Infoblad, maj – 2016
Hej!
Först hade vi en väldigt kall april med snö långt ner i Skåne men nu har det istället varit högsommar
i närmare en vecka. Nästa alla arter man kan tänka sig så här års är igång i stora antal och särskilt
verkar det kunna vara ett lovande år för påfågelöga, åtminstone här i Skåne.
Årets klistermärke kommer här, en vacker videfuks som målats av konstnären Gebbe Björkman
från Östergötland. Stort tack för detta! Här kommer en liten biografi om Gebbe:
” Gebbe Björkman ...
... föddes i Linköping 1945 och bor numera i Ödeshög i västra Östergötland, inspirerad av det
fantastiska natur- och kulturlandskapet vid Omberg, Vättern och Tåkern, allt under ett
generöst ljus.
... är bildkonstnär med natur och landskap som favoritmotiv och arbetar framför allt i olja
och akvarell. Han har även gjort ett sjuttiotal litografiska blad. Gebbes verk är en
koncentration av både ett yttre verkligt och ett inre känslomässigt landskap och bygger på ett
idogt och kunnigt skissarbete i det fria .
... är sedan 1978 på heltid yrkesverksam konstnär med ett stort antal separatutställningar
runt om i landet. Gebbe finns representerad i många kommuner och landsting samt i flera
museer och han har gjort ett tjugotal verk av offentlig karaktär samt mottagit flera
stipendier och utmärkelser under årens lopp. Under åren 2010-2012 utförde Gebbe motiven
till Nobeldiplomen i Kemi, Fysik och Ekonomi; ett mycket hedersamt uppdrag för en
konstnär i vårt land .
... är flitigt verksam som illustratör, skribent och föreläsare. Han har en bred pedagogisk
utbildning och är djupt engagerad i ideell miljö- och naturvård.
…berättar att han valde videfuksen som motiv för klistermärket 2016 för att det är en ny
spännande art som han har haft tur med att få se några vårar i sin hembygd”

Många har frågat hur ofta man kan rapportera och svaret är att man nu kan göra det så ofta
man vill, vi kan ta hänsyn till hur många besök som gjorts när vi räknar på trender. Flera länder ber
om rapporter en gång i veckan (om vädret är tillräckligt bra) och vill man så går det fint att
rapportera så ofta (eller även flera gånger i veckan).
Årsrapporten för 2015 är ungefär halvvägs, vi kommer att göra en stor överföring av alla
webbrapporterade observationer till vår nya databas under månaden och sedan är det ett par, tre
veckors rapportskrivande innan den är klar. Om du har observationer från 2015 som inte är
inskickade, skicka i så fall in dem så snart som möjligt så de kan komma med. Utskrivna
blanketter, ifyllda Excel-ark som man mailar eller via hemsidan fungerar alla fint för
efterrapportering.

Temat som vi hade i förra årsrapporten, ”Dagfjärilar i norra Sverige”, blev så populärt att vi
fortsätter med det i årsrapporten för 2015. Så om ni har bilder på arter som finns i Norrland
eller norra Svealand som ni kan tänka er att ha med i årsrapporten så får ni väldigt gärna
maila dem till dagfjarilar@gmail.com !
Om du vill ha utskrivna punkt- eller slingblanketter för säsongen skickade till dig så hör
bara av dig per epost (dagfjarilar@gmail.com) eller brev (Svensk Dagfjärilsövervakning,
Ekologihuset, SE-22362 Lund). Har du bett om blanketter tidigare så skicka gärna en påminnelse
för säkerhets skull så jag inte missar att skicka ut.
Hemsidan kommer byggas om under året så den fungerar bra även på mobiler och läsplattor. I
samband med det kommer vi även länka observationskartorna direkt vår observationsdatabas så att det ni rapporterar kommer synas i princip direkt när det kommit in.
Alla lokaler ska gå fint att rapportera från via nya uppdaterade rapportfunktionen på hemsidan:
http://www.dagfjarilar.lu.se/overvakningen/rapportera Det finns instruktionsfilmer om hur man
gör, man kan nu lägga till kommentarer, och det gåt att rapportera upp till 80 observationer (förut
var max anta observationer 17). Saknas din lokal? Hör då av dig så lägger vi in den i listan.
Om du kommit med i övervakningen inför 2016 så bör du nu ha fått en fjärilsburk som du kan
använda för att fotografera infångade fjärilar. Om den inte kommit fram (posten tappar bort dem
ibland) så hör av dig så skickar vi en ny. Har du varit med tidigare men har en burk som gått
sönder? Hör av dig så skickar vi en ny! Det kan hända att jag missat att du bett att få ny burk så
maila igen för säkerhets skull. Nya inventerare får också en artlista för Sveriges fjärilar.
Flera av er har hört av sig och frågat var man kan få tag på fjärilshåvar, några av de ställen som
säljer är
Naturbokhandeln:
Station Linné:
Botaniska Trädgården, Lund

http://www.naturbokhandeln.se/
http://www.stationlinne.se/sv/butik/
http://www.botaniskatradgarden.se/

Flera ställen att köpa ifrån finns även via http://www.dagfjarilar.lu.se/allt-om-fjarilar/hittamaterial/kopa-fjarilsprylar
Om du har bestämt dig för en lokal men inte hinner göra miljöbeskrivningen just nu så räcker
det fint om du meddelar var den finns (helst som en mittpunkt, hur man gör detta står i
snabbguiden: se under www.dagfjarilar.lu.se/overvakningen ).
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