Infoblad, juli – 2013
Hej!
Nu är vi mitt inne i fjärilssäsongen och det har blivit en helt annan sommar än 2012. Varm
och torrt i stora delar av landet och många fjärilar lite varstans. Det har fortsatt att ses
videfuks på många håll, framförallt längs med ostkusten, men även så långt in i landet som
i Skövde.
En annan art som dykt upp i sommar är den tryfjäril som sågs vid Järavallen i skånska
Kävlinge kommun i förra veckan. Arten dog ut i Sverige på 60-talet och de sista exemplaren
noterades 1969 på Stenshuvud. Efter det har enstaka djur setts i Skåne under de senaste 15
åren. Kanske kan den vara på väg tillbaka, i Danmark har populationerna gått lite upp och
ner på senare tid. Du kan läsa mer via artfaktabladet för arten på denna länk:
http://www.artfakta.se/artfaktablad/Limenitis_Camilla_101212.pdf
Men den stora förändringen som skett i år är den enorma framgång som sälgskimmerfjärilen verkar ha haft i norra delen av sitt svenska utbredningsområde. Mängder av
rapporter har inkommit från Småland, Östergötland och Västergötland. Det allra
nordligaste fyndet som vi fått in är en individ som setts i Timmersdala, Skaraborg
(http://bit.ly/14fsR1F) , men söder därom finns mängder med observationer också.
Årets klistermärke kommer som ni säkert redan sett i detta brev. Jag är glad att kunna
meddela att årets illustration, en vacker avbildning av ett påfågelöga, donerats av biologen,
konstnären och illustratören Emma Tinnert ! Stort tack för detta! Ni kan läsa mer om
Emma och hennes konst via denna länk: http://bit.ly/11kuwTE.
Med i brevet finns också den broschyr om bastardsvärmare som Faunaväkteriet, Svensk
Dagfjärilsövervakning, Naturskyddsföreningen och Sveriges Entomologiska Förening tagit
fram tillsmammans.
Som många av er nog har sett rullar nu hemsidan på i ny tappning. Några smådetaljer
kommer att ordnas när webbfirman är tillbaka från semester men i stort sett är allt fullt
fungerande. Hittar du några fel så maila gärna till dagfjarilar@gmail.com.
Prova gärna någon av våra frågesporter på hemsidan, just nu finns bland annat dessa två:
•

http://www.dagfjarilar.lu.se/juvela-vingar

•

http://www.dagfjarilar.lu.se/quiz/vitfjarilar

Om du gör frågesporten som inloggad kan du se dina tidigare resultat.

Vill du vara med och driva och utveckla hemsidan, kanske som redaktör för våra bildsidor i
forumet eller för aktuella fjärilsartiklar? Maila i så fall gärna mig på dagfjarilar@gmail.com.
Tanken är att hemsidan skulle kunna fungera lite som en nättidning och community för
fjärilsintresserade, berätta gärna vad ni skulle vilja se mer av!
Som ni nog har gissat jobbar jag fortfarande med årsrapporten för 2012, hade hoppats
på att ni skulle ha den i brevlådan redan men en intensiv fjärilssommar har satt lite käppar i
hjulet. Jag kommer hursomhelst att uppdatera hur det går med rapportproduktionen via
fjärilsövervakningens hemsida www.dagfjarilar.lu.se , facebookgrupp on.fb.me/ZOpjpv
och twitterflöde @dagfjarilar (www.twitter.com/dagfjarilar, twitterflödet kan följas via
hemsidan också).
Som ni kanske sett i dagspressen eller på hemsidan (http://bit.ly/16iUgCN) har nu
sammanställningen för trender hos gräsmarksfjärilar i 19 länder i Europa under
perioden 1990-2011 kommit ut. Det är ganska sorglig läsning. Jämfört med hur vanliga
fjärilarna var 1990 så är minskningen fram till 2011 nära 50%. Av de 17 fjärilsarter som valts
ut som typiska för gräsmarker har 8 minskat i Europa, 2 har stabila populationer och en art
har ökat. För 6 arter är trenden osäker. Tolv av arterna finns i Sverige och våra svenska
observationer finns med för 2010 och 2011. Du kan ladda hem rapporten här:
http://bit.ly/13LjN8Q. Vill du hellre ha ett utskrivet ex? Maila mig på
dagfjarilar@gmail.com så försöker jag ordna det.
Alla lokaler ska gå fint att rapportera från via nya uppdaterade rapportfunktionen på
hemsidan: http://www.dagfjarilar.lu.se/overvakningen/rapportera Det finns
instruktionsfilmer om hur man gör, man kan nu lägga till kommentarer, och det gåt att
rapportera upp till 80 observationer (förut var max anta observationer 17). Saknas din lokal?
Hör då av dig så lägger vi in den i listan.
Saknar du fjärilsfotoburk eller har den gått sönder? Maila mig i så fall så skickar jag en
ny!
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