
 

Infoblad,  mars – 2021 
 

 
Hej! 
 
Nu startar snart årets fjärilssäsong och här kommer årets första nyhetsbrev med information, 
nyheter och bestämningstips. Vill du hellre få nyhetsbrevet skickat till dig via post? Mejla 
dagfjarilar@gmail.com eller skriv ett brev så ordnar vi det. 

Inför en ny säsong är det alltid bra att gå igenom metodiken: hur, när och hur ofta ska man 
räkna? Allt du behöver för att friska upp minnet hittar du här: 
https://www.dagfjarilar.lu.se/sites/default/files/files/pdf/handledningbms.pdf. Behöver du en 
ny burk för att fotografera fjärilar? Mejla eller hör av dig så ordnar vi en ny! 

 
 

Tips på litteratur för bestämning av dagfjärilar! Fältnyckeln är en omarbetning av 
nationalnyckeln. Förutom illustrationer av de vanligaste arterna innehåller den även utbred-
ningskartor, kort information och 15 larv-illustrationer. Finns att köpa i flera olika bokhandlar 
online. 

Nyheter! Just nu håller vi på att utveckla ett nytt verktyg för att kunna skapa lokaler och 
skicka in fjärilsobservationer ännu smidigare. Mer info om detta kommer senare Vi har just 
nu flera rapporter på gång. Årsrapporten för 2019 är i sitt slutskede och vi jobbar simultant 
med årsrapporterna 2019 och 2020 för Biogeografisk uppföljning. Har du observationer från 
2020? Skicka gärna in dessa, antingen via hemsidan på 
https://dagfjarilar.lu.se/overvakningen/rapportera eller via epost eller brev. 

Vill du avstå från de tryckta årsrapporterna och bara få dem elektroniskt?  Vi har 
ordnat den möjligheten nu, eposta till dagfjarilar@gmail.com (eller ring till oss) så ordnar vi 
det. 



Bestämningstips! Just nu vaknar de första fjärilarna som övervintrat som imago, dvs 
vuxna fjärilar. Vissa av dem kan vara lite kluriga att se skillnad på. Nedan visas skillnader 
mellan nässelfjäril (Aglais urticae), körsbärsfuks (Nymphalis polychloros), videfuks 
(Nymphalis xanthomelas) och vinbärsfuks (Polygonia c-album). 

 



Bilderna ovan kommer från Biologiska museet, Lunds universitet. http://www.biomus.lu.se/ 
Högupplösta bilder finns i deras bildbank som du hittar via följande länkar: 
 

Bild 1:Nässelfjäril, https://www.flickr.com/photos/tags/mzlu00112242 

Bild 2: Körsbärsfuks, https://www.flickr.com/photos/tags/mzlu00112241 

Bild 3: Videfuks, https://www.flickr.com/photos/tags/mzlu00112243 

Bild 4: Vinbärsfuks, https://www.flickr.com/photos/tags/mzlu00112244 

Fjärilsaktiviteter i kalendern! Vill du ha besök och föredrag/exkursion under säsongen? 
Just nu beror möjligheten att genomföra arrangemang på hur COVID-19 situationen ser ut i 
Sverige. För tillfället är resor inte möjliga men det kan komma att ändras framöver. Har du 
en idé om webinarier eller online träffar? Hör av dig så ser vi vilka möjligheter som finns. 

 

 
Kontakta oss!  
När du kontaktar oss eller skickar in data kan du hamna 
hos mig, Harriet Arnberg, som jobbar med att lägga in 
data, skriva rapporter och allt annat spännande som 
dyker upp inom verksamheten.  

Jag fastnade för fjärilar när jag gjorde min master vid 
Lunds universitet 2017 och har sedan dess inte kunnat 
slita mig. Att jobba för Svensk dagfjärilsövervakning 
innebär många spännande arbetsuppgifter och när jag 
inte arbetar med detta hittar ni mig mest troligt ute i skog 
och mark med en håv i handen. 

 

 

Bästa hälsningar, Lars & Harriet 

dagfjarilar@gmail.com 


