Dårgräsfjäril

Information om hotade arter

Lopinga achine

I Sverige är dårgräsfjärilen känd från drygt 100 lokaler på mellersta Gotland och
i Östergötland. Många av lokalerna är små och arten bedöms ha minskat med
ca 20-50 % i hela Europa. Dårgräsfjärilen är klassad som missgynnad enligt
rödlistan. På Gotland förekommer den i gles tallskog, ofta längs grusvägar, medan den i Östergötland finns i ekhagar. I Östergötland trivs den bäst i små gläntor och lägger äggen i närheten av värdväxten lundstarr som växer lagom skuggigt i kanten av dessa gläntor. Antagligen är fjärilen lika kräsen även i den gotländska tallskogen, men vi har sämre kunskap om det.

Hot
I Östergötland är igenväxning det största hotet, vilket även kan vara ett hot på Gotland. Antagligen är dock
skogsbruk det största hotet här eftersom den inte trivs på hyggen och antagligen inte heller i den uppväxande
skogen som blir tätare och mindre luckig än den äldre tallskogen. En undersökning 2007 visade att det flög
betydligt fler dårgräsfjärilar i gammal gles tallskog än i yngre och tätare skog. Eftersom arten har en dålig spridningsförmåga (500-700 meter) är det viktigt att de områden den finns på inte fragmenteras alltmer.

Så här kan du gynna
dårgräsfjärilen!
Om du har en skog där dårgräsfjärilen finns är det viktigaste för fjärilen att den inte kalavverkas. En bra skötsel
för fjärilen skulle istället vara plockhuggning så att skogen hålls gles och luckig. Eventuellt kan bete vara positivt, men vi vet inte säkert hur fjärilen påverkas av det.
Även vid röjning och gallring kan man skapa luckor som
gör att fjärilen kanske kan trivas trots att skogen i övrigt
är för tät.
Tallskog i Buttle där dårgräsfjärilar flyger i gläntorna

Vad är ett åtgärdsprogram?
Åtgärdsprogram tas för närvarande fram för en mängd hotade arter som behöver särskilda åtgärder
för att kunna bevaras för framtiden. Åtgärdsprogrammet för dårgräsfjärilen har tagits fram av länsstyrelsen i Östergötland, men för åtgärderna på Gotland ansvarar länsstyrelsen på Gotland.
Åtgärdsprogrammet finns att ladda ner på naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se.
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