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www.goteborg.se

Park- och 
naturförvaltningenStadens mål för  

att bevara fjärilar
Sedan 2010 finns ett mål att bevara fjärilsmiljöer i 
Göteborg, så att antalet fjärilsarter inte ska minska. 
Genom att se till att fjärilarna trivs, hjälper vi också 
många andra hotade djur och växter.

Göteborgs Stads lokala miljökvalitetsmål för Ett 
rikt växt- och djurliv säger att Göteborg ska ha ett 
attraktivt och varierat landskap med en bevarad 
mångfald av djur och växter. Ett av delmålen 
syftar till att dagfjärilarna ska kunna leva vidare i 
livskraftiga bestånd.

Vill du veta mer?
Boktips 
Svenska fjärilar – en fälthandbok 
Bo Söderström 2007

Nationalnyckeln dagfjärilar 
Ragnar Hall 2005

 

Webbtips 
intranat.goteborg.se/Ihu 
britishbutterflies.co.uk/ 
nrm.se (sök på fjärilar) 
artportalen.se 
entomologi.se 
lepidoptera.se

Fjärilsinventering
Soliga dagar under sommarhalvåret syns fjärilar i 
de flesta miljöer med blommande växter. Kanske 
har du ett ställe i din närmiljö där du kan titta 
efter fjärilar, till exempel längs promenadslingan, 
i trädgården eller på skolgården.
Om du vill börja inventera fjärilar så är det bra 
att ha med sig en fjärilsbok där du kan få hjälp 
att identifiera fjärilen. Har du en kamera kan det 
vara roligt att fånga den på bild. Ibland är det 
lättare att artbestämma en fjäril utifrån ett foto. 
Om du behöver titta närmare på fjärilen behöver 
du en håv och en liten glas- eller plastburk att 
föra över fjärilen i.
Glöm inte protokoll och penna!
När du känner dig säker på vilken art det är kan 
du rapportera in dina observationer till Artpor-
talen, artportalen.se. På så sätt kan dina iaktta-
gelser komma till glädje för andra fjärilsskådare 
och till nytta för naturvårdare. 

Roligt att göra
• Ta fram kameran och skapa ditt eget  
 fotoalbum över fjärilarna i din närhet.

• Föd upp en fjäril från larv till vuxen fjäril.  
 Leta efter larver på nässlor och ta hem  
 i en burk med lock. Glöm inte att göra  
 små hål i locket. Mata larven med  
 färska nässlor. 

• Plantera nektarrika växter till fjärilarna, till  
 exempel kryddväxter och buddleja.

• Gör fjärilsgodis att bjuda fjärilarna på.  
 Blanda ihop, låt jäsa över natten och pensla  
 på stenar eller trädstammar: 
 1 flaska mörk sirap 
 1 paket jäst 
 2–3 matskedar äppelmos 
 1 flaska porter

Dagfjärilar

UPPTÄCK



Dagfjärilarna har en livscykel med fullständig 
förvandling. Honan lägger ägg på en speciell 
värdväxt där larven kläcks och äter upp sig. Sedan 
bildar larven en puppa i vilken förvandlingen till 
fullbildad fjäril sker. Puppan spricker upp och 
en ny fjäril kommer ut. Den nya fjärilen torkar 
i solen. Sedan flyger den ut för att söka nektar 
(blomsaft) i olika blommor innan den är mogen 
att föröka sig – och livscykeln startar om igen.

LivscykelFjärilsmiljöer
I Sverige finns cirka 2 700 fjärilsarter. Ungefär 
120 av dem är dagfjärilsarter. De är ofta lätta att 
upptäcka eftersom de är färggranna och mönstrade 
och syns bra i naturen  
Fjärilar finns i många skiftande miljöer; torra, 
fuktiga, magra, bergiga och frodiga gräsmarker. 
Flest arter finns i blomrika miljöer som ängar, 
trädgårdar samt i skogs- och vägkanter.

Sorgmantel

Citronfjäril

Puppa

Värdväxt

Ägg

Larv

Makaonfjäril

Alkonblåvinge

Makaonfjäril

Påfågelöga


