Infoblad, juni – 2015
Hej!
Våren började rejält varmt men nu har vi haft en lång, kall och regnig vår efter det. Många arter
har flugit rejält mycket senare än normalt. Det är bara att hoppas att värmen och solen når oss så
snart som går. När det väl blir varmt flyger det ju också desto mer, något jag fick tydliga bevis på igår
när jag fick samtal från norra Skaraborg där det flög stora mängder brun gräsfjäril på en av artens få
lokaler i Götaland.
Vi kommer under hösten gradvis göra om hemsidan så rapporterna blir synliga i princip direkt och
målet är även att dagligen länka in observationerna från varje lokal till Artportalen. Mer om detta
kommer i nästa nyhetsbrev.
Jag jobbar med årsrapporten för 2014 som omfattar mer än 67800 fjärilar av 94 arter. Jag har
tänkt att årets tema för bilder ska vara fjärilar från norra Sverige så om ni har bilder på arter
som finns i Norrland eller norra Svealand som ni kan tänka er att ha med i
årsrapporten så får ni väldigt gärna maila dem till dagfjarilar@gmail.com !
Om du hittat observationer från 2014 som inte är inskickade, maila mig i så fall snarast så
kan vi justera kartorna så de kan komma med.
Årets klistermärke kommer här, en vacker aurorafjärilshanne som är målad av biologen och
konstnären Sara Sandling. Stort tack för detta! Här kommer en liten biografi om Sara:
”Lite kort om mig.
Född i Sörmland år 1984, uppvuxen på Kinnekulle i Västergötland.
Efter gymnasiet gick jag på folkhögskola med inriktning på konst och måleri.
Bestämde efter detta att mig för att studera till biolog med inriktning på ekologi uppe i Umeå.
I Umeå träffade jag även min man, Aron, som kommer från trakterna kring Vuollerim.
Efter 7 år bestämde vi oss för att flytta till Kinnekulle, här har vi än så länge blivit kvar och
har lyxen att bo väldigt naturskönt.
Platsen Kinnekulle inspirerar till kreativt skapande på samma sätt som skogarna och
fjällvärlden uppe i Västerbotten och Norrbotten.
Akvarell är den teknik som jag använder mest, handen och ögat har ett mer följsamt
samarbete och hjärnan kommer inte in och överanalyserar penseldragen.
Senaste tiden så har mitt måleri varit något vilande då jag jobbar som kommunekolog på
Götene Kommun, men nu när solen börjar lysa och naturen slår ut så kliar det i
målarfingrarna och ögat törstar efter färg.
Jag valde en Aurorafjäril då det är en fjäril som jag förknippar mycket med sommar i Umeå,
vi brukade cykla till Arboretum Norr, vid Baggböle herrgård, där var det alltid fullt med
Aurorafjäril. ”

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.
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 2015 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:
Station Linné:
Botaniska Trädgården, Lund

http://www.naturbokhandeln.se/
http://www.stationlinne.se/sv/butik/
http://www.botaniskatradgarden.se/

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

Trenden för slåttergräsfjäril 2010-2014: baserat på totalt 23878
individer. Data från årsrapporten för Svensk Dagfjärilsövervakning,
2014

