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Nyfiken på
fjärilar?

Välkommen som
fjärilsövervakare!

Många fjärilsarter minskar i antal eller utbredning
i dagens Sverige, medan andra ökar och sprider
sig norrut.
Sedan 2010 finns Svensk Dagfjärilsövervakning
följer hur det går för våra dagfjärilar. Här kan alla
vara med och räkna fjärilar, du behöver inte vara
expert för att komma med utan det räcker med
att du tycker om och är intresserad av fjärilar.
De som är med i Svensk Dagfjärilsövervakning
räknar hur många fjärilar man ser av olika arter
vid 3-5 tillfällen under sommarhalvåret, men man
får gärna räkna så ofta man vill. Antingen räknar
man på en bestämd plats, t.ex. hemma i
trädgården, eller längs en promenadrunda på
mellan en halv och två kilometer. Intresserad?
Gå då in på vår hemsida www.dagfjarilar.lu.se
och läs mer. Du når oss även på 046-222 3818
och på dagfjarilar@gmail.com.
Kanske vill du bli en av dem som hjälper till att ta
reda på hur det går för våra fjärilar?

Ofta behöver man inte resa långt bort för att överraskas av
en vacker fjäril man inte sett tidigare. Den kan finnas helt
nära, man behöver bara vara ute just när det är lagom
varmt, lagom soligt, och just rätt tid på året. Just möjligheten att finna fjärilarna i sin närhet, se hur de ökar och
minskar över tiden, och känna glädjen över att återse dem
ett nytt år är sådant som många av oss tycker är det
kanske allra mest inspirerande med att vara fjärilsräknare.
Vare sig du redan är fjärilsentusiast eller nyfiken på att bli
en, så finns det plats för dig inom Svensk Dagfjärilsövervakning!
Tack vare att räkningarna utförs på samma sätt varje år
kan man göra jämförelser mellan åren om hur antalet
fjärilar i Sverige ökar eller minskar.
En gång om året får du som övervakare en tryckt rapport
med föregående säsongs alla observationer, trender över
tiden för våra dagfjärilar och mycket mer. Vi skickar också
ut annat material, bland annat burkar för fjärilsfotgrafering
och klistermärken med årets fjäril.
Vill du att vi berättar mer om vad vi gör? Kanske hos dig?
Kontakta oss gärna!

Övervakas det dagfjärilar i närheten
av där du bor? Eller är dina
favoritlokaler lediga?
Kolla länken http://bit.ly/1Eyu50Z
eller scanna denna QR-kod:

Vill du veta mer? Kanske redan boka
en lokal för 2017? Maila oss gärna
på dagfjarilar@gmail.com eller ring
046-222 3818

Ekologihuset
223 62 Lund
dagfjarilar@gmail.com
http://www.dagfjarilar.lu.se
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En fjärilsslinga i Umeå – här finns många guldvingar

Så här lätt är det att börja:
1.

Var vill du räkna? Vill du räkna längs en slinga
eller på en viss plats, en sk punktlokal?

2.

Tänk ut förslag på namn (t ex by eller gård i
närheten)

3.

Om du har möjlighet: ta gärna fram
mittkoordinat (en punkt mitt i slingan om du
väljer slinga, annars punktlokalens
mittkoordinat). Har du GPS och är i markerna
så mät ut punkten, använd annars t ex
kartor.eniro.se eller hitta.se

4.

Hör av dig till oss så kollar vi att det inte finns
en lokal på platsen redan

5.

Vi lägger in lokalen på hemsidan så kan du
rapportera direkt via
dagfjarilar.lu.se/overvakningen/rapportera

6.

Vill du ha hjälp med bestämning? Skicka bild,
ladda upp bild på hemsidan eller hör av dig!
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E-post:

Namn och adress

Jag vill veta mer. Kontakta mig!

223 62 Lund

Ekologihuset

Svensk Dagfjärilsövervakning
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