Infoblad, juni – 2019
Hej!
Här kommer nu ett infoblad inför sommaren, mitt i den fantastiska flyttning av tistelfjäril
som vi nu upplever. Redan i slutet av april och början av mars fanns tecken på att det
kanske skulle komma tistelfjärilar till oss i stora antal. Då flög miljoner av dem över Cypern
och Rhodos på väg mot fastlandet. Det flyttar alltid tistelfjärilar och amiraler mot norr på
våren men det är inte så ofta större mängder når oss. Senast var 2007 och, framförallt,
2009. Ni hittar en bra översiktsartikel här: https://fof.se/tidning/2015/5/artikel/ett-skortbesok-fran-afrika. Numera vet man att flytten kan börja så långt söderut som i Afrika
söder om Sahara. De flesta tistelfjärilar genomför flytten successivt norrut, en generation i
taget men nya resultat tyder på att enstaka tistelfjärilar faktiskt kan klara hela sträckan
upp till oss. Några intressanta artiklar hittar ni här:
http://www.dagfjarilar.lu.se/europeiskatistelfjtillsahel
http://dagfjarilar.lu.se/tistelfjarilens-nordafrikanska-liv
https://news.nationalgeographic.com/2018/03/animals-butterflies-migrations-europe-africa/
Nu i juni och juli kommer tistelfjärilarna dö efterhand och en ny generation kläcks fram.
Faktiskt har redan den första larven setts i förra veckan uppe i Ånge! Om inget oväntat
sker kan ni räkna med stora antal tistelfjärilar när den nya generationen blir flygfärdig framåt
juli. 2009 kunde vi se stora antal på sydsträck i Falsterbo i slutet av juli, kanske i år igen?
Klistermärket för 2019 är en vacker apollofjäril som är målad Bengt-Erik Bengtsson,
Trosa. Bengt-Erik även stod för illustrationen till klistermärket 2012 och hans val av art
passar bra för 2019 är ett år då Sverige rapporterat hur det går för de arter och habitat som
omfattas av EU:s Art- och habitatdirektiv. Läs mer på [denna länk] [snabblänk:
https://bit.ly/2RjZoFL] Vill du veta mer om övervakningen av de fjärilar som omfattas av
direktivet så hittar du det här: http://dagfjarilar.lu.se/om-oss/biogeografisk-uppfoljning
Arbetet med Årsrapporterna 2017 & 2018 rullar på, lite fördröjt av en väldigt trevlig orsak –
det har kommit med många nya rapportörer bland annat i Västra Götaland. Detta har gjort
att den nu går att räkna fram hur det går för fjärilarna i olika delar av landet.
Här är några exempel, det går allt bättre för silverstreckad pärlemorfjäril i Västra
Götaland, just nu är den nionde vanligast rapporterade arten där Nässelfjärilen är
vanligare i Västra Götaland (nr 4) men varierar kraftigt mellan åren. (Guldgul linje visar
ökande art, blå linje visar minskande, och streckad magenta visar osäker trend.)
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I Sverige som helhet har det gått väldigt bra för grönsnabbvingen medan nässelfjärilen
minskat sedan 2010 (men variationen mellan åren är stor precis som i Västra Götaland).

Arter i jordbruksmark

Skogsarter

För vårt urval av jordbruksmarksfjärilar ser vi en viss minskning i Sverige som helhet
mellan 2010 och 2018 medan skogsarterna ligger stabilt och i vissa regioner ökar de
faktiskt. (Urvalet av fjärilar hittar ni på sidan 20 i senaste årsrapporten som finns på
http://www.dagfjarilar.lu.se/om-oss/arsrapporter )
Vill du att vi skickar material? Kanske är fjärilsburken sönder? Jag kan skicka nya!
Behöver du nya rapportprotokoll? Det kan jag också skicka! Hör bara av er till
dagfjarilar@gmail.com!
Bästa hälsningar, Lars
dagfjarilar@gmail.com

046-222 38 18

www.dagfjarilar.lu.se

PS Har du rapporter för 2018 (eller 2017) så skicka gärna in snarast så kommer de
med i rapporten!

