Fjärilar
i Oset och Rynningeviken, sida 1

Fjärilar och blommor hör ihop. På Vattenparkens kullar
och på andra ängar i Oset och Rynningeviken finns det
gott om växter och blommor som lockar fjärilar.
Fjärilar flyger inte gärna när det är regnigt och kallt.
Passa på att besöka Oset och Rynningeviken under soliga
dagar på våren eller innan det blir allt för sent på hösten.
Sommaren är naturligtvis bäst så för ett sommarfritis kan
ett sommarbesök med fjärilstema vara perfekt.
Om ni fångar en fjäril med fjärilshåv så var försiktig
med den. Tala om för barnen att fjärilarna varken bits eller
sticks. Men man ska inte ta för mycket i dem, eftersom
vingarna är mycket ömtåliga. Man kan ha fjärilen i en
glasburk medan man tittar på den. Fjärilen flyger inte
så ofta nedåt så ett bra tips är att hålla burken upp och
ned och sedan hålla en pinne som sittplats åt fjärilen inne
i burken.
Tips på bra ställen där det finns fjärilar, se sida 2.

Förslag på saker att göra
i Oset och Rynningeviken
• Gör en egen fjärilsrestaurang. Doppa smala trasor i
sockermättat vin eller öl och häng upp dem i träd och
buskar. Ni kan också blanda äppelmos med lite jäst och
låta det jäsa någon dag och sedan smeta ut moset på ett
träd eller liknande. Det gillar bl.a. den stiliga amiralfjärilen som flyger sent på sommaren.
• Låt barnen studera hur många olika fjärilar de ser
och rita av dem. Titta nära på fjärilarna och se om
sugsnablarna syns. Man behöver inte fånga fjärilarna
om man har en fjärilsrestaurang, de är så upptagna med
att äta och märker knappt att man tittar på dem.
• Digitalkamera är ett perfekt redskap för att dokumentera fjärilar. Ta bilder på de fjärilar ni hittar och gör en
fjärilsbok, fjärilsutställning eller fjärilsfaktakort när ni
kommer hem.
• Kolla vilka växter som fjärilen helst äter på. Samla
in växterna och gör ett fjärilsblomsherbarium när ni
kommer hem.

Att ta med på utﬂykten
• Håvar, helst stora och lätta.
• Glasburkar.
• Tygremsor och sockermättat vin (eller jäst äppelmos,
se tips i spalten till höger).
• Digitalkamera.
• Matsäck!

Amiralfjäril

Barrskogsnunna

Puktörneblåvinge

Fjärilshåv
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Fjärilar i Oset och Rynningeviken, sida 2
Tips
på bra ställen:
St

Bra ställen där du hittar
mycket blommor och
därmed också många
fjärilar
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