INVENTERING AV FJÄRILAR I LÖVSKOGAR OCH HAGMARKER I
SÖDERMANLANDS LÄN ÅR 2002.

BAKGRUND
Denna inventering av fjärilar har utförts på uppdrag av länsstyrelsen i Södermanlands län och
utgör ett led i länsstyrelsens regionala miljöövervakning. Detta har sin grund i Sveriges
undertecknande av FN-konventionen för bevarande av den biologiska mångfalden och
länsstyrelsernas uppdrag från Riksdagen, Regeringen och Naturvårdsverket att verkställa detta
skydd.

De områden som inventerats är hagmarker i
1.
2.
3.
4.
5.

Ekorneberg, Barva socken.
Lerböle, Barva socken.
Stora Marsäng, Bergshammars socken.
Lindbacke, Nicolai socken.
Davikshagen, Ludgo socken.

och lövskogar i
6.
7.
8.
9.
10.

Linuddens naturreservat, Nicolai socken.
Sparreholms ekhagar, Hyltinge socken.
Lövön, Gillberga socken.
Bråtorps lund, Aspö socken.
Bergshammar, Fogdö socken.
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Ängs- och hagmarker är successionsstadier som är beroende av hävd av något slag för att
bibehållas. Det är viktigt att fa en mosaik av olika stadier för att tillgodose ett så stort antal
arter av olika organismer som möjligt. Dagfjärilar är en väl passande djurgrupp att studera
för att utröna markernas status. De är lätta att se dagtid i lämpligt väder och populationerna
svarar snabbt på förändringar av olika slag.
Även lövskogar, liksom även andra skogar, håller speciella arter beroende på vilka trädslag
och andra växter som ingår. Andra viktiga kriterier är topografi och ljusinsläpp, dvs. hur tät
eller gles skogen är.
Inventeringen utfördes under sommaren 2002 och belyser främst rödlistade arter och även
andra för respektive område intressanta fjärilsarter.

RÖDLISTA
En rödlista är en förteckning på arter vars fortsatta existens inte är säkerställd. Den speglar
den bedömda risken för utdöende hos varje art inom det aktuella området. Detta kan gälla
olika regioner, nationer eller hela världen. De nationella rödlistor som produceras av olika
länder rör av naturliga skäl den nationella hotsituationen.
Kriterier för rödlistning startade redan i böljan av 1960-talet men den första rödlistningen av
ryggradslösa djur kom först i 'Faunavård i skogsbruket - Den lägre faunan' (Ehnström &
Walldén 1986). Den första rödlistan bygger på m e m subjektiva uppfattningar av de aktuella
arterna, arter som under en längre tid minskat sitt utbredningsområde eller blivit sällsyntare.
Sedan dess har följande rödlistor givits ut över evertebrater: 'Hotade evertebrater i Sverige'
(Andersson m fl, 1987); 'Rödlistade evertebrater i Sverige 1993' (Ehnström m fl, 1993) samt
'Rödlistade arter i Sverige 2000' (Gärdenfors, 2000).
Under 1990-talet bildades olika flora- och faunavårdskommittéer i regi av ArtDatabanken i
Uppsala. De består av specialister inom sina respektive organismgrupper. Fjärilskommittén är
sammansatt av 9 lepidopterologer som tillsammans kunskapsmässigt täcker alla våra ca 2700
ijärilsarter. Samtliga inom fjärilskommittén är aktiva i falt och träffas årligen för att ge sina
uppfattningar om statusen hos Sveriges fjärilar. På detta sätt har vi under de senaste 10 åren
fatt en allt säkrare bedömningsgrund. Vissa arter har tagits bort från listan då regressionen i
deras fall visat sig vara en naturlig fluktuation. Andra har tillkommit speciellt sådana som
missgynnats av människans ingrepp i naturen.
Inventering av fjärilar, forts.

S i d 05

Inventering av fjärilar, forts.

Rödlistekategorier
I den senaste rödlistan praktiseras de globala kriterierna och kategorierna för rödlistning. Den
är framtagen av den Globala Naturvårdsorganisationen IUCN. Kriterierna som används för
bedömning av arternas placering i rödlistan bygger på utbredning, populationsstorlek och hur
snabb respektive stor minskningen av dessa är.
RE = försvunnen (regionally extinct)
CR = akut hotad (critically endangered)
EN = starkt hotad (endangered)
VU = sårbar (vulnerable)
NT = missgynnad (near threatened)

INVENTERINGSMETODIK
Det är i de flesta fall lättast att få tag i olika fjärilar under imagostadiet. Alla fjärilar lever
öppet som fullbildade och lämpar sig därför att under dagtid fritt observeras eller att nattetid
lockas med lämpliga fällor. I mycket enstaka fall låter sig vissa arter svårligen lockas.
Hagmarker såväl som lövskogar har sin särpräglade fjärilsfauna. Dagfjärilar är särskilt knutna
till öppna marker medan nattfjärilsfaunan är den helt dominerande i skogsmark. De flesta
dagfjärlsarterna har sin högflygning under för- och högsommaren medan fjärilsfaunan i
lövskogar täcker hela säsongen från tidig vår till sen höst. Största artantalet är dock på
vingarna under sommaren. Mot denna bakgrund lade vi tyngdpunkten av besöken i de
aktuella hagmarkerna under främre halvan av sommaren vid väderleksmässigt gynnsamma
dagar dvs soligt väder och noterade de arter vi såg och den ungefarliga förekomsten. För att
på effektivaste sätt täcka nattfjärilsfaunan i de aktuella lövskogarna besökte vi områdena
under juni-augusti med ljusfällor och lockbete. I dessa fall är ljusfällorna uppspända lakan
belysta av kvicksilverlampor som har ett ljusspektrum bättre överensstämmande med
insekternas syn än andra lampor. I genomsnitt uppsattes tre ljusfällor i de aktuella
lövskogarna. Lockbete är upphängda tygremsor indränkta i jäst fruktsaft, t ex äppelmos, fikon
eller vin. Fällorna vittjas regelbundet under nattens lopp och alla observerade arter noteras
samt en uppfattning av deras antal. Som tidigare nämnts lockas olika arter effektivt, något
man får ta hänsyn vid den slutliga bedömningen av området

SYSTEMATIK
Systematiken följer Catalogus Lepidopterorum Sueciae (Svensson m fl 1994) och dess senare
uppdateringar. De svenska namnen är tagna ur Förteckning över Svenska Fjärilsnamn
(Svensson & Palmqvist 1990).

POPULATIONSBEDÖMNING
Att bedöma olika populationers storlek är ett omfattande arbete och spänner över flera års
studier med hänsyn till fluktuationer under åren. Med god erfarenhet av fjärilsfaunan kan man
få en hygglig uppfattning med betydligt mindre insats. En förutsättning är att välja
inventeringstillfällena med tillräckligt bra väderlek så att en större mängd av djuren är aktiva.
Förutsättningarna är självfallet olika dag jämfört med natt. På dagen har man en helt annan
överblick än på natten. Lätt igenkända arter kan identifieras på håll. Man måste naturligtvis
vara observant på att inte räkna samma individ fler gånger. På natten är förutsättningarna helt
annorlunda. Man har inte samma överblick och man är främst hänvisad till fållornas
attraktionsförmåga. En ljusfållas attraktionsradie är inte många tiotals meter och samma gäller
för lockbeten. Det avgörande hur många individer som kommer till fållorna beror alltså på hur
stor aktivitet som råder den aktuella natten. Olika arter attraheras också olika. Men, som sagt,
med erfarenhet av aktuell fauna kan även enstaka individer av vissa arter vara tillräckligt för
att bedöma artens förekomst.
På listorna betyder 1 ex. = ett exemplar, enstaka ex. = 2 - 3 exemplar, flera ex. = 4 — 9 exemplar
och allmän = fler än nio exemplar.
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OBJEKTBESKRIVNINGAR
Område 1: Ekorneberg i Barva socken
Området är en betad hage med buskage av en. Marken är i huvudsak flack med inslag från
torräng till våtäng. I ena kanten var terrängen något kuperad. Vid besöket den 6 juni
blommade endast enstaka fibblor vilka besöktes av en del fjärilar.
Fjärilsfaunan
Vi såg relativt få fjärilar och de flesta är allmänna och typiska ängsarter. Mer karaktärsarter
för torrängar är Purpurljusmott, Kamgräsfjäril, Allmän ängsmätare, Jungfrulinfly och
Vitbrokigt slåtterfly.
En kuriositet var ett exemplar av Vitbandad björkfältmätare som är en norrlandsart. I fjol hade
arten en väldig expansion och förekom allmänt över hela landet Vi observerade arten inom
fler inventeringsområden och dessa exemplar är säkerligen resultat av äggläggning från förra
årets migration. Förmodligen försvinner den liksom efter tidigare expansioner vilka brukar
inträffa med en tioårscykel.
Naturvärdesanalys
Hagen föreföll vid besöket inte så intressant ur fjärilssynvinkel. Trots att inga betande djur vid
tillfället befanns sig där hade området varit utsatt för starkt bete tidigare. Därav den klena
förekomsten av blommor. Hagens solexponerade läge, förekomst av våtare och torrare partier,
enbuskage och höjdskillnader i ena kanten är faktorer som är positiva för att hagen på sikt kan
komma att härbärgera en intressant fjärilsfauna.
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Antal arter

Område 2: Lerböle i Barva socken
Ängsparti mellan åker och ett hygge. Ängen var frodig med en hel del blommor.
Fjärilsfaunan
Inga oväntade arter med undantag för ett förfluget exemplar av svavelgul höfjäril.
Naturvärdesanalys
Det lilla ängspartiet saknar idag någon större betydelse for att hålla en intressant ängsfauna,
men om meningen med hygget är att utöka ängsarealen blir det en bra tilltagen ängsmark i
framtiden med troligen en del skilda habitat Området var inte utsatt för bete varför tillgång på
högt gräs och blommor var god. Dock tycktes det handla mest om trivialväxter.
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