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Kryddväxter Ovanstående är bra exempel på nektarväxter. Andra favoriter är kryddväxter t.ex. kungsmynta, lavendel, timjan, kattmynta och isop.

Barnkammaren
– värdväxter för fjärilarnas larver
En av de allra bästa värdväxterna
för fjärilens larver är brännässlan
där bl.a. nässelfjärilen, påfågelögat och amiralfjärilen lägger
sina ägg. Ge nässlorna en fristad!
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gyllene regler

– särskilt attraktiva nektarväxter i skyddat söderläge
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Fjärilens livscykel

Fler värdväxter:
• apollofjäril – kärleksört,
vit fetknopp, • blåvinge –
käringtand, humleluzern •
aurorafjäril – löktrav, ängsbräsma • björnbärssnabbvinge – björnbär m.m.

s å s k a pa r du e n

1. Fjärilarna behöver växter hela
livet. Larven äter av värdväxten, den
färdiga fjärilen suger nektar från
blommor. Tänk på att tillgodose fjärilarnas växtbehov under hela livscykeln.
2. Plantera nektarväxter med starkt
färgade blommor, gärna röda – gula.
3. Plantera hellre enkla, gammaldags
växter än förädlade plantor. Många
moderna växter saknar doft och nektar.
4. Vårens brist på blommor är en
ﬂaskhals för många fjärilar. Plantera
t.ex. gullviva, luktviol och aubrietia
som blommar tidigt.
5. Plantera nektarväxterna i klungor.
Fjärilarna hittar dem lättare då.
6. Buddleja, kungsmynta, lavendel,
timjan och tistlar hör till de förnämsta nektarväxterna.
7. Värdväxter för fjärilslarver ska
också planteras i klungor så att inte
larvernas föda tar slut. Nässlor, ärtväxter och korsblommiga växter är
värdväxter för många fjärilsarter.
8. Vindskydda fjärilsrestaurangen
med en syrenhäck eller ett buskage
med t.ex. liguster. En häck bromsar
vinden bättre än ett plank. Planera
området så att solinstrålningen blir
maximal.
9. Använd inga kemikalier, vare sig
för bekämpning eller gödning.

Fjärilsträdgård
Vill du ha mer fjärilar i din närhet? Här får du praktiska tips om
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ning till en fjärilsoas.

ör att fjärilarna ska trivas

F

behövs både värdväxter,

som fjärilarnas larver lever av,
och nektarväxter där den färdiga fjärilen kan skaffa mat.
Skapa ett område där dagfjärilarna kan hitta några av sina
favoriter bland nektarblommorna – en ”fjärilsrestaurang”
och glöm inte bort ”barnkamKÄRLEKSÖRT

grön idé, 1997.

naturskyddsföreningen, box 4625, 116 91 stockholm
tel 08-702 65 00 fax 08-702 08 55 http://www.snf.se varunr 9786
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hur du kan förvandla din omgiv-

Läs mer om fjärilar och fjärilsväxter
Vill du veta mer om hur du får fjärilarna att trivas? Läs
”Naturskyddsföreningens Fjärilshandbok”. 64 sidor med praktiska tips och fantastiska färgbilder i behändigt format. Beställs
från vårt förlag. Pris 126:- (medl.) 168:- (ord. pris). Varunr 0395.
Naturskyddsföreningen Förlag. Ordertel: 08-702 65 50.
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maren” med värdväxter.

Naturskyddsföreningens kampanj Mer natur där vi bor
sprider kunskap och idéer för att skapa mer mångfald i närmiljön. Under 1997 är temat för kampanjen Grönare städer.

Idéskiss till fjärilsträdgården
FRUKTTRÄD

STENPARTI

Sol och värme och mycket blommor är nyckelord för fjärilsträdgården.
Varje plats är unik – fjärilsträdgården måste anpassas till platsens storlek, läge, klimat och jordmån.

Ger mycket nektar vid blomningen på försommaren. Fjärilar och
andra insekter uppskattar också
fallfrukten på hösten.

FÅGELBAD

äppelträd
kompost

I ett skyddat läge med de rätta
foderväxterna har fjärilslarver

enar



FJÄRILARNAS
BARNKAMMARE

fjärilarnas barnkammare

goda utsikter att utvecklas till färdiga fjärilar. Buskar som brakved,
benved och getapel ger både
skydd och foder.
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plommonträd

NÄSSLOR

damm

TISTLAR

fjärilsrestaurangen

KRYDDTRÄDGÅRD

murgröna
TIDIGA VÅRBLOMMOR

trädgårdsland

syren

Väldoftande örter för både djur
och människor.

kaprifol

Vid dammen trivs vattenmynta,
fackelblomster och andra utmärkta nektarväxter.

tillföras. Då blir den rik på örter
– intressanta både som foder- och
nektarväxter.

Låt bli att slå en del av ängen
varje år. Då skonas fjärilspupporna från lien.

sommarbuddleja

DAMM

Ängen är en mager mark som
slåttras varje år. Ingen näring får

PUPP - RESERVAT

kryddträdgård

Tistlar som vägtistel och kärrtistel
är bra nektarväxter. Brudborste
och kardborrar likaså.

En grund vattensamling med
sand på botten och i kanterna –
ger fjärilar vätska under torra
dagar.

syrenbuddleja

gräsmatta
Larver av påfågelöga, nässelfjäril,
vinbärsfuks och amiral har brännässla som foderväxt.

Kärleksört, aubrietia, fetknopp,
backtimjan och andra torktåliga
växter.

Ger snabbt energi till vårpigga
fjärilar. Aubrietia, jordviva och
pärlhyacint. Sälg, fågelbär och
tibast är andra bra vårväxter.

grönt tak

SYRENBUDDLEJA
VINDSKYDD

Med häckar, staket, byggnader
och jordvallar skapas vindskydd.
Plantera en häck med hagtorn,
syren, slån, doftschersmin, hassel
eller alm.

Buddleia davidii, busken med de
rödvioletta blomställningarna, är
oemotståndlig för dagfjärilar.
FJÄRILSRESTAURANGEN

OGRÄSRESERVAT
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I trädgårdens mest soliga, skyddade
hörn planteras grupper med nektar-

Upplåt minst en m åt åkerogräsen t.ex. blåklint (nektar-

växter.

växter).

NATTFJÄRILARNAS

GRÖNT TAK

PARADIS

Ett tak med fetknoppsarter m.m. på
garaget, lekstugan eller bostadshuset

Kaprifol, doftschersmin, nattljus, vänderot med ﬂera.

blir en rik fjärilsmiljö och vackert att
titta på.

Ovanstående idéer är förlagda till en vanlig villaträdgård men de ﬂesta av dem kan också användas i större eller
mindre sammanhang, t.ex. på en gemensam gårdsyta, i parker, balkongmiljö m.m.

