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Hej! 

Vi verkar kanske få en lite bättre fjärilssäsong 2013 än 2012 även om det fortfarande är lite 
tomt med fjärilar på sina håll. Östra och sydöstra Sverige har haft en spännande för-vår när 
förra årets invasion av videfuks vaknade efter vintervilan. Först på Gotland och sen lite 
varstans, i synnerhet på Gotland, Öland och i Stockholmstrakten. 

Baserat på kommentarer från många av er har vi nu gjort om hemsidan ganska så 
genomgripande. Det finns detaljer som kommer att justeras på den närmsta veckorna 
(bland annat Kalendaritet som inte är aktivt än) och efterhand kommer nya delar läggas till, 
bland annat exkursions- och bestämningstips,  listor på föreläsare som man kan bjuda in, 
och appar, böcker och hemsidor man kan ha nytta av. 

Vill du vara med och driva och utveckla hemsidan, kanske som redaktör för våra quizzar, 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! 

Jag jobbar på med årsrapporten för 2012, hade hoppats på att ni skulle ha den i 
brevlådan redan men hemsidefixande och nya indexet över fjärilarnas antal tiden som vi 
kommer att ha med från och med denna rapport tar lite tid att få färdigt. Alla rapporter för 
2012 är dock inne och man kan se dem via hemsidan www.dagfjarilar.lu.se (riktiga 
rapporten har något fler obsar än vad som ses på hemsidan). Jag kommer att skriva ihop 
det sista av rapporten närmsta två veckorna och lägger ut som pdf så snart den är klar. 
Totalt sågs 51400 fjärilar av 97 arter 2012, och det ifrån 345 punkter och slingor! Stort tack 
till er alla! 

Ni kan följa fjärilsövervakningen på Facebook via denna länk on.fb.me/ZOpjpv och sedan 
någon månad även på Twitter som @dagfjarilar (www.twitter.com/dagfjarilar). 
Twitteruppdateringarna ser ni även via hemsidan. Följ oss gärna! 

Årets klistermärke kommer i separat brev i början av juli. 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.  

Om du vill ha utskrivna punkt- eller slingblanketter för säsongen skickade till dig 
så hör bara av dig per epost (dagfjarilar@gmail.com) 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.  
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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. 

Om du kommit med i övervakningen inför 2013 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. Har du varit med tidigare men har 
en burk som gått sönder? Hör av dig så skickar vi en ny! Det kan hända att jag missat 
att du bett att få ny burk så maila igen för säkerhets skull.  Jag har en beställning på 300 
nya burkar ivägskickad men har ett  tjugotal kvar här som jag kan skicka ut. 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/sv/butik/  
Botaniska Trädgården, Lund http://www.botaniskatradgarden.se/  

Flera ställen att köpa ifrån finns även via http://www.dagfjarilar.lu.se/allt-om-
fjarilar/hitta-material/kopa-fjarilsprylar  

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 www.dagfjarilar.lu.se/overvakningen ). 

Bästa hälsningar, Lars 

dagfjarilar@gmail.com 

046-222 38 18 

www.dagfjarilar.lu.se 

Observationer av citronfjäril: från Årsrapporten för 
Svensk Dagfjärilsövervakning, 2012 
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