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1. Sammanfattning

Amiral

Medlemmar i naturskyddsföreningarna i Gislaved och Gnosjö har gjort en
inventering av dagfjärilar 2006-2009. Mer än 1700 uppgifter har lämnats
till artportalen om 67 olika arter av 45 rapportörer. En informativ folder ska
ges stor spridning med syfte att allmänheten ska stimuleras att se till att
växter, som gynnar fjärilarna ska öka omkring oss.
Känslan är att dagfjärilarna har minskat i antal, fast det kan vara svårt
att belägga. Med den här insatsen har vi dokumenterat tillståndet sådant
det nu är, och den folder vi ger ut bör öka mångfalden på balkonger och i
trädgårdar.
För detta har vi beviljats statliga naturvårdsbidrag via Gislaveds kommuns
ansökan till länstyrelsen.

2. Bakgrund

Brunfläckig
pärlemorfjäril

Naturskyddsföreningen i Gislaved har genom åren gjort flera inventeringar
av kommunens natur. Några exempel på sådana är ängs- och hagmarksväxter, natur i F-län och jätteträd. Det mest omfattande och grundliga var
projektet Smålands Flora som pågick i ett drygt decennium. Som syns är
det floran som fått störst uppmärksamhet. När östgötarna 2004 rapporterade om sina fjärilar blev vi inspirerade och frågade oss, om vi kunde göra
något liknande. Vårt första försök på djursidan. Från länsstyrelsen fick vi
veta att Västbo var mycket dåligt undersökt när det gäller fjärilsbeståndet.
Så 2006 tog vi kontakt med Kjell Antonsson som hållit i inventeringen av
Östergötland, och han lovade komma till oss och berätta hur de gjort. Vi
sökte medel, och fick lov att få en del av våra utlägg finansierade av kommunen. Vi var igång.

3. Genomförande

KUNSKAPSUPPBYGGNAD

Grönsnabbvinge

Det fanns ingen i naturskyddsföreningens styrelse, som hade någon
djupare kunskap om fjärilar, så vi förstod från början att vi skulle behöva
hjälp utifrån. Petra Ekengren, som höll i trådarna för det här fjärilsprojektet,
kunde glädja sig åt att det vid upptaktsmötet hösten 2005 hade kommit ett
stort antal medlemmar från Gislaved och Gnosjö till gymnasieskolan för
information. Vid tre tillfällen fick vi besök av yrkesverksamma entomologer,
som hade teorigenomgångar, och de visade också bilder på fjärilar, som vi
skulle ha möjlighet att se här i våra trakter.
Först ut var Kjell Antonsson som är verksam på länsstyrelsen i Östergötland. Han gick igenom fjärilarnas systematik, och han hade många praktiska råd till oss, bl a menade han att det numera var ytterst sällan man
behövde döda fjärilar för att få en säker artbestämning. Ett foto löser de
allra flesta problemen.
Niklas Johansson från vår egen länsstyrelse var hos oss vid två tillfällen.
Han visade fjärilar som hörde till olika naturtyper, och så gick han igenom
hur fältblanketterna skulle hanteras för att ge så värdefull information som
möjligt. Han lovade också att ta emot frågor från oss om vi inte visste vad
vi fått i håven. Också han tryckte hårt på att vi inte skulle avliva fjärilar utan
skicka foton. Han visste också var vi kunde köpa lätta och praktiska håvar.
Efterhand som arbetet fortskred gjordes vi uppmärksamma på att en av de
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riktigt kunniga fjärilskännarna bodde i kommunen, nämligen Sven Johansson i Ås. Att han var en auktoritet i ornitologkretsarna visste vi, men han
hade visst riktat kikaren och objektivet mot fjärilar i flera år. Han var på två
möten med oss, och hade utsökt pedagogiska foton av traktens fjärilar,
med pilar på artskiljande detaljer. Men starkast intryck gjorde den doftbomb
som han använt för att locka ner aspfjärilen från trädtopparna för att kunna
fotografera. Han hade blandat madeira, honung och Gamle Ole. ( Dansk
ost med mycket hög logementsfaktor)
Den största delen av vår fjärilskunskap fick vi ta till oss själva ute i naturen,
ofta på knä med en fjäril i glasburk, och ett par sidor uppslagna i Dagfjärilar
i Östergötland och Dagfjärilar i Södermanland som köpts. Ett problem var
att många fjärilar var illa medfarna och saknade någon del av bakvingens
kant, som var nödvändig för säker bestämning. Då kunde lösningen vara
att ta kort och söka upp någon som hade tillgång till Nationalnyckelns fjärilsdel. Några sådana hade också köpts in.
Varje inventerare försågs med en egen karta 1:20 000, där mittpunkten kunde väljas utifrån var man tänkte inventera, punkterna redovisas i
bilaga. Avsikten var att man skulle kunna välja ut några olika naturtyper i
sin närhet och återkommande besöka dessa under åren. Vid arbetet med
kartorna var Mikael Johansson mycket hjälpsam och kunnig.
Ett hjälpmedel som var mycket användbart var den fältblankett som togs
fram. Vi fick tillåtelse av Kjell Antonsson att använda den blankett som östgötarna hade gjort. Niklas Johansson tog bort och lade till fjärilar så vi fick
anpassning till våra förhållanden. Blanketten var gjord så att den skulle användas på en lokal med möjlighet att föra på uppgifter vid många tillfällen.
Inventeringen var ursprungligen tänkt att pågå under tre år, men det sista
året var sommaren inte alls fjärilsvänlig så det bestämdes att vi skulle
förlänga med 2009 också. Som senare ska visas blev inte heller det någon
bra fjärilsommar.
En del inventerare skickade in sina uppgifter till Artportalen direkt, men
många tog hjälp av Peter Müller. Så när fjärilssäsongen var över för året
rapporterade de till Peter som vidarebefordrade noteringarna.

INVENTERARE

Anders Sandh
Bo Svensson
Carin Björk
Lisbet Berglind
Barbro Svenningsson
Christina Enocsson
Ebba Werner
Ewa Henriksson
Inger Gustavsson
Jeannette Sturedahl
Margareta Gustavsson Peter Müller
Sven Johansson
Anna-Karin Ramnemo
David Göransson
Gunilla Geelmuyden
Lars Pettersson
Magnus Larsson
Alla dessa har rapporterat mer än fem fynd.

Bror Persson
Chester Svensson
Kerstin Johansson
Heléne Palm
Karin Stagmo
Sigbritt Arnesson
Bo Ramnemo
Kent Öhrn
Svante Gynnemo

Mindre
guldvinge

Hedblåvinge

Kålfjäril
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4. Fjärilsobservationer och väder

Det borde vara så att fjärilarna med sina lätta kroppar inte kan vara särkilt
aktiva när det är kallt och regnigt. Det skulle gå att se genom att jämföra
väder och fjärilsobservationer. För Gislaveds tätort finns en pålitlig väderstatistik förd av vår främste fågelkännare Erik Larsson. Ur hans uppgifter
på http://erik-larsson.com har jag hämtat följande sommarkaraktärer för
inventeringsåren.

2006

Ljungblåvinge

Alla sommarmånaderna var ett par grader varmare än genomsnittet för
1975-2004. Det som gjorde startåret till ett riktigt bra fjärilsår var att juni
och juli bjöd på ovanligt många soldagar och lite regn.

2007

Första delen av sommaren var månaderna tre grader varmare än normalt,
men från juli och framåt var det normaltemp. Under april och maj regnade
det som brukligt, men sedan kom blötan och resten av sommaren gav ca
80 mm mer nederbörd per månad än vanligt.

2008

Hela första halvan av året var det något varmare än vanligt, men det som
satte prägel på väderåret var den stora regnmängd, som kom under sommaren. Under tiden juni till september fick Gislaved 216 mm mer regn än
genomsnittligt. Det gjorde att vi bestämde oss för att fortsätta med inventeringen ett år till.

2009

April var fyra grader varmare än normalt och var mycket soligare och torrare än brukligt. Resten av sommaren hade normaltemp, men sedan kom
det regn och slutade nästan lika illa som året innan. Det till trots satte vi
punkt för undersökningen här.

Luktgräsfjäril

Ett sorgligt faktum för fjärilar och inventerare är att vi i länets sydvästra
hörn ofta får dubbelt så mycket nederbörd som Tranåsborna uppe i nordost.
Under arbetets gång har en artikel i Science beskrivit hur fjärilar kan flytta
mycket långt. De har förmåga att känna av vinden och låta sig föras hundratals mil i en viss riktning på våren. När hösten kommit inväntar de tiden
när det blåser i rakt motsatt riktning och flyger upp på hög höjd och åker
”hem” . Att en så liten hjärna kan tolka väderinformation är ytterst märkligt.
Biologer som fångar luftplankton med håvar efter flygplan har fått fjärilar
och spindlar på flera kilometers höjd.

Nässelfjäril
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5. Resultat

VANLIGA FYND

Det här är de tio vanligaste fjärilarna i Gislaved, i vart fall är det de som
blivit mest rapporterade. Totalt har 1591 fjärilar kommit in till Artportalen
från Gislaved och 142 från Gnosjö mellan 2003 och 2009. Före 2006 var
det bara några tiotal noteringar.
1. Nässelfjäril -137 st. Att den kan övervintra som vuxen bekräftas av att
den påträffats redan 5 januari. Det är rätt väntat att denna tidiga trädgårdsfjäril toppar listan. Vi kan gott släppa fram lite nässlor i vår närhet där
larverna kan frodas.
2. Citronfjäril -116st. Lika troligt var det att vi skulle få in många citronfjärilar. Där är de starkt gula hannarna lätta att bestämma, men de bleka
honorna kan lätt tas för kålfjäril eller rapsfjäril.
3. Rapsfjäril-107st. I våra åkertätaste landskap är det här den vanligaste
arten. Man ser att det är en rapsfjäril på undersidans suddigt mörka
vingribbor.
4. Amiral-104st. Den här ståtliga fjärilen kommer ofta med vinden från
södra Europa. Om vindarna är gynnsamma kan det bli en massinvandring,
och andra år är den sällsynt.
5. Luktgräsfjäril-97st. En anonym men vanlig art, som har ögonfläckar på
vingarna. När den rör vingarna kan fläckarna förvirra rovdjuren, men också
fungera som igenkänningstecken för den egna arten. Den gynnas av att vi
har för mycket ängsmarker som växer igen.
6. Mindre guldvinge-73st. En liten art som rör sig snabbt och trivs bäst
på torrbackar med bergs- och ängssyror. Den sätter sig ofta och laddar
solvärme.
7. Påfågelöga-61st. Om folk känner till någon fjärilsart så är det denna.
Ofta dyker den upp tidigt på året när det nästan bara är sälg, tussilago och
krokus, som kan hjälpa till med nödvändig nektar.
8. Tistelfjäril-55st. På samma sätt som amiralen kan denna sydlänning
variera starkt i numerär. De flyttar från Asien och Afrika, men det är osäkert
om någon av våra fjärilar återvänder dit.
9. Kålfjäril-54st. Den enda riktigt illa sedda dagfjärilen i trädgården, vars
strimmiga och obehagligt luktande larver väcker dödarinstinkten i kålodlaren. Helst ska man upptäcka de intensivt gula äggen på bladens undersida.
10.Brunfläckig pärlemorfjäril-52st. Fjärilen förekommer i hela Norden. Den
lever i fuktig ängsmark, och har en stor mörk fläck i ett rödgult fält under
vingen.

Påfågelöga

Silverstreckad
pärlemorfjäril

En art som rapporterats trettio gånger ska kommenteras lite extra och det
är kartfjärilen. Namnet kommer sig av att ett system av ljusa linjer på vingarnas undersida kan ses som ett vägnät på en karta. Arten har en vårform
som är orangesvart och en sommarform som är svartvit på ovansidan. De
är så olika att till och med Linné trodde att det var två olika arter. Kartfjärilen är på spridning söderifrån, och den kom till Sverige från Danmark på
90-talet. I Skåne är den vanlig idag, och det kan ha slumpat sig så att de
första exemplaren kom till kommunen just när vi startade vår undersökning.
Man säger att den ska ha gynnats av det ökade kvävenedfallet som gjort
brännässlor vanligare, men arters ökande och minskande är komplicerade
saker, som ofta inte låter sig förklaras av någon enstaka faktor som vi
iakttagit. Den har uppfört sig som man kan vänta sig och givit två rapporter 2006 och arton 2009. Nästan alla observationer kommer från våra tre
socknar i det sydöstra hörnet av kommunen, Ås, Kållerstad och Reftele.
Det tyder ju på att den kommit till oss från Bolmenområdet.

Skogspärlemorfjäril
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SÄLLSYNTA FYND

Skogsgräsnätsfjäril

Genom att jämföra våra rapporter med länsstyrelsens skrift ”Hotade dagaktiva fjärilar i Jönköpings län” som ovan nämnde Niklas Johansson skrivit
har vi funnit fyra sådana arter.
a. Allmän metallvingesvärmare. Namnet till trots har den blivit ovanlig, och
det beror på att den föredrar slåtterängar med syreväxter. Den har noterats
tio gånger i de sydligaste socknarna.
b. Bredbrämad bastardsvärmare. Denna svartröda fjäril som flyger på försommaren längs vägrenarna är kopplad till kärringtand, som larverna lever
av. Fjorton fynd har gjorts på tre lokaler i Öreryd och fyra i kommunens
sydöstra del.
c. Liten bastardsvärmare. Den här östliga arten har inte setts i kommunen
innan Margareta Gustavsson, vår flitigaste rapportör funnit den på tre ställen i Burseryds socken, som ju finns i vår västliga del. Dess larv äter också
kärringtand.
d. Körsbärsfuks. En fjäril som tycker om gamla parkmiljöer med almar. Den
fanns förr bara på Öland, men håller på att vandra västerut. I augusti 2006
dök en upp i Anderstorp, och några i Burseryd, så den i Långhult är nog
den västligast hittills.

RARITET

Vid genomgång av de rödlistade fjärilarna (april 2010) i länet fanns hedpärlemorfjärilen, som upptogs som utdöd. Den kan Margareta Gustavsson ha
funnit i Påbo Burseryd i aug 2007. Det är en art som är ganska lik skogsgräsfjäril, så det blir till och försöka fånga och fotografera i höst. Det blir
spännande.

FÖRDELNING

Smultronvisslare

Det kan vara av intresse att visa var observationerna av fjärilarna gjorts.
Det kan inte tas som mått på hur vanliga fjärilarna varit, utan snarare
fördelning och aktivitet hos inventerarna. Man skulle också kunna tro att
fjärilarna är vanligare på helgerna och semestern, om man ser till rapporternas datum, men så är det ju naturligtvis inte.
Anderstorp
66
Stengårdshult
3
Bosebo
26
Södra Hestra
187
Burseryd
399
Valdshult
21
Båraryd
58
Villstad
135
Kållerstad
126
Ås
323
Norra Hestra
11
Öreryd
169
Reftele
99
Gnosjö
142
Gnosjö består av flera socknar men behandlas här som en enhet.

VÄDER

Något som går att jämföra är fjärilsobservationer och väder. Det är givet att
observatörerna är väderberoende liksom fjärilarna och dessa faktorer sammantagna visar sig tydligt. Så om man ser i Erik Larssons väderstatistik kan
man väl förutspå mängden inrapporterade fynd. Ett enda exempel får belysa
fenomenet. Juni och juli 2006 var ovanligt torra, soliga och varma. Under de
båda månaderna rapporterades mer än 20 % av alla noteringar in.

Skogsvisslare
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BRISTER

Tanken att ha en rapportblankett för varje fjärilslokal, och att markera
dessa på den detaljerade kartan var mycket god. Precisionen i ett sådant
system är högre än hos de gps-baserade lägesangivelser som vanliga apparater ger idag. Tyvärr var vi inte disciplinerade nog att följ intentionerna,
utan noteringarna gjordes direkt till artportalen och de koordinater som där
finns angivna gör det svårt att återfinna lokalerna.
I efterhand kan man se att vi inte tillräckligt har sökt av en mycket stor del
av kommunens område. Vi borde i mycket större utsträckning ha ägnat oss
åt mossar och kärr, nästan en femtedel av kommunens area, som enligt
rapporterna bara givit några få noteringar. Det som har fått mest besök är
som väntat trädgård och äng.

MÅLUPPFYLLELSE

Vid genomläsning av de mål vi angav i anslagsframställan kan konstateras
att vi klarat av de flesta.
-Vi har i hög utsträckning lärt oss mycket mer om fjärilar och växter
-Vi har haft en inspirerande samvaro
-Vi har genom inventeringen bedrivit gratis friskvård
-Vi ska visa hur växtval kan ge fler fjärilar runt oss
-Vi har genomfört den första kommuntäckande dagfjärilsinventeringen

Sorgmantel

I en mening sa vi att vi syftade till att finna de viktigaste fjärilslokalerna och
att visa hur jordbruket och landskapsskötseln påverkar fjärilsbeståndet. Det
får vi på byråkratspråk kalla strävansmål, och erkänna att vi inte kommit i
närheten av det målet.
Vi är trots allt nöjda med att 45 inventerare kunnat rapportera 67 olika fjärilsarter. Mer än 1700 observationer har gjorts, och allt finns dokumenterat
på Artportalen så att informationen är åtkomlig för den som är intresserad.

6. Information till hushållen

Starrgräsfjäril

En mening i bidragsansökan som vi vill fokusera på är önskan om att informera hur man med växtval kan gynna fjärilar i vår omgivning. Det tänker vi
göra genom att sprida en folder som ska locka till insatser. Den innehåller
ett urval målningar och foton av fjärilar som gjorts av några medlemmar
och som vi funnit vid våra undersökningar. Detta istället för att trycka den
här slutrapporten i stor och påkostad upplaga.
I foldern har några exempel visats på växter som lockar till sig fjärilar.
Det ämnet tas ofta upp i de talrika trädgårdstidningar som nu finns. Om
man söker i deras årssammanställningar över artiklar kan man få aktuell
information. Naturskyddsföreningen har många skrifter som tar upp ämnet,
och en bra ingång är Fjärilshandbok som har många hänvisningar till andra
böcker.

Svavelgul höfjäril
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7. Tack till

Tistelfjäril

Petra Ekengren som tog initiativet till den här inventeringen och höll i alla
praktiska trådar.
Kjell Antonsson som ökade vår kunskap så vi vågade oss ut på självinlärningens långa resa.
Niklas Johansson som föreläste om fjärilarna och var facit när vi tvekade.
Sven Johansson som svarat för en stor del av observationerna, och visat
sina utsökt lärorika fjärilsbilder för oss flera gånger.
Peter Müller som rapporterat många egna fynd, men också hjälpt andra
med sin rapportering, och gjort årliga sammanställningar av fynden.
Bengt-Göran Eriksson som hjälpt oss med kontakter på länsstyrelse och
naturvårdsverk.
Erik Larsson som gjort en väderstatistik för Gislaved som vi hade mycket
glädje av.
Christina Ankarbranth som gjorde ett dokument av dessa spridda rader.
Marit Persson som sållade fram våra fjärilar ur Artportalen.
Alla medlemmar som lagt ner tusentals timmar för att få fram denna imponerande bild av traktens fjärilsfauna.
Gislaved i gräsmånaden 2010
Robert Erlandsson

Älggräspärlemorfjäril

Ängssmygare
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Fjärilsinventeringsområden
Stengårdshult

26

Öreryd

Hestra
26

Norra Hestra

151

Båraryd

Gislaved

Våthult

Bosebo

Anderstorp

27

Anderstorp

26

27

Jä rn
vä g

Burseryd

Villstad

Burseryd

Reftele

Reftele

Sandvik
g
Järnvä

Smålandsstenar
153

153

Södra Hestra

Broaryd

153

Skeppshult
26

Kållerstad

Gryteryd

Ås

Teckenförklaring
Inventeringsplats
Skala 1:250 000

Valdshult

