
 
 

Infoblad, juni – 2012 
 

Hej! 

När jag skrev förra utskicket i april trodde jag att detta skulle gå ut elektroniskt men 

riktigt så blev det inte. Med lite tur så kommer nästa nyhetsbrev i elektronisk form. 

Jag jobbar på med årsrapporten för 2011 men är ännu inte riktigt färdig, många fjärilar 

är det som vi sett 2011! Jag hoppas ni kan hålla er någon vecka till, så fort rapporten är klar 

lägger jag ut den som pdf, den tryckta versionen kommer i brevlådan strax efter. 

Era rapporter för i år som kommer in allteftersom via epost, brev och via hemsidan på 

http://www.dagfjarilar.lu.se/rapportera lägger jag in kontinuerligt. Runt 500 fjärilar (282 

rapporter) har kommit in så här långt och resultatet ser ut så här: 

Rapsfjäril 97 
Grönsnabbvinge 79 
Citronfjäril 79 
Aurorafjäril 49 
Mindre guldvinge 38 
Påfågelöga 24 
Tosteblåvinge 18 
Kamgräsfjäril 14 
Nässelfjäril 11 
Skogs- / Ängsvitvinge 11 
Vinbärsfuks 10 
Rovfjäril 10 
Berggräsfjäril 9 
Smultronvisslare 8 
Sorgmantel 7 
Svingelgräsfjäril 5 
Ängsvitvinge 4 
Kartfjäril 3 
Prydlig pärlemorfjäril 3 
Skogsvisslare 3 
Mindre blåvinge 3 
Kålfjäril 3 
Obest. vitfjäril 3 
Kvickgräsfjäril 2 
Puktörneblåvinge 2 
Klöverblåvinge 2 
Makaonfjäril 1 
Storfläckig pärlemorfjäril 1 

 
 



Just nu visar hemsidan data för 2011, jag ska ordna så man kan välja vilket år den visar, 

det kommer att börja fungera under sommaren. Har ni förslag på förbättringar till 

hemsidan så hör gärna av er! Flera har redan mailat och ringt, och vi jobbar med att plocka 

in era förbättringsförslag kontinuerligt. 

Årets klistermärke kommer med detta brev. Jag är glad att kunna meddela att årets 

illustration, en vacker avbildning av en mnemosynefjäril, donerats av Bengt-Erik Bengtsson, 

Trosa! Stort tack för detta! 

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 bör du nu ha fått en fjärilsburk som du 

kan använda för att fotografera infångade fjärilar. Om den inte kommit fram (posten tappar 

bort dem ibland) så hör av dig så skickar vi en ny. Samma sak gäller om burken gått sönder, 

hör av dig så skickar vi en ny. Nya inventerare får också en artlista för Sveriges fjärilar. 

Flera av er har hört av sig och frågat var man kan få tag på fjärilshåvar, några av de ställen 

som säljer är  

Naturbokhandeln:  http://www.naturbokhandeln.se/  

Station Linné:   http://www.stationlinne.se/butik.html 

Botaniska Trädgården, Lund http://www.botaniskatradgarden.se/  

Ölands Fjärilsmuseum:  http://w1.485.telia.com/~u48503942/index.htm 

 

Om du har bestämt dig för en 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). 

Bästa hälsningar, Lars 
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