
 
 
Infoblad,  juni – 2020 
Hej! 
 
Nu är vi en bit in i juni och då kommer här årets andra nyhetsbrev. Just detta nyhetsbrev 
kommer som ett vanligt brev eftersom årets klistermärke kommer här! Kanske har även 
årsrapport 2018 precis hunnit komma, både detta brev och årsrapporten skickas ut samma 
vecka. Årsrapporten går även att hämta elektroniskt via: 
https://www.dagfjarilar.lu.se/sites/default/files/public/pdf/sebms_2018.pdf 

Klistermärket för 2020 är en fin smultronvisslare som är målad av Olle Lindestad som 
är biolog, vetenskapskommunikatör och illustratör Stort tack! Ni kan läsa mer om Olle, hans 
konst och det han jobbar med på sidan http://ollelindestad.com/ .  

Arbetet med Årsrapporten 2019 rullar på och här kommer lite exempel på hur det gått för 
sex vanliga vårfjärilar under 2010-2019. Det är tydligt att våren 2018 varit något alldeles 
särskilt för en del av dem. Smultronvisslare och aurorafjäril ligger stabilt, rapsfjäril minskar 
under perioden medan citronfjäril, grönsnabbvinge och tosteblåvinge alla har ökat. 

 
 

 
 
Figurerna baseras på alla data för sedan starten 2010. Heldragana gröna linjer är säkra trender, 
streckade är osäkra trender. 



 

Vill ni hjälpa till med forskning om bastardsvärmare? Nils Ryrholm vill gärna komma i 
kontakt med alla som kan hjälpa till! 

För att kunna slutföra och publicera en studie av bastardsvärmarnas exakta 

feromonsammansättning behöver vi ett flertal fullvuxna larver eller kokonger av alla 

blåröda bastardsvärmare (släktet Zygaena) utom klubbsprötad/minos. Dvs 

bredbrämad/lonicerae, sexfläckig/filipendulae, liten/viciae, smalsprötad/osterodensis, 

gärna även fjäll/exulans. Vi behöver nämligen kläcka ett flertal oparade honor av varje 

art och sedan testa det feromon som dessa honor lockar med på han-antenner av 

respektive art. Alla analyser kommer att göras vid SLU/Alnarp i Skåne. Anmäl till 

dagfjarilar@gmail.com eller till Nils.Ryrholm@hig.se om du/ni har någon population av 

någon art som är så pass stor att det är möjligt att hitta larver/kokonger där. Som 

framgår av artiklarna Bergman mfl 2019 och Ryrholm mfl 2019 (se dem via hemisdan: 

https://www.dagfjarilar.lu.se/aktuellt/hjalp-till-med-forskning-om-bastardsvarmare) är 

feromoner mycket bra metod för att man i naturvårdssamanhang skall kunna göra mer 

omfattande, noggrannare och dessutom säkrare inventeringar av mer eller mindre 

sällsynta och/eller svårdetekterade arter. 

Stort Tack på förhand, 

Nils Ryrholm 

 

Vill du att vi skickar material? Kanske blanketter? Kanske är fjärilsburken sönder? På 
grund av coronakrisen har lagret av burkar tagit slut under maj men nya har precis anlänt 
från England så nu kan jag skicka igen, hör bara av er till dagfjarilar@gmail.com! 
 

Bästa hälsningar, Lars 

dagfjarilar@gmail.com 

046-222 38 18 

www.dagfjarilar.lu.se 


