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Bakgrund
Fetörtsblåvinge Scolitantides orion är en liten dagfjäril som hör till familjen Juvelvingar. Den
tillhör kategorin sällsyntare och mycket lokalt förekommande arter i Sverige. I mitten av
1900-talet var den utbredd från kustområdena i Austagder och Vestfold till strax norr om Oslo
och genom östfold i Norge i ett smalt bälte från Bohuslän genom Mellansverige till
Östergötland, Södermanland och Uppland i Sverige och genom södra Finland. Idag har
fetörtsblåvingen i stort fortfarande denna utbredning i Norden, men antalet lokaler hatdrastiskt minskat.
I 'Rödlistade arter i Sverige 2005' (Gärdenfors 2005) klassas arten som sårbar (VU). Under
2006 kommer ett åtgärdsprogram från Länsstyrelsen i Stockholms län att upprättas för att med
det som grund mer exakt utröna artens förekomst i landet, orsaker till tillbakagång och föreslå
lämpliga åtgärder för att öka fetörtsblåvingens utbredning och säkerställa dess långsiktliga
överlevnad i Sverige.
Mot denna bakgrund utfördes denna inventering av fetörtsblåvingen på uppdrag av
länsstyrelsen i Södermanlands län och den utgör ett led i länsstyrelsens arbete att införskaffa
underlag för att säkerställa den biologiska mångfalden. 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.

Mål
Målet med denna inledande fas är att klarlägga fetörtsblåvingens status i Strängnäs kommun,
att försöka upptäcka nya förekomster i grannskapet samt att kartlägga potentiella lokaler för
arten.

Vegetationshistoria
När den senaste landisen avsmält från Sverige för knappt 11 000 år sedan vidtog en snabb
vegetationsinvandring på de frilagda markerna. Från en början rådde arktiska förhållanden
och en polarflora invandrade. Havsnivån låg också mycket högre varför endast högre belägna
partier stack upp som exponerade skär i havet. Klimatet förbättrades emellertid snabbt och
mycket snart invandrade björk och tall. Klimatförbättringen fortskred, hassel invandrade för
ca 9 000 år sedan och efter ytterligare 1 000 år hade nemorala skogar med ek och ädla lövträd
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invandrat och ockuperat områden med djupa och bördiga jordar. Tallen förblev dominerande
på hällmarkerna medan björken trängdes tillbaka.
På hällmarker i bergssluttningar med inget eller ytterst tunt jordlager har växtligheten haft
svårt att få fotfäste. Detta har gynnat bl.a. fetbladsväxter Sedum som inte blivit
utkonkurrerade. Idag finner man Sedum-arter som karaktärsväxter på dylika områden. Om
berggrunden är kalkhaltig förekommer även växter som tulkört Vincetoxicum hirundinaria
och getrams Polygonatum odoratum.

Fetörtsblåvingens biologi och ekologi
Livsmiljö
Fetörtsblåvingens habitat är
solexponerade bergssluttningar
med ytterst tunt jordlager och med
förekomst av artens värdväxter. I
Sverige har larven konstaterats äta
kärleksört Sedum telephium och vit
fetknopp S. album.
Fjärilen flyger i slutet av maj och
början av juni när våren övergår i
försommar. Den flyger aktivt i
solsken men liksom många andra
dagfjärilar är varje individ inte på
vingarna särskilt länge under
dagen. Beträffande mindre
populationer, som det oftast rör sig när det gäller fetörtsblåvingen, kan man få bevaka en lokal
i timmar innan man ser något exemplar. Fjärilarna besöker blommor för nektarsök eller sitter
och solar sig (se bild ovan).
Föröknings- och spridningssätt
Honan lägger sina ägg på värdväxtens
blad. Hon väljer gärna enskilt stående
plantor som är stressade av dålig
närings- och vattentillgång. På
kärleksört sprids äggen till synes
planlöst ett och ett på eller under
bladen. En planta kan på detta sätt ha
ett flertal ägg på sig. Äggen kläcks
efter ca 10 dagar och larverna äter av
värdväxten genom att minera på
bladens undersida. Liksom andra
blåvingelarver kan de avge ett för
myror attraktivt sekret från bakre delen
av kroppen (se bild t.h.). Detta gör att
larverna ofta är omsvärmade av myror
som man anser kan ge dem ett visst
skydd mot mindre fiender. Larven har
annars en färgteckning som ger ett
utmärkt kamouflage gentemot värdväxten. Efter en tid, när larverna blivit åtminstone
halvvuxna, finner man av någon anledning bara enstaka larver på plantorna trots att det sitter
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flera kläckta äggskal på bladen. Larverna är vuxna under första halvan av juli och kryper till
något skyddat läge som under en sten och förpuppar sig där. I Sverige har aldrig konstaterats
någon andra generation utan puppan övervintrar på detta sätt. Däremot kan puppan övervintra
fler gånger.
Enda stadiet där spridning är möjlig är som fullbildad fjäril. Trots att fjärilen flyger bra
tycks den inte vara särskilt spridningsbenägen och man ser nästan aldrig fetörtsblåvingar
utanför sitt habitat.

Fetörtsblåvingens förekomsthistoria
När och hur fetörtsblåvingen etablerat sig i Sverige är inte känt. Den har funnits här så länge
vi vet på solexponerade bergssluttningar ofta på kalkgrund. Eftersom dessa biotoptyper
funnits mycket länge har de erbjudit arten lämpliga miljöer med lång kontinuitet. Sedan 1950talet har dock fjärilens livsrum krympt och även om utbredningsområdet i stort fortfarande
överenstämmer är antalet kända lokaler för arten betydligt färre.
Från Södermanland finns angivelser från 1950-talet (Nordström 1955) från Strängnäs utan
närmare angivelse samt Nacka och inom Stockholm stad. Vidare finns ett något senare fynd
(1960-1970-talet) på Dagnäsön i Båven. 1996 togs två exemplar vid Stacksund intill MellanMarviken. Från och med 2003 har arten noterats varje år i detta område vid eftersök.

Ägg på planta av kärleksört.
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Metodik
Plantor av kärleksört undersöktes efter äggskal och larver av blåvingen (se bild nedan).
Under juli månad besöktes lämpliga platser nordost om Nedre Marviken och MellanMarviken i Strängnäs och Gnesta kommuner inom det område som fetörtsblåvingen tidigare
var känd från samt området nordost om Klämmingen i Gnesta kommun.

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
dock få en hygglig uppfattning med betydligt mindre insats. En förutsättning är att välja
inventeringstillfällena vid tillräckligt bra väderlek så att en större mängd av djuren är aktiva.
Aktiviteten hos djuren kan dock variera till och med under dagens lopp. En enkel och snabb
metod för att få en ungefärlig uppfattning av populationsstorleken är att multiplicera antalet
observerade individer med 10.
I fetörtsblåvingens fall har vid varje enskilt tillfälle under flygtiden alltför få individer av
fjärilen visat sig inom inventeringsområdet för att denna metod skulle kännas tillförlitlig.
Säkrare har varit att räkna ägg och larver. Detta har gett en bild av populationens potentiella
storlek. Uppenbarligen går ett mindre antal av larverna till puppa och den totala mängden
lagda ägg kan ha lagts av relativt få honor. Å andra sidan kan pupporna övervintra fler gånger
så det finns ett "reservkapital".

Lokalen Forsa 2.
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Resultat
Ett antal platser i områdena nordost om sjöarna Nedre Marviken, Mellan-Marviken och
Klämmingen besöktes. Som jämförelse anges även fynd från 2004. Fynd framför allt av ägg
eller äggskal gjordes vid Marvikarna men inga fynd gjordes vid Klämmingen trots att flera
platser såg lämpliga ut. En skillnad mellan platser för förekomst av arten och platser där den
inte noterades var att på de förra fanns vittringsjord i bergsskrevorna medan berget var helt
rent från jord där inga fynd gjordes. Det är också noterbart att mängden funna ägg i år (2005)
var betydligt större än förra året. Dock gjordes inga äggfynd i år vid Övre Marvikens badplats
vilket gjordes 2004.

Lokalen vid Forsa 1

Lokalerna vid Marvikarna är antingen bergssluttningar längs sjöarnas nordostkanter eller
mindre solexponerade bergskullar i hällmarkstallskog. Vid lokalerna Strömtorp och Forsa har
skog tidigare avverkats söder om. Nu är ungefär 10-årig skog på väg upp och i framtiden
kommer den att helt beskugga dessa lokaler för fetörtsblåvinge.
Besök på Dagnäsön planerades men hanns inte med under året.

Hot
De hot vi har kunnat konstatera är att den uppväxande skogen i direkt anslutning söder om
lokalerna vid Strömtorp och Forsa (se bild ovan) inom en snar framtid kommer att skugga ut
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dessa platser samt att Sörmlandsleden går rakt över lokalerna vid Mellan-Marviken
('Utsiktsberget'). Precis på vandringsleden står de exemplar av kärleksört blåvingehonorna
främst lägger ägg på.

S ammanfattning
Fetörtsblåvingen finns idag konstaterad i små lokala förekomster (se bild nedan) i skogarna
nordost om Marvikarna i Strängnäs och Gnesta kommuner. Mängden lagda ägg varierar
mellan åren och ger en indikation om att fjärilshonorna flyger mellan dessa lokaler och
sprider sina ägg på ett slumpmässigt sätt. Om slumpen gjorde att vi inte fann några ägg vid
Klämmingen i år får kommande år utvisa. Berggrunden på de olika lokalerna har varierat från
rent urberg till berg med kalkinslag, även på lokaler där vi ej fann några ägg.
Inventeringsområdet bör kommande år utökas och lämpliga platser vid Östersjökusten bör
också undersökas
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Besökta områden
Datum

040613
050615
050711
040613
050615
040620
040620
050616
050705

Plats

Kartkoordinater Biotopbeskrivning, väderlek

1 Mellanmarviken, utsiktsberget RN 65657/15772
Dito
Dito
2 Strömtorp (1)
RN 65675/15769
Dito
31
3 Övre Marviken. Badpl.SO KrampanRN 656352/157792 Sydvänd bergssluttning. (Markslitage)
4 Mellanmarviken ('Olles')
RN 65647/15777 Bergskant
Dito
5 Laxne, Björndalen
RN 65618/15800 Sydvänd bergskant (synbarligen tänkbar)
6 Laxne, Lövviken
RN 65613/15807 Sydvänd kalksluttning (synbarligen lämplig)
7 Djupvik

RN 65605/15811

Bergskulle (synbarligen ej lämplig)
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Observationer

5 ägg
51 ägg
1 larv (parasiterad)
8 ägg
ägg
5 ägg
Flera ägg
25 ägg

050705

050629

050708

050711

050913

050708
050913

8 Dillbokvarn
RN 65581/15821 Sydvänd bergskant. Ingen värdväxt.
9 Solbacken
RN 65570/15828 Sydvänd bergskant.
10 NV Marieberg
RN 65566/15831 Sydvänd bergskant.
11 Marieberg
RN 65563/15834 Sydvänd bergskant. Mycket gott om värdväxt.
2 Strömtorp (1)
RN 65675/15769 Skuggad bergssida mot ost. Lite värdväxt.
1. larv + 2 äggskal
12 Strömtorp (2)
RN 65676/15767 Sydvänd bergssluttning. (Uppväxande skog syd om) 25 ä g g s k a l
Läggesta St Sundby
RN 65700/15777
13 Berg vid Mörtsjön ("Håkans") RN 65659/15779
14 Svinsjön efter väg 223
RN 65645/15788
15 Logdalen, Mörtsjön
RN 65650/15782 Sydvänd bergskant (synbarligen tänkbar)
Läggesta Ådals kvarn
RN 65691/15770
19 Forsa (1)
RN Se nedan
5 ägg + 1 larv
20 Forsa (2)
RN Se nedan
8 ägg + 3 larver
21 Forsa (3)
RN Se nedan
7 ägg + 1 larv
16 Falkberget Nedre Marviken
RN 65678/15754
Sydvänd bergskant. Ingen värdväxt.
17 Lövbråten
RN 65672/15762
18 Öst Stavtorp
RN 65669/15770
19 Forsa (1)
RN 656842/157552 Sydvänd bergssluttning. (Uppväx. skog syd om)
20 Forsa (2)
RN 656849/157544 Sydvänd bergssluttning. (Uppväx. skog syd om)
21 Forsa (3)
RN 656867/157530 Sydvänd bergssluttning. (Uppväx. 10-årig barrsk.)
3 Övre Marviken. Badpl.SO KrampanRN 656352/157792 Sydvänd bergssluttning. (Markslitage)

Dito

-
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