Dagfjärilsprojektet i Östergötland
Sammanfattande rapport över verksamheten under perioden 2002 - 2007
Bakgrund
Efter att idén om ett dagfjärilsprojekt grundlagts i föreningen under vårvintern 2002, ansökte vi om
medel från ett antal lämpliga organisationer däribland Östgötastiftelsen natur- och fritid. Stiftelsen
liksom länsförbundet SNF Östergötland och Eklandskapsfonden i Linköpings kommun, beviljade
medel och projektet mjukstartade inför säsongen 2002. Med hjälp av lokal media och uppsökande
verksamhet i skolor och föreningar i länet fick vi en flygande start med ca 150 deltagare redan
under år 2003. Då vår förening är relativt liten hade vi fullt upp att möta dessa deltagares önskemål
och frågor varför nyrekryteringen sedan dämpades något.
En viktig grund för att projektet skulle lyckas var dock den broschyr med alla östgötska dagfjärilar
som vi producerade i projektets början och som i sin tur förutsatte att vi beviljades medel.
Broschyren har ju förutom som guide för alla deltagande inventerare också kunnat spridas till
andra intresserade som t ex ett stort antal skolor. Efter ungefär halva projekttiden var broschyren
slut och vi passade då på att göra vissa förändringar inför nytryckningen som skedde i maj 2005.
Projektets huvudman är Entomologiska Föreningen Östergötland (EFÖ) och dess styrelse. En
referensgrupp med representanter från EFÖ:s styrelse, Linköpings universitet och Calluna AB
fungerar som operativ bas i projektet. En viktig basfunktion i projektet har bestått av de tjänster vi
kunnat köpa av Calluna AB och den roll som fysisk central för projektet som Naturcentrum utgjort.
Vidare har Länsstyrelsen Östergötland stött projektet med viss arbetstid (5%) och möjligheten att
framställa kartunderlag till deltagarna. Hela projektets organisatoriska upplägg har fungerat mycket
bra under hela projektperioden.
Några exempel på resultat från projektet
Respons – deltagarantal - ruttäckning
Vi har som nämnts ovan erhållit en överraskande stor respons med ett stort deltagarantal i
projektet. Det officiella antalet anmälda deltagare i projektet uppgår till 284 personer. Det är dock
inte det verkliga deltagarantalet eftersom det bakom varje anmäld finns ett okänt antal
medhjälpare i form av familjemedlemmar, släktingar, föreningsmedlemmar, skolelever m m. En
kvalificerad gissning är därför att det verkliga antalet personer som letat fjärilar i Östergötland
under projektets gång ligger mellan 800 – 1000 personer. Om man jämför det med antalet
personer som aktivt inventerade dagfjärilar i Östergötland före projektet så erhålls ett korrekt
perspektiv. Det rör sig om 5-10 personer som m e m aktivt inventerade dagfjärilar innan, vilket
alltså ger en ökning med åtminstone två tiopotenser.

Hur bestående är då detta nyvaknade intresse för fjärilar? Efter vad vi kan utläsa av reaktioner och
kommentarer kommer väldigt många att fortsätta studera dagfjärilar även efter projektet. Det finns
utöver egna studier också möjlighet att deltaga i framtida övervakningsprojekt där ett urval rutor
övervakas med jämna mellanrum för att avläsa eventuella förändringar i fjärilsfaunan. Dessutom
planeras ett faunaväkteri, där lokaler för sällsynta och hotade fjärilar besöks regelbundet för
bevakning av beståndens storlek. Dessutom är det sannolikt att spridandet av broschyren och
kunskapen om fjärilar genererar ett intresse även till kommande skolklasser och barn som växer
upp i familjer som deltagit i projektet.
Spinoff-effekter
Förutom den mycket positiva responsen i Östergötland har projektet inspirerat flera andra län att
starta likadana projekt runt om i landet. De som i dagsläget har pågående projekt eller åtminstone
producerat en fjärilsbok/häfte är Södermanland-Stockholm, Skåne, Gotland, Västsverige (HallandVästergötland) och Dalarna-Gästrikland, men det finns planer i flera andra län.
Länsstyrelsen inspirerades också att producera en särskild broschyr riktad till lantbrukare inom
KULM-verksamheten som baserades på projektets broschyr.
Åtskilliga skolor på olika nivåer har också startat projekt, ofta i form av specialarbeten som ju
fortsätter även efter projektets avslutande.
Konceptet med att engagera den naturintresserade allmänheten har dessutom genererat tankar på
en volontärbaserad miljöövervakning av dagfjärilar samt faunaväkteri i Sverige.
Inventerade kartbladsrutor och exempel på resultat
Det finns ungefär 500 ekonomiska kartbladsrutor (5x5 km) i Östergötland. I 470 av dessa finns det
nu registrerat åtminstone någon dagfjäril. Det är noterat 30 arter eller fler i 224 rutor och 50 arter
eller fler i 45 rutor.
Totalt finns nu över 51 300 observationer av dagfjärilar från Östergötland. De vanligaste arterna
framgår av nedanstående tabell.

ARTNAMN
CITRONFJÄRIL
RAPSFJÄRIL
LUKTGRÄSFJÄRIL
NÄSSELFJÄRIL
PÄRLGRÄSFJÄRIL
PUKTÖRNEBLÅVINGE
PÅFÅGELÖGA
SKOGSNÄTFJÄRIL (allmän/grobladsnätfjäril)
KAMGRÄSFJÄRIL
SILVERSTRECKAD PÄRLEMORFJÄRIL
ÄNGSSMYGARE (stor ängssmygare)
ÄNGSPÄRLEMORFJÄRIL (stor pärlemorfjäril) *
KÅLFJÄRIL
BRUNFLÄCKIG PÄRLEMORFJÄRIL
MINDRE GULDVINGE (liten guldvinge)
PRYDLIG PÄRLEMORFJÄRIL
ROVFJÄRIL
MINDRE TÅTELSMYGARE (liten tåtelsmygare)

ANTAL
OBSERVATIONER
3103
2643
2408
2372
2092
1972
1901
1764
1566
1558
1548
1409
1392
1157
1129
1030
1006
1000

Det finns också många fynd av sällsynta och naturvårdsrelevanta arter från projektet. Alla hotade
och rödlistade arter som historiskt är kända från länet är funna inom projektet utom väddnätfjäril

och mnemosynefjäril. Dessutom finns säkerställda fynd av arter som antingen räknas som ytterst
sällsynta och/eller sporadiskt förekommande som t ex gullvivefjäril, kronärtsblåvinge,
busksnabbvinge, brun blåvinge, veronikanätfjäril, samt sotnätfjäril.
De personer som hittat flest dagfjärilsarter framgår av nedanstående tabell.
ANTAL FUNNA
DAGFJÄRILSARTER

NAMN
Markus Franzén
Göran Engqvist, Jönköping
Tommy Karlsson, Linköping
Jan Axelsson, Norrköping
Svante Gynnemo, Rimforsa
Rolf Kokkonen, Valdemarsvik
Jonas Waldeck, Ljungsbro
Hilkka Kangas, Norrköping
Hildegard Nufer, Rimforsa
Mirjam Ideström, Norrköping
Rolf Arfwidson, Österbymo

76
72
70
69
68
67
62
62
62
62
60

Sifforna ovan gäller allt inmatat material gällande dagfjärilar i Östergötland och det är ett ganska
komplicerat arbete att urskilja vad som genererats enbart av dagfjärilsprojektet men en snabb
analys avslöjar att det är en hög andel av fynden som härrör från projektet.
Aktiviteten i länets olika kommuner speglar förstås befolkningsmängden men i viss mån också
kommunens areal och biologiska variabilitet. Antalet observationer per kommun framgår av
nedanstående tabell.
Kommun

Antal rapporterade dagfjärilar

Norrköping
Linköping

9 676
7 133

Kinda

7 021

Finspång

3 809

Ödeshög

3 517

Valdemarsvik

3 456

Åtvidaberg

3 131

Motala

2 938

Ydre

2 863

Boxholm

2 628

Söderköping

1 846

Mjölby

1 033

Vadstena

512

Fig. Exempel på en utbredningsbild som genererats av dagfjärilsprojektet i Östergötland.

Summering
Sammanfattningsvis har dagfjärilsprojektet i Östergötland varit en succé som inneburit att
kunskapsnivån om våra dagfjärilar ökat väsentligt och ett stort antal människor har ökat sitt
intresse och kunskap om dagfjärilar i länet. Ekonomin i projektet har hela tiden varit god och
kunde också täcka kostnaderna för produktion och tryckning av den bok som redovisar hela
projektet. Allt i enlighet med budget.
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