Helt NATURLIGT
Silverstreckad pärlemorfjäril

Vinbärsfuks

■ Välkommen till Helt
naturligt! Skriv till mig och
berätta om allt ﬁnt och
spännande du upplevt i
naturen – och skicka gärna
in dina bästa naturbilder.
Du kan också ställa frågor
om naturen. Adressen är
Helt Naturligt, Hemmets
Veckotidning, 205 35
Malmö. Införda bidrag
belönas med en bok!

GÖRAN HOLMSTRÖM

Aspfjäril

Kålfjäril

Gå en
slinga eller
sitt en stund
i din trädgård!

Amiral

Vinn suverän
fjärilsbok!

Var med och räkna fjärilar!
F

järilar väcker barndomsminnen. Vi minns blommande ängar med ﬂaddrande fjärilar om somrarna när
vi var små. Kanske var det hos
mormor och morfar, på en gård
på landet.
Idag undrar vi var alla fjärilarna blivit av. Vi ser inte alls
lika många som förr, och det
beror inte bara på att de ﬂesta
av oss numera bor i stan. Fjärilarna har verkligen minskat. I
takt med blommorna.
Men nu ska vi göra något åt
det! Från och med i år ska
dagfjärilarna (de stora, vackra
som ﬂyger på dagen) räknas
och bokföras. Projektet har fått
namnet Svensk Dagfjärilsövervakning och det är bland annat
Naturvårdsverket som står
bakom. Alla som vill får vara
med. Man behöver inte vara
expert, det räcker med att man
gillar fjärilar.

30

– Även en liten insats är
viktig, säger Lars Pettersson
som är ekolog vid Lunds
Universitet och projektets
samordnare. Man lär sig snabbt
skilja på de vanligaste arterna.
Och ju mer man kan desto roligare blir det.
Lars vill att folk från Smygehuk i söder till Treriksröset i
norr ska börja räkna fjärilar.
– Jag hoppas på minst 1000
deltagare spridda över hela
landet, säger han.
Det ﬁnns två metoder att
välja mellan:

1. Räkna fjärilar längs en
slinga

Välj ut en liten slinga i
närheten av där du bor. Den
bör vara mellan 1 och 3 kilometer lång. Vandra fram i lugn
takt och anteckna alla fjärilar
du ser – inom fem meters
avstånd framför dig och två
och en halv meter åt sidan. Gör

om vandringen ﬂera gånger
under sommarhalvåret, gärna
en gång i veckan.
Ett tips: Räkna fjärilar när
du ändå gå ut med hunden. Det
viktiga är att du går precis
samma runda varje gång.
2. Räkna från en och
samma punkt

jämföra åren och dra slutsatser
om vilka fjärilar som minskat
och vilka som ökat. Ju ﬂer år
som gått desto säkrare blir
bilden av hur fjärilarna mår. I
slutändan kan vi göra något för
att hjälpa fjärilarna. Gå in på
www.lu.se/butterfly och läs
mer!
– Liknande projekt pågår i
många länder i Europa, berättar Lars. Det känns jättebra att
vi kommer igång i Sverige
också!
■

Vad heter
fjärilen?

Välj ut en plats i din trädgård
eller någon vacker plats i naturen. Sätt dig skönt tillrätta.
Räkna alla fjärilar du ser inom
ett område med 25 meters
radie, där du själv sitter i mittpunkten. Håll på i 15 minuter.
Ta kontakt
Upprepa så ofta du har lust
med Lars!
under hela sommarhalvåret.
När sommaren är slut skick- Vill du vara med – ta kontakt
ar du in sina anteckningar till
med Lars! Du kan mejla på
Lars som sparar allt material. lars.pettersson@zooekol.lu.se
Nästa sommar är det dags att eller ringa på 046-2223818. Då
göra om räkningen – på får du alla detaljer för hur du ska
precis samma sätt! Och det är gå till väga. Dessutom får du tips
det som är poängen. Då blir på bra böcker som hjälper dig
det vetenskap och man kan
känna igen fjärilarna.
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Många fjärilar är lätta att
känna igen. Särskilt om de
sitter stilla en stund. Då
hinner man se efter ordentligt

hur de ser ut. Sen kan man
kika i sin fjärilsbok och se
vad arten heter. Som till
exempel denna skönhet. Vad
heter den? Skriv namnet på
ett vykort och skicka det till
Naturtävlingen 20, Hemmets Veckotidning, 209 49
Malmö. Den 26 maj drar vi

fem vinnare som får den
suveräna boken Svenska fjärilar, en fälthandbok, skriven av
Bo Söderström. Med den
boken i handen är du väl
rustad för att räkna fjärilar!
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