Infoblad, april – 2012
Hej!
Här kommer ett utskick inför årets säsong som faktiskt smyger igång alla redan. Senaste
dagarna har varit kalla, så inte så mycket läge för räkningar av fjärilar. Men många runt om
i landet har frågat om det skulle kunna gå bra att börja räkna redan från 1 april så från och
med i år justerar vi säsongen så man kan räkna från 1 april till 30 september.
Årsrapporten för 2011 är under produktion. Jag hade hoppats att få med den i detta
utskick men det är faktiskt så många rapporter inskickade att det tagit tills nu att få in dem
alla. Allt som allt finns 5-6 rapporter kvar att knappa in, och om du har en rapport för 2011
som inte är inskickad så går den faktiskt fint att få med. i rapporten. Maila mig bara snarast
i så fall.
Ett smakprov från årsrapporten kan ni se här nedanför; fynd och flygtid för skogsnätfjäril,
Melitaea athalia. Totalt har vi gemensamt räknat ca 53 000 fjärilar av 90 arter, en ökning
med ca 75 % från 2010!

Skogsnätfjäril (Melitaea athalia) i fjärilsövervakningen
2011. Röda prickar visar lokaler där den observerats,
fyrkanter visar kartblad med minst en observatör. Siffrorna
anger maxantal under säsongen 2011. Stapeldiagrammet
visar fördelningen av alla observationer under året.

Årets klistermärke kommer att komma i samband med rapporten.
Om du vill ha utskrivna punkt- eller slingblanketter för säsongen skickade till dig
så hör bara av dig per epost (dagfjarilar@gmail.com), telefon (046-222 3818) eller brev
(Svensk Dagfjärilsövervakning, Ekologihuset, SE-22362 Lund). Har du bett om blanketter
tidigare så skicka gärna en påminnelse för säkerhets skull så jag inte missar att skicka ut.
Om du kommit med i övervakningen inför 2012 så kommer du i nästa utskick att få en
fjärilsburk som du kan använda för att fotografera infångade fjärilar. Vill du ha den
tidigare så hör av dig så kan vi säkert ordna det. Var du med 2011 men har en burk som
gått sönder? Hör av dig då också så ordnar vi en ny (samma sak här som med blanketter,
har du redan hört av dig för att få en ersättningsburk så skicka ett mail eller brev för
säkerhets skull så du säkert får burken).
Om du har bestämt dig för en ny lokal men inte hinner göra miljöbeskrivningen just nu
så räcker det fint om du meddelar var den finns (helst som en mittpunkt, hur man gör
detta står i snabbguiden: se under http://www.dagfjarilar.lu.se/metoder).
Hemsidan för övervakningen har bytt skepnad under året. För tillfället finns
www.lu.se/dagfjarilar kvar parallellt med den nya www.dagfjarilar.lu.se. Officiellt kommer
www.dagfjarilar.lu.se att släppas som vår nya hemsida nästa onsdag 11 april. På sidan finns
bland annat aktivitetskalender, ett forum för bestämningsdiskussioner + kartor där man
kan se sina och andras observationer (än så länge till och med 2010). Man kan även
rapportera via hemsidan, på sikt kopplat direkt till Artportalen 2. En annan del av sidan
som kommer att byggas upp efterhand är lokala sidor med aktiviteter och aktuella
observationer. Quiz för att träna bestämning är också på väg. Har ni önskemål om ämnen så
maila gärna!
Nästa nyhetsbrev kommer att ändra uteseende en liten smula och finnas dels som
elektroniskt nyhetsbrev och dels som en pdf. Meningen är att det ska kunna gå ännu
snabbare och smidigare att skicka ut info till alla övervakare.
Bästa hälsningar, Lars
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