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Hej! 

Här kommer ett utskick med lite olika saker, framförallt kommer här årets klistermärke. 

Jag är väldigt glad att kunna berätta att illustrationen i år gjorts och donerats av  
Björn Dal, Kjuge. Den avbildar en hona av asknätfjäril, Euphydryas maturna tagen av H. 
Rambring i Hörröd, Skåne 21/6 1955. 

Björn Dal kan definitivt sägas vara en av svensk entomologis mest framträdande 
konstnärer och beskrivs av Nationalencyklopedin som:  

”konstnär, entomolog och bibliograf, sedan 2001 kulturarvschef vid Universitetsbiblioteket i 
Lund. D. har utgivit Fjärilar i naturen (1–2; 1978–81), översatt och bearbetat L.G. Higgins 
"Europas fjärilar" (1983) samt skrivit bokhistoriska uppsatser, bl.a. "Sveriges zoologiska 
litteratur" (Biblis 1974). Han har författat kommentarbandet till Wilhelm von Wrights 
"Svenska fjärilar" (1989) samt inledningen till Carl Alexander Clercks "Icones Insectorum 
Rariorum" (1989). Han har dessutom givit ut Sveriges zoologiska litteratur. En berättande 
översikt om svenska zoologer och deras tryckta verk 1483–1920 (1996) och 
doktorsavhandlingen Med kolorerade figurer. Handkolorering i Sverige under 1700- och 
1800-talen (2001). D. har deltagit i många utställningar med egna arbeten.” 

Om ni inte tidigare fått artlista och fjärilsburk som man kan använda för att fotografera 
infångade fjärilar, så kommer de i detta utskick. Vill ni ha blanketter för lokalbeskrivning 
(punkt eller slinga) så ring på 046-222 3818 eller maila dagfjarilar@gmail.com så skickar 
jag. Jag har även gjort om motsvarande blanketter på hemsidan så man kan fylla i 
lokalbeskrivningen direkt i pdf-filen. 

Med första årets rapport sammanställd och allt förarbete gjort nu så hoppas jag att 2011 
års rapport kommer att kunna komma ut redan detta år. Skicka därför gärna in era 
rapporter så snart efter den 15/9 som möjligt (senast 30/9) så ska jag göra mitt bästa 
för att sammanställa omgående. Har ni lagt in observationerna direkt på Artportalen så 
maila eller ring gärna och berätta det så vet jag att jag ska hämta information därifrån. 

Om ni besöker Falsterbo Bird Show 2-4/9 så kom gärna förbi vårt informationsbås! 

 

Bästa hälsningar, Lars 
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