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FJÄRLIAR till din trädgård

r a c i l a p o l l i n at ö r e r

Fjärilar är inte bara fina,
de gör nytta också. För
att många av våra trädgårdsväxter ska kunna föröka sig och ge
oss fina blommor, bär och frukter
så behövs pollinatörer. Det första
de flesta av oss tänker på i detta
sammanhang är nog bin och humlor, men även fjärilar och en del
andra insekter och djur fungerar
som pollinatörer.
Om du vill att dessa bevingade
skönheter ska föredra din trädgård, istället för grannens, så finns
det en del som du kan erbjuda.
a n l ä g g e n fjä r i l s r a b a t t

Fjärilar tycker om sol och värme,
så plantera dina fjärilsväxter i ett
soligt och vindskyddat läge. De vill
gärna ha tillgång till vatten vilket
du kan lösa genom att placera ett
grunt fågelbad bredvid din fjärilsrabatt. Plantera helst flera växter
tillsammans, det gör det lättare för
fjärilarna att hitta rätt.
goda dofter, färg och nektar

Fjärilar dras till växter som doftar
gott, är rika på nektar och är färg-

glada. Röda och gula blommor är
särskilt attraktiva. Har du bara lite
plats så satsa på någon av fjärilarnas favoritväxter, som till exempel
syrenbuddleja eller kaprifol. Syrenbuddleja har en begränsad härdighet men kaprifol går att odla
i princip i hela landet. Om du har
större utrymme så satsa på flera
olika växter som blommar under
hela växtsäsongen, från tidig vår till
sen höst.
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breakfast

När du nu ordnat maten så passa också på att erbjuda boende.
Nässlor är värdväxt åt många
fjärilsarter, så lämna gärna nässlor i ett soligt hörn av trädgården.
Du kan också köpa eller göra
ett insektshotell som du placerar
nära din fjärilsrabatt.

några fjärilsfavoriter

Vår: pärlhyacint, pingstliljor, vårlök, violer och sälg.
Sommar: Syrenbuddleja, kaprifol,
ärtväxter, praktröllika, chokladblomma, vitlysing, lavendel, bolltistel, syrener, rosor, nejlikor, kattmynta, prästkrage och blåklockor.
Höst: röd solhatt, stor höstanemon,
kärleksört och höstaster.
Det är också bra att anlägga en
kryddträdgård. Fjärilar trivs på
många kryddväxter som oregano,
salvia, backtimjan, temynta, isop
och mejram. Fruktträd är också
populärt. De ger mycket nektar på
försommaren och på hösten fallfrukt som fjärilarna gillar.

En nässelfjäril vilar ett slag vid en planta
backtimjan.

fjärilarna minskar i antal

Enligt en undersökning av EU:s miljömyndighet EEA, så har den
totala mängden dagfjärilar, av de arter som omfattades av undersökningen, nästan halverats mellan 1990 och 2011. Det är framförallt gräsmarksfjärilar som minskar i antal bland annat till följd
av att gräsmarkerna i Europa har minskat, att jordbruket har blivit
mer storskaligt och enahanda och en ökad användning av bekämpningsmedel. Här i Sverige ser vi en minskning av bland annat
påfågelöga, nässelfjäril och citronfjäril. Våra trädgårdar kan inte
ersätta de naturliga livsmiljöer som har försvunnit men för ett antal
fjärilsarter kan din och min trädgård bli ett viktigt komplement.

