Blodtoppblomvecklare

Information om hotade arter

Eupoecilia sanguisorbana

Blodtoppblomvecklaren är en fjäril som i Sverige endast är känd från en
handfull lokaler på östra och mellersta Gotland. Arten finns för övrigt i Mellaneuropa samt i sydvästra Norge. I den svenska rödlistan är den klassad som
akut hotad. Blodtoppblomvecklarens livsmiljö är frodig ängsmark och kalkkärr
där växten blodtopp finns. Fjärilen är nattaktiv under blodtoppens blomningstid i juli och augusti och larverna lever i blomman av blodtopp.

Hot
Orsaken till att blodtoppblomvecklaren minskat är troligen att blodtoppen blivit fåtaligare på grund av dikning,
skogsodling, uppodling eller igenväxning. I marker där det finns blodtopp kan fjärilen hotas av för tidig slåtter
eller för hårt bete, som gör att larven inte hinner utvecklas klart i blomman. Den kan också missgynnas av för
hårda röjningar eftersom fjärilen verkar föredra att flyga i buskiga bryn framför helt öppna miljöer.

Så här kan du gynna
blodtoppblomvecklaren!
För blodtoppblomvecklaren är det viktigt att fjärilslarverna hinner utvecklas klart innan blodtoppen slås av eller betas. Här är några åtgärder
som kan gynna arten:

•
•
•

Blodtopp är blodtoppblomvecklarens
värdväxt. Den växer i Sverige bara på
Gotland, främst den östra delen av ön.

•

Slå ängen med blodtopp sent, gärna en bit in i augusti. ”Slarva”
lite i kanterna vid slåttern, fjärilen trivs bäst på blodtopp som står
i bryn med hassel och andra buskar.
Var försiktig med att röja bort hassel och andra buskar i änget.
Eftersträva ett mosaikartat utseende på markerna med gläntor
varvat med buskage.
Beta inte marker med blodtopp hårt. Blodtoppen tål inte hårt bete
och blodtoppblomvecklaren kan få svårt att hinna utvecklas klart.
Ha gärna ett betesfritt år då och då.
I kärr med blodtopp bör man se till att marken inte växer igen.
Det är också viktigt att vätar med blodtopp inte dikas ut.

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 blodtoppblomvecklaren har tagits
fram av länsstyrelsen på Gotland, som också ansvarar för att åtgärderna utförs. Det finns att ladda
ner på naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se.
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