Sannsaga om blåvingen Fjärilarna
vid Illeråsasjön
Hedblåvinge

Ljungblåvinge

En höstförmiddag för några år sen hade jag
med mig en grupp naturvetarelever som var
särskilt intresserade av fältbiologi till Illeråsasjön. Eftersom det något år innan varit en riktig
isvinter som föst ihop ett rejält vassbälte några
meter upp på land, var förhållandena bra för den
sällsynta klockgentianan. Eleverna räknade till
ca 35 blommor, och det var en tredjedel, som
hade ett litet hål i kronbladen. Hålen hade gjorts
av larver till alkonblåvinge, som äter sig in i
blomman för att kalasa på pollen. När larven ätit
klart trillar den ner på marken och där måste den
hittas av särskilda myror som bär hem den till
stacken. Här äter den av myrlarver eller matas av
myrorna hela vintern. Bara för att fjärilslarverna
luktar så gott. Nästa sommar flyger fjärilarna
igen och nya ägg läggs om honan hittat hane och
blomma.
Behöver jag säga att alkonblåvingen tillhör våra
mest sällsynta fjärilar.
Robert Erlandsson

som presenteras här är ett urval av de som
hittats inom Gislaveds kommuns gränser.
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Slå upp www.artportalen.se på internet. Gå in på
rapportsystem för småkryp. Där kan du anmäla
dig under rubriken: Bli rapportör. Lycka till!
Här kan du läsa mer om våra fjärilar:
• Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna:
Dagfjärilar (kan köpas i bokhandeln).
• Fjärilshandboken - om konsten att få fjärilar att
trivas.
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Ängssmygare

Naturskyddsföreningarna i Gislaved och
Gnosjö har i samverkan med Gislaveds
kommun gjort en inventering av dagfjärilar. Projektet börjades 2006 och avslutades
2009. Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av
Länstyrelsen i Jönköpings län.
Allmän
bastardsvärmare

Vi vill med detta blad inspirera Dig som tycker
om att njuta av fjärilarna i en nektarrik trädgård, balkong eller bara i naturen. Lite tips på
bra växter och miljöer som fjärilarna trivs med.

Tistelfjäril

Alkonblåvinge

Fruktträd ger
nektar vid
blomningen
och flera fjärilar uppskattar
även fallfrukten.

Kryddträdgård med väldoftande
växter som oregano, isop,
myntor, timjan, mejram
och citronmeliss.

Makaonfjäril

Vägren
och dike
med tussilago,
åkervädd,
sälg,
strätta
och
tibast.

Grönsnabbvinge

Trädgård för Dig och fjärilar

I lite skyddat läge står fjärilarnas favoriter
sommar- och syrenbuddleja.
Rabatt med
Dammen och fågelba”äldre” sorters
det ger vatten att dricka.
doftande perenI nära anslutning trivs
ner som
växter som humleblomster,aubretia ,klätt,
fackelblomster och
luktreseda,
vattenmynta.
lövkoja, flox,
grekisk vädd,
krissla, ålandsrot, kärleksört,
Stenparti
fingerborgsmed gullvivor,
blomma,
luktviol och
stäppsalvia och
sedumväxter.
kantnepeta

Torrbacke med käringtand,
Citronfjäril

fibblor, gräs och ljung.

Äng

Påfågelöga

En doftspalje
med lavendel,
vit blomstertobak, kaprifol,
doftschersmin
och indiankrasse.

Kompost

Buskage med Hagtorn
,hassel och syren

”Barnkammare” med
mat, värme och värdväxter för larver och
puppor som t ex nässlor.

Silverfärgad Blåvinge

Skogsmark med blåbär
och brakved.

Mindre Guldvinge
Maj 2010

