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Sommaren 2017 kommer att gå till historien, som 
året då sälgskimmerfjärilen, apatura iris, i praktiken 
kunde ses överallt i landskapet och blev en del av vår 
dagfjärilsfauna. En expansion som blev något utöver 
det vanliga.

Det hela började 2014 då ett ex fotograferades i 
Vrena, ca 20 km NV om Nyköping, alltså en bit in i 
landskapet. I Östergötland fanns rapporter av arten 
som närmast ca 10 km SV och V om Norrköping. 
Arten fanns då spridd i Östergötland och det första 
fyndet i Sörmland kom inte oväntat, men oväntat långt 
norrut.

2015 gjordes enstaka fynd vid Ryssbergen och Kål-
mården utanför Nyköping, samt utanför Katrineholm 
och Vingåker, alla fyndplatser nära östgötagränsen.

2016 började expansionen på allvar, med spridda 
fynd i södra och mellersta Sörmland. Mest uppmärk-
sammade blev nog fynden nedanför Ryssbergen utan-
för Nyköping. Folk vallfärdade hit från hela Sörmland 
för att beskåda dessa vackra fjärilar, som mest kunde 6 
individer ses samtidigt (AP). Fjärilen observerades nu 
med enstaka individer i Vrena (igen), Trosa, Gnesta och 
Vingåker.
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2017 exploderade antalet fynd bokstavligen i land-
skapet. Den 9 juli observerades de första sälgskim-
merfjärilarna, Malmköping, Årdala och Vadsbro (AP). 
Folk hade dom på verandor, längs skogsstigar och lite 
överallt. Undertecknad tog några cykelturer och hittade 
fjärilar utanför Harpsund och Stav. 

Utanför Stav observerade jag ett flertal fjärilar födo-
sökande högt upp i en ek. Troligen fanns där löss som 
utsöndrade sockervätska som de födosökte på. Jag såg 
här fjärilar som kom flygande från hög höjd, stannade 
en stund och drog sedan vidare mot NO. Kunde detta 
vara rena sträckande exemplar? Framtiden får utvisa 
detta. Troligen är de flesta (alla?) kläckta i landskapet 
då merparten av de dokumenterade fynden är i fräsch 
dräkt (bilder AP). Allt kartmaterial är hämtat från Art-
portalen (AP), så vissa fynd kan saknas i sammanställ-
ningen. Detta visar också vikten av att rapportera fynd 
till AP. Fördelen med AP är att det går att göra en sam-
manställning relativt snabbt och med bra bakgrunds-
material, som kartor t ex.
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