmän ängssmygare men
idag är den allt annat än
allmän. Här gottar den sig på
rosenstav som är en lättodlad
perenn som många fjärilar
besöker.

Den mindre guldvingen
är fortfarande ganska
vanlig och brukar ses i
träd-gårdarna i juli
månad. Här besöker den
såpnejlika, som jag höll
på att ta bort, innan jag
upptäckte vilken fin växt
det var för insekterna.
Nu har jag flera
kvadratmeter av denna
perenn.

Ibland har man tur! Den mycket sällsynta och akut hotade svartfläckiga blåvingen var förra sommaren återigen på besök hos mina kungsmyntor. Visst är det
ett ogräs som sprider sig ohämmat men oj vad fjärilar det lockar!!!

Under andra halvan av maj och första veckan i juni har det i år kommit in stora
mängder av tistelfjäril till oss söderifrån. Om det blir en bra sommar för
fjärilarna kan vi förvänta oss stora mängder nykläckta tistelfjärilar under
sensommaren. Bilden tagen under en tidigare invasion för några år sedan.
Tistelfjärilen är Jordens mest utbredda fjäril.
Text och foto (nattfjärilar och dagfjärilar): Tony Svensson

Vadarfåglar - gäster från fjäll och ishavskust

Vid ostadigt väder, främst i juli och början av augusti, brukar stränder i det yttre
havsbandet översvämmas av gäster från norr. Det är de arktiska vadarfåglarna
som under högsommaren påbörjat sin flytt söderut och passar på att äta upp sig
och fylla på energiförråden längs vår kust. I början av augusti kommer
Naturfotogrupp Sydost att ha en vadarhelg på Torhamns udde. Det blir
fotografering av både sträck och foto av rastande fåglar från gömslen, häng på!
Många arter
Vadarfåglarna är en grupp som består av en handfull familjer fåglar släkt med
måsfåglar och alkor. I Sverige rör det sig om ca. 35 arter som är vanligt
förekommande. Många av arterna, och framför allt de som ses i stora mängder
under flytten, är fåglar som häckat i den skandinaviska fjällkedjan och längs den
norra ishavskusten. Under juli månad påbörjar de vuxna fåglarna (först ut är hos
många arter honorna som lämnar hanarna åt barnpassningen) sin flytt. Under juliaugusti kan man därför, vid lite sämre väderlek, se vuxna fåglar i sin praktfulla
sommardräkt rasta här längs länets kuster. Senare under augusti och september
ses mest ungfåglar men även en del vuxna som dröjt sig kvar. Då har de dock en
mer grå och intetsägande vinterdräkt och kan vara svåra att artbestämma enbart
med hjälp av fågelboken. Då är det istället erfarenhet av de olika dräkterna och
läten som gäller. Ibland rör det sig om väldiga mängder fåglar som rastar på en
mindre strandsträcka. Det är inte ovanligt att man kan se 500-1000 individer en
dag på en bra rastlokal som t.ex. Utlängans stränder eller på Torhamns udde.

Har man tur kan man under sträcket se flockar med flera tiotals gluttsnäppor
flyga förbi på nära håll. Vanligtvis ser man dem ofta ensamma eller i par.

Den smalnäbbade
simsnäppan rastar
bara sällsynt längs
våra kuster. Har
man tur så hittar
man den födosökande på grunt
vatten när den
snurrande på
vattenytan virvlar
upp småkryp från
botten. Störst chans
på denna har man i
augusti. Bilden
tagen i det grunda
viken nere vid piren
på ”Udden”

Sträcker på natten
Vadarfåglarna föredrar oftast att sträcka nattetid. Sträcket brukar påbörjas ofta
några timmar innan solnedgången och fortsätta fram till påföljande morgon då
det är dags att fylla på förråden. Är det dessutom klart väder kan sträcket vara
intensivt men ganska osynligt för den fågelintresserade då fåglarna gärna flyger
högt. Man brukar alltid ändå kunna höra om sträcket är intensivt eftersom
fåglarna gärna kommunicerar med sina s.k. sträckläten – allt för att hålla ihop
flocken så att alla kommer fram som de ska. På Torhamns udde passerar de dock
nästan alltid på låg höjd precis intill land till lycka för de fotografer som parkerar
sig på Udda Änne varje dag med vindar från västsektorn under juli månad och
början av augusti. Konstigt nog (det finns säkert någon förklaring) så verkar det
som om sträcket av arktiska vadare i Blekinge förutsätter väst- eller
sydvästvindar under högsommaren.
När det är dags för den viktiga tankningen är det stränder rika på tång och dy
som väljs i första hand. Här fångas det allt från maskar, insekter till blötdjur och
kräftdjur. Med tanke på att många av arterna flyttar ända från ishavskusten ner
till Medelhavet eller t.o.m. till centrala Afrika så är det viktigt för dem att äta upp
sig så mycket det går mellan flygsträckorna. Den stora matrastplatsen är längs
Nordsjökustens stränder mellan Nederländerna och södra Danmark. Här kan man
se tiotusentals födosökande vadare på en och samma gång.

En födosökande spovsnäppa vid Torhamns grunda stränder.

Myrspovar och kustsnäppor på väg mot sydväst fotograferade strax innan de
rundar Blekinges sydosthörn ”Udda Änne”.

Vissa vadare är nästan helt orädda när de rastar under flytten. Myrsnäppan på
bilden var så nära mig som 1,5 meter där jag satt på huk intill dypölen där den
födosökte. Ibland går det bra utan gömsle också.
Text och foto: Tony Svensson

Fotografera med portabla gömslen

Kupolgömslet uppsatt vid badviken på Olsäng
Portabla gömslen finns det en uppsjö av på marknaden i olika prisklasser. De
fungerar ofta bra att använda och bära med sig kortare sträckor då vikten brukar
ligga på 2-5 kg och de kan rymmas i en lite större ryggsäck. Vad ska man nu
satsa på om man vill kunna komma lite närmare fåglar och andra djur? För det
första ska man tänka på om man vill kunna komma i ögonhöjd med fåglar och
mindre djur. Då måste man ha en fotoöppning precis över marknivå och man får
finna sig i att kanske ligga på magen och fotografera vilket känns i nacken eefter
några timmar. Man får utan tvekan de bästa bilderna i ett gömsle som har
öppningar både i marknivå och i sittnivå. Då behövs en portabel
stol/ryggsäcksstol också. Vi presenterar 3 gömslen i olika prisklasser som
uppfyller kravet att fungera som liggömsle.
Nöjer man sig med ett gömsle där man kan komma relativt lågt och sitta ner
bekvämt och fotografera så bör man inte välja de allra minsta gömslena även om
de är lätta att ha med sig. Fotograferandet blir allt annat än lätt när man inte har
plats att sträcka på sig eller vrida sig utan att hela gömslet rör sig. Kupolmodellen
som syns på bilden ovan finns i prisklasser från 1400 kr till 4000 kr. De billigaste
duger om man ska vara ute i fint väder några gånger om året och de dyrare
modellerna är robust byggda och tål lite oväder. Just denna modellen har gott om
utrymme och väger inte allt för mycket. Här kommer lite exempel på gömslen:

Kupolmodell från Z-aim av den billigare sorten. Funkar bra men det
rekommenderas inte att använda dessa när det blåser kuling. Pris ca 1500 kr.
Denna sort kan du få prova på vadarhelgen i augusti.
https://z-aim.com/torn-gomsle-stegar/gomsle-camouflage-pop-up-l/
Nu till mitt favoritgömsle:

Detta gömsle från Tragopan har både liggöppningar och vanliga sittöppningar
med tillbehör som nät och objektivstrutar och monterbart golv m.m. Gömslet är
mycket hållbart och jag har haft ett uppe i flera månader på hemligt ställe för att
testa det. Fantastisk kvalitet och väldigt konfigurerbart när det gäller de olika
öppningarna och tillbehören som medföljer. Ordinarie pris 3300 kr. Kommer
ibland på kampanj hos Cyberphoto.
https://www.cyberphoto.se/outdoor/gomslen/tragopan-monal-v1

Ligggömsle Buteo Falco från ca 1800 kr. Det fungerar också att sitta på rumpan
och fota genom sidofönstren. Har inte testat denna typ men efter att ha hårdtestat
Tragopan Monal så blir det nog inte aktuellt för mig att köpa ett sådant här.
Fungerar nog ändå utmärkt att fota vadare med på Torhamn i hyfsat väder.
Pris från 1000 kr (första modellen).
https://www.cyberphoto.se/outdoor/utforsaljning/falco

Engelska Wildlife watching supplies gör skräddarsydda gömslen av både liggtyp
och sittyp/kupol. Bra kvalitet och möjlighet att välja olika typer av tillbehör eller
få extra öppningar uppsydda. Priser från ca 4000 kr. Liggömslet som ses på
bilden kan du få testa på vadarhelgen i augusti.
https://www.wildlifewatchingsupplies.co.uk/retail/acatalog/PHOTO-HIDES--HIDE-ACCESSORIES1.html

Det finns även andra firmor på nätet som tillhandahåller gömslen för jakt och
fotografering men dessa tre är de som jag själv testat. Googla gärna runt på nätet
och kom gärna med tips eller en liten artikel om du själv hittat något bra!

Tubtipset

Erik Normark är en norrländsk fågelskådare, naturfotograf och filmare som gör
stillsamma filmer om framför allt friluftsliv till skogs, fjäll och hav.
Ljudupptagningarna och ljudmixen håller riktig mästarklass och bidrar till
stämningen i hans filmer. När man ser hans filmer på tuben för första gången kan
man nästan tro att han har ett helt filmteam med sig som filmar från olika vinklar.
Denna kanal är en riktig höjdare om du vill få en tiominuters naturupplevelse på
kvällskvisten.
https://www.youtube.com/user/fagelguiden/videos?disable_polymer=1

Guide till artbestämning

Natursidan har samlat förslag på länkar till websidor och böcker gällande
artbestämning av olika växt- och djurgrupper. Här kan du hitta facebookgrupper
och vanliga websidor och få hjälp med artbestämningen av det där mystiska
krypet du just fotograferat.
Mycket annat finns också att läsa på natursidan.se framför allt mycket nyheter
om natur, miljö och vad som händer på naturvårdsområdet.
https://www.natursidan.se/nyheter/vilken-art-ar-det-natursidans-guide-tillartbestamning/

100 fotoplatser i Sverige
Kamera & bild presenterar 100 fotoplatser i Sverige med länkar till mer
information.
https://www.kamerabild.se/fotoskolor/fotografering/tips-100-fotoplatser-isverige

Köttätande växter - vanligare än du tror
Köttätande växter! Det låter nästan som temat var hämtat från någon dålig
science fiction-film från 50-talet. Men faktum är att vi har ett flertal växtarter
som livnär sig på insekter och andra smådjur. Gamla historier om
människoätande vidunder ter sig däremot en aning överdrivna.

Kött istället för kväve
De köttätande landväxterna som finns i Sverige har det gemensamt att de växer
på näringsfattig mark så som kärr, mossar och andra våtmarker. I den hårda
konkurrensen med andra växter har de hittat ett närmast idealiskt sätt att tillgå
näring, nämligen att tillgodogöra sig näringsämnen hos djur. Att man inte så ofta
hör talas om dessa växter beror nog på att vi, här i Sverige, endast har en handfull
arter med den för växter något ovanliga diet som det är fråga om. Principen för
hur måltiden går till är ungefär densamma för de olika arterna. Insekten fastnar
på, eller fångas av växten som sedan utsöndrar en magsaftsliknande vätska vilken
sakta men säkert löser upp bytet så att näringsämnena kan tas tillvara.

Sileshår
En av våra vanligaste köttätande växter är sileshåret, som är lätt att hitta på
mossar och andra våta kalk- och näringsfattiga marker. Sileshåret blir ungefär 10
cm högt och får små vita blommor. Det är dock de centimeterstora runda bladen
som är mest intressanta. Bladen har tentakelliknande utskott med körtlar i toppen,
vilka doftar honung. Doften attraherar insekter och andra smådjur, som fastnar i
den klibbiga vätska som utsöndras från körtlarna. Ju mer bytet försöker ta sig
loss, desto fler körtlar kommer det i kontakt med och får därmed än svårare att
göra sig fri. I och med kontakten med bytet böjs tentaklerna inåt mot mitten på
bladet så att de omsluter bytet.
Matsmältningsenzymer utsöndras från körtlarna och sileshåret kan börja
"äta" med hjälp av små absorptionshår, som suger upp den livsnödvändiga
näringen. Tack vare det extra tillskottet av proteiner som den kan bryta ner så
klarar sileshåret sig på näringsfattiga marker, där den inte får så stor konkurrens
från andra växter.

Förutom det vanliga rundsileshåret finns det även två andra arter: storsileshår och
småsileshår, båda med avlånga blad.

Rundsileshåret är vanlig på näringsfattiga marker som mossar och grustag.
Tallets gamla grustag i Jämjö är en lokal där man kan fotografera sileshåret
endast ett halvt stenkast från vägen.
Invandrare från Nordamerika
En växt som endast finns på några enstaka lokaler i länet är flugtrumpeten vilken
tillhör de s.k. kannväxterna. Flugtrumpetens blad bildar en kannliknande
behållare, delvis fylld med vätska innehållande matsmältningsenzymer.
Behållarens väggar är dekorerade med ett mönster som har förmågan att
reflektera ultraviolett ljus vilket attraherar insekterna så till den milda grad att
dom faller i spadet och blir middagsmat åt flugtrumpeten.
En annan art som, till skillnad från flugtrumpeten, är mycket vanlig är
tätörten. Dess, intill marken växande, bladrosett är full med små klibbiga
"droppar" i vilka insekterna fastnar precis som hos sileshåret. Det finns även en
nordlig variant, med vita blommor, som heter fjälltätört.

Flugtrumpeten är en s.k.
kannväxt som fångar sina
byten i bladen som bildar
bägare. Den är egentligen en
amerikansk art och den
återfinns på ett fåtal lokaler i
västra Blekinge.

Tätörten är en av de vanligaste
köttätande växterna i Sverige.
Tittar man noga på bladen ser
man att där har fastnat en del
små insekter. I fjällen finns det
fjälltätört med vita blommor

Text och foto: Tony Svensson

Naturfototipset - Gör strandhugg längs ostkusten
Är man bilburen kan det vara kinkigt att besöka östra Blekinges ostkust. Det är
bara ett till fåtal platser som det går att köra ända ner till havet utan att passera en
skylt med Privat väg eller andra varianter av bilförbud för utomstående. Till
Olsängs strandängar får du köra om du snällt betalar i kassan vid gården men på
många ställen är det stopp. Ställ bilen längs kustvägen och ta en promenad
istället. Många ställen hyser sommartid fina strandängar med vadare och andra
fåglar. Udden mellan Sandhamn/Truseryd, Området vid Fågelmara Gård (med
öarna söder om Kristianopel utanför) och strandängarna utanför Orranäs och en
bit söderut är alla fina ställen som får alltför få besök. Är du korädd eller inte vill
gå så långt rekommenderas t.ex. Olsäng, Björkenäsbadet och söderut,
Långenabben och Kristianopel.

Myrspovar och andra vadare rastar längs hela ostkusten. När detta skrivs, 16
juni, har redan småspovar och storspovar börjat sträcka söderut men
myspovarna får vi vänta på ytterligare några veckor. Höstflytten har börjat!

Är du intresserad av naturfoto och vill träffa likasinnade och utveckla
ditt naturfotograferande så kanske Naturfotogrupp Sydost är något för
dig. Som medlem kan du följa med på fotoutflykter (vi anordnar mellan
5 -10 st. om året). Den digitala medlemstidningen Naturfoto i sydost
kommer att skickas till dig 4 gånger per år och på hemsidan
www.naturfotosydost.se kan du bidra med bilder och texter. Vi är
aktiva i landets sydostligaste hörn med bas i Karlskrona, Ronneby och
Torsås kommun.

