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ABSTRACT 

This study aims to get a better understanding of the oviposition-behaviour of the butterfly 
Marsh Fritillary (Euphydryas aurinia), in the area Bälsalvret on the Island of Gotland. The 
study may provide helpful information to aid the conservation of the species in the area and 
also provide overall knowledge about the female’s preferences when it comes to choosing 
microhabitat and host plant for their eggs.  

The analysis of the microhabitat preference for oviposition by the Marsh Fritillary showed 
that eggs were predominantly laid on large-sized host plant individuals with a warmer 
microclimate; with a preference for the rosette diameter, the length and the width of the leaf 
and the number of Succisa pratensis individuals in the vicinity. This indicates that the 
female’s priority is to place the eggs at the most optimal place for their offspring’s survival 
and growth.  
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Figur 1. Hane av Euphydryas aurinia. 
Fotograf: Lina Fransson. 

Figur 2. Hona av Euphydryas aurinia (notera större, 
rundare bakkropp). Fotograf: Lina Fransson. 

INTRODUKTION 
 
Väddnätfjäril ( Euphydryas aurinia) 

Väddnätfjärilen Euphydryas aurinia, är en dagfjäril, närmare bestämt en nätfjäril med typisk 
teckning, vilket innebär ett mörkare teckningsmönster som följer vingribborna och tvärribbor 
med en regelbundenhet vilket gör att de ljusare färgfläckarna bildar ett rutmönster. Arten har 
en vingbredd på 33-46 mm (Eliason & Björklund 2008). Ovansidan av vingarna har 
orangebruna eller ljusgula/gulbruna fält som bildar ett kontrastfläckmönster. Bakvingarna har 
svarta punkter i det näst yttersta bandet, vilket är karaktäristiskt för arten, men finns även hos 
ängsnätfjärilen, Melitaea cinxia, men bakvingens undersida är hos denna diffust färgad och 
saknar starkt kontrastlika band. Färgteckningen hos E. aurinia varierar kraftigt och hanar kan 
vara jämnfärgade (se Figur 1). Honor av den gotländska populationen är vanligen av den 
ljusbrokiga formen med en ljusare teckning (Malm 2014) (se Figur 2). Även bakvingarnas 
kantmånar skiljer sig från populationer från andra delar av landet genom att de oftare är 
större, har en skarp kontur mot en svart inramning och en renare vit färg som framträder 
tydligare hos honan. Honan är vanligen betydligt större än hanen. Hanen har även smalare 
framvingar i jämförelse med honans mer rundade. Hanen har en snabbare flykt, medan 
honans flykt vanligen är långsammare och tyngre, åtminstone innan hon lagt sina ägg (Eliason 
& Björklund 2008).  Hanarna kläcker några dagar tidigare än honorna (Artdatabanken 2007). 

 

Larvstadiet 

Fjärilar har vad som kallas för en holometabol (fullständig) förvandling, vilket innebär att 
larven som kläcks ur ägget inte ser ut som den vuxna fjärilen och också har helt andra krav på 
sitt habitat. Larvstadiet är fjärilens tillväxtstadium och då gör den allt för att bli så stor som 
möjligt, vilket innebär att större delen av tiden tillbringas med att äta av sin värdväxt. Det är 
extra viktigt för honan som ju större hon blir som adult kan producera och bära med sig 
betydligt fler ägg (Eliasson et al. 2005).  

Nätfjärilsarter har sociala larver och enligt Eliasson & Björklund (2008) kan detta sannolikt 
vara en avgörande faktor som kan göra att förlusten av den genetiska variationen i lokala 
populationer går betydligt snabbare än hos övriga dagfjärilar. Slumpmässiga faktorer såsom 
nedtrampning av värdväxten, uppätning, översvämningar eller torka kan snabbare slå ut hela 
larvgrupper, även om den sociala tillvaron i spånader ger individen ett ökat skydd och även 
kan öka överlevnaden hos larverna.  
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Larver av E. aurinia har sex stadier. Redan vid det andra stadiet skyddas de av sju tornar som 
har många nållika borst som bildar en ogenomtränglig sköld mot predatorer som angriper med 
käftarna. Larver på Gotland och på flera andra platser har en ettårig livscykel men här skiljer 
sig fastlandspopulationen ut med sin partiellt fleråriga livscykel, vilket är mycket ovanligt 
(Eliasson & Björklund 2008). Larverna lever socialt i spånader som skapar en skyddad miljö. 
Tillväxten av larverna går långsamt och det är först i augusti eller september när de har nått 
det tredje eller fjärde larvstadiet som de skapar en vattentät säck av spinntrådar som de 
tillsammans övervintrar i. Till våren och snösmältningen vaknar de till liv och kan snabbt nå 
en högre kroppstemperatur med hjälp av sin svarta färg, vilket gör att de snart letar sig fram 
till nya värdväxter att äta av och sprider sig i området (Artdatabanken 2007).  

På de nordligare bredgraderna av E. aurinias utbredningsområde är temperaturen begränsande 
för larverna. De kräver en kroppstemperatur på 35-38 grader för att överhuvudtaget kunna 
klara av att smälta födan, vilket är ineffektivt och kräver solexponerade platser där larven kan 
klara att hålla denna temperatur. Samtidigt får det inte bli en för hög temperatur under lång 
tid, för då kan larven äta så frenetiskt att de ömsar skinn oftare och inte hinner utvecklas 
ordentligt innan de ska förpuppas. Ett allvarligt hot mot hela populationen skulle vara 
förändringar till ett kallare klimat, vilket skulle kunna vara förödande då larverna är extra 
känsliga mot kallare temperaturer och i värsta fall helt kan avstanna i sin tillväxt (Eliasson et 
al. 2005).  

När larven har växt till sig och genomgått sina larvstadier sätter den sig stilla på lämplig plats 
och förpuppar sig. Då blir larvens hud hård och blir till ett skal. Inuti denna puppa genomgår 
sedan larven ytterligare en förvandling och blir denna gång en fullbildad fjäril (Eliasson et al. 
2005). I ca två veckor varar puppstadiet innan den fullt utbildade fjärilen kan krypa ut för att 
börja flyga (Artdatabanken 2007).  

Fjärilar är beroende av en viss muskeltemperatur för att överhuvudtaget kunna flyga. Optimal 
temperatur för flygning är 38-40 ˚C. För att vingmusklerna ska nå denna temperatur krävs att 
fjärilen först solar en stund. Ibland kan temperaturen bli för hög för flygning vilket kan leda 
till överhettning, men i vårt kallare klimat är det vanligare att fjärilarna inte får tillräckligt 
med solvärme för att ens kunna lyfta (Eliasson et al. 2005). 

 
Äggläggningsbeteende och preferens för äggläggningsplats 

Fjärilar är aktiva enbart under rätt förhållanden och inom vissa temperaturintervall. Att vara 
så beroende av vädret begränsar honornas fekunditet på två sätt: dels måste äggen få tid att 
mogna och dessutom behöver honan tid till att hitta optimala äggläggningsplatser (Berger et 
al. 2008). Den plats eller den värdplanta som honan väljer ut är den hon finner lämpligast med 
tanke på näringsinnehåll, värdväxtens kemiska försvarsförmåga samt solexponering och 
mikrohabitat (Eliasson et al. 2005).  De flesta naturliga miljöer ger inte honan obegränsad 
tillgång på äggläggningsplatser så en honas fekunditet begränsas av den tid hon kan vara aktiv 
och flyga samt lägga äggen (Berger et al. 2008). Det är därför inte säkert att en större hona får 
en mer lyckad reproduktion, även om hon i teorin kan producera fler ägg än en mindre hona. 
Med tanke på att en större hona bör har en större energireserv än en mindre kan hon dock ha 
fördelar då det kommer till att lagra ägg och få dem att mogna (Berger et al. 2008).  Vid 
parningen överför fjärilshanen ett spermiepaket till honan som hon själv sedan kan förvara till 
dess att det är dags att befrukta och lägga äggen (Eliasson et al. 2005). En hona av E. aurinia 
kan under den första tiden ha svårt att flyga då hon bär på många ägg och efter parningen 
söker efter en lämplig äggläggningsplats.  
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Figur 3. Succsia pratensis, Euphydryas aurinias värdväxt.  
Fotograf: Lina Fransson. 

Figur 4. Äggsamling av Euphydryas aurinia. Notera ljusgul 
färg och att äggen läggs lager på lager. Fotograf: Lina Fransson. 

Honan väljer oftast att placera alla äggen eller åtminstone hälften av dessa på ett större blad 
av artens värdväxt ängsvädd, Succisa pratensis (Vesslen 2011) (se Figur 3). Äggen läggs i 2-3 
lager (Eliasson & Björklund 2008). Bladet ska vara stort och ha avstannat i sin tillväxt. Har 
tillväxten inte stannat kan det bli problematiskt för äggruppen som kan lossna eller tvingas 
isär. På Gotland lägger honan aldrig ägg på ett blad som redan bär ägg (Eliasson et al. 2005). 
E. aurinias ägg är till formen rundat, svagt konformigt och har en platt bas och topp med 20 
längsgående linjer. Vanligen är ägget hos dagfjärilar inte större än 1-2 mm (Eliasson et al. 
2005). Äggen är först citrongula (se Figur 4), men med tiden blir de mer brungula och till slut 
vinröda (Eliasson & Björklund 2008). Ägget och dess embryo skyddas av ett hårt hölje. 
Innanför höljet finns ännu ett skydd i form av ett vaxlager som gör att vätskan i ägget inte kan 
avdunsta, vilket ger ett bra skydd om förhållandena blir ogynnsamma (Eliasson et al. 2005). 
Äggen måste skyddas mot överhettning under hela äggutvecklingen och p.g.a. detta väljs 
äggläggningsplatsen ut med omsorg (Länsstyrelsen Gotlands län 2009). Äggutvecklingstiden 
är 3-4 veckor (Eliasson et al. 2005).  

På grund av ett något varmare klimat här på Gotland än i övriga Sverige läggs vanligen äggen 
på undersidan av bladet, till skillnad från fastlandet där äggläggningsplatsen vanligen är på 
ovansidan av bladet (Eliasson & Björklund 2008). På Gotland väljs gärna blad med 
bladspetsen riktad mot zenit för att minska uppvärmningen av bladöversidan (Länsstyrelsen 
Gotlands län 2009). Scheffers et al. (2014) menar att det tar längre tid för mikrohabitat att bli 
så varmt som det större omgivande habitatet samt att klimatet där håller sig hela 34-89 % 
kallare än i makrohabitatet. I framtiden är det därför bra att räkna med att mikroklimatet kan 
verka som en buffert när man ska bedöma en arts sårbarhet vad gäller klimatförändringar. En 
större planta kan även utgöra ett skydd mot överhettning (Krämer et al. 2012).  

Honor kan välja att lägga sina ägg på en mindre optimal planta eller till och med på en helt 
annan värdväxtart de år som abundansen av fjärilarna är stor. En ökad abundans kan även 
påverka vilka habitat honor väljer. Det är vanligare vid hög abundans att mindre optimala 
mikrohabitat och nya områden används av honorna. Mindre lämpliga mikrohabitat kan 
innebära att äggen blir sårbara för extrema förhållanden, vilket minskar chansen för dem att 
överleva (Botham et al. 2010).  I Sverige är det mycket ovanligt att E. aurinia väljer en annan 
värdväxtart än ängsvädd. Det har hänt då det funnits hög förekomst av larver och det i sin tur 
minskat antalet lediga värdväxter med fullt utväxta blad. I dessa fall har åkervädd (Knautia 
arvensis) varit den alternativa värdväxtarten (Eliasson & Björklund 2008).  
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I en studie från Storbritannien (Botham et al. 2010) visade det sig att kvantitet och kvalitet 
hos värdväxten hade en positiv korrelation med antal larvspånader. Bättre kvalitet och större 
antal värdväxter gav ett högre antal larvspånader både i fragmenterade och icke 
fragmenterade områden. Vegetationshöjden var även den en viktig parameter för larvernas 
överlevnad med en optimal höjd som varierade mellan 15 och 20 cm, beroende på om 
området var fragmenterat eller inte. Den lägre vegetationshöjden förekom i fragmenterade 
områden. En studie på Öland (Betzholtz et al. 2007) visade att den optimala höjden på 
växtligheten där var betydligt lägre.  Toleransen för en lägre vegetationshöjd är enligt 
författarna en kompensation för det kyligare klimatet, eftersom det ger en ökad 
marktemperatur vilket gynnar larvutvecklingen. Höjden på växtligheten på Öland låg på 4-16 
cm men var ännu kortare när antalet växter som utnyttjades till föda var lågt. Då var den 
optimala höjden 4-10 cm. Därför föreslår man att för att bevara arten där så krävs en 
vegetationshöjd på 10 cm.  

En studie på en annan fjäril, smultronvisslare, Pyrgus malvae, visade att en lyckad 
larvutveckling kräver tillräcklig tillgång på föda. En större mängd ägg kräver därför en planta 
med tillräcklig biomassa för larvutvecklingen (Krämer et al. 2012).  Anthes et al. (2003) har 
visat att larvdensiteten beror på värdväxtdensiteten. Genom åtgärder för att öka antalet 
lämpliga värdväxter inom ett område kan det i sin tur indirekt öka antalet larver. Dessutom är 
kvalitén på födan viktig vid utvecklingen, en sämre kvalitet gör att larven växer sämre och 
även helt kan stanna av i sin tillväxt. Detta är även fallet om larven får i sig för höga halter av 
växtens skyddsämnen. Hård konkurrens om födan eller dålig tillgång på denna är därför ett 
annat hot mot larvstadiet (Eliasson et al. 2005).  Larverna måste skyddas mot översvämning 
och därför väljs vanligen plantor som finns på tuvor, vilket minskar risken för detta hot 
(Eliasson 2002, Länsstyrelsen Gotlands län 2009).  
 

Utbredning och status 

Euphydryas aurinia har en stor utbredning som sträcker sig över större delen av Europa, 
vidare in i Ryssland och arten finns även i vissa delar av Asien. I södra delen av artens 
utbredningsområde förekommer den främst i bergstrakter, som högst på en höjd av 2600 
meter över havet. Arten är listad som nationellt utdöd både i Nederländerna och i Belgien. 
Artens utbredning i Sverige är på fastlandet kraftigt fragmenterad och arten har helt 
försvunnit från 6 av 13 landskap där det tidigare funnits populationer. Kraftledningsgator som 
hävdas där det fortfarande finns bestånd av värdväxten ängsvädd är till stor del den typ av 
miljö på fastlandet där arten fortfarande lyckas överleva (Artdatabanken 2007).  Nuvarande 
populationer på fastlandet hittas i länen Gävleborg, Uppsala, Dalarna, Västmanland och 
Örebro (Eliasson & Björklund 2008). E. aurinia hotas av fragmenterade och försämrade 
livsmiljöer och arten är känslig för lokala utdöenden i större delar av dess utbredningsområde 
i Europa (Smee et al. 2010). Den har minskat i mycket snabb takt de senaste 30 åren. 
Väddnätfjärilen omfattas av EU:s Habitatdirektiv då den kraftigt minskat i alla 
låglandsområden (Eliasson & Björklund 2008). I Sverige är arten fridlyst över hela landet och 
klassas som sårbar (VU) sedan år 2000 i den svenska rödlistan. I rödlistan 2015 klassas arten 
fortfarande som sårbar (Artdatabanken 2015-06-02).  
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I den nordligaste delen av utbredningsområdet i Europa, exempelvis på Gotland, är arten 
beroende av både värme och fukt i en kombination som kräver ett mycket speciellt habitat 
(Eliasson & Björklund 2008). Med en relativt lång vegetationsperiod och med ett gynnsamt 
klimat med fler soltimmar samt en mycket speciell geologi erbjuder vissa delar av Gotland ett 
sådant mycket speciellt habitat (Länsstyrelsen Gotlands län 2009). Habitatet består till stor del 
av en alvar– och myrliknande miljö som brukar kallas för vät (Malm 2014). Det är den unika 
berggrunden kallad märgelsten, som finns på bland annat Bälsalvret på den nordöstra sidan av 
Gotland, som är mjuk och lätt vittrar sönder, som skapar förutsättningar för detta mycket 
speciella habitat. Dessutom har den egenskapen att inte släppa igenom vatten, vilket gör att 
rörelser uppstår i marken och dess jordart alvarmo då lätt omväxlande fryser och tinar 
(Länsstyrelsen Gotlands län 2009). Det är här den största population av E. aurinia på Gotland 
finns och då främst där området skyddas från bete av ett hägn. Bete och tramp av betande djur 
är annars ett stort hot mot populationen (Kullingsjö 2008).  Värdväxter med blad som är 
nedstänkta med lera från tramp av betande djur väljs aktivt bort av väddnätfjärilshonan 
(Eliasson 2002). 

  
Bevarandeåtgärder och krav på habitat 

Bevarandeåtgärder som gjorts med fokus på Euphydryas aurinia har hittills inte lyckats vända 
eller sakta ner den kraftiga minskningen av arten, vilket troligen beror på att otillräckliga data 
har varit grunden för de åtgärder som gjorts (Anthes et al. 2003). För att kunna hitta lämpliga 
bevarandeåtgärder måste man lära sig att förstå de faktorer som påverkar habitatets kvalitet 
(Krämer et al. 2012). Både biotiska och abiotiska faktorer gör att populationer av E. aurinia 
kan variera kraftigt i storlek från år till år (Botham et al. 2010). 

En population som utsätts för extremt väder åt något håll (extremt torrt eller blött) kan om 
fjärilens fysiologiska gränser överskrids få svårt att överleva och i värsta fall helt dö ut från 
området. På grund av denna känslighet för extrema förhållanden krävs det att organismer har 
möjlighet att hitta buffertzoner där de kan överleva. Mikrohabitaten i området har möjlighet 
att erbjuda många olika refugier vilka fungerar som en buffert mot de svåra väderförhållanden 
organismerna kan ställas inför och minskar sannolikt dödligheten (Scheffers et al. 2014). 
Därför är det viktigt att ta reda på vilka krav som ställs av arten på dess livsmiljö för att på 
bästa sätt kunna utveckla bra bevarandeåtgärder. När det gäller fjärilar och vilka krav de 
ställer på sitt habitat kan information kring äggläggningen ge värdefull kunskap för arbetet 
med att skydda deras naturliga livsmiljöer (Eilers et al. 2013).  

När habitaten i en arts utbredningsområde varierar som hos E. aurinia, måste man bedöma 
vilka åtgärder som är lämpliga för artens respektive habitat (Smee et al. 2010).  I små 
fragmenterade och/eller isolerade områden har det visat sig att E. aurinia är mycket känslig 
för att dess habitat ska se ut på ett speciellt sätt för att de ska överleva. I större områden som 
är mer sammanhängande är kraven på dess livsmiljö inte lika specifika. Därför kräver små 
fragmenterade eller isolerade områden en skötsel för att skapa optimala habitat för arten 
(Botham et al. 2010). För att en population ska överleva inom ett område är man idag 
medveten om att arten har en metapopulationsdynamik som kräver en jämvikt mellan lokala 
utdöenden och återkolonisation (Artdatabanken 2007).  Anthes et al. (2003) kunde också 
konstatera att en bevarandestrategi för E. aurinia bör se till att det finns ett nätverk av 
fragment med lämpliga habitat och att områden som anses lämpliga men som ännu inte har 
någon population även de bör inkluderas och skyddas.  
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Krämer et al. (2012) hävdar att äggläggningsplatser kräver en gles växtlighet med inslag av 
bar mark för att ge förutsättningar för ett varmt mikroklimat för larvutvecklingen. Deras 
definition av ett varmt mikroklimat är en växt med en lutning åt sydlig eller västlig riktning, 
med en låg och gles vegetation.  De menar också att det skulle kunna vara möjligt att aktivt 
bygga lämpliga mikrohabitat. Anthes et al. (2003) har data som visar på att för E. aurinia är 
det vid utvecklandet av bevarandestrategier viktigt att tänka på att bevara och maximera det 
lokala habitatets kvalitet genom att se till att det finns lämpliga värdväxter som kunnat växa 
sig stora, med låg och sparsam vegetation omkring sig. Detta eftersom honor av arten föredrar 
att lägga sina ägg på stora individer och när det gäller värdväxten ängsvädd, Succia pratensis, 
ska de även ha en preferens för individer som växer på öppnare områden.   

Smee et al. (2011) skriver att det går att förutspå antalet larvspånader under ett år utifrån 
densiteten av årets vuxna fjärilar. Därför kan man med stor sannolikhet påstå att bevarandet 
av en fas i fjärilens liv även gynnar de andra livsstadierna hos arten, men p.g.a. de olika krav 
som artens olika livsstadier ställer på sitt habitat är det svårt att förutspå vilka parametrar som 
ger det optimala habitatet vad gäller hela populationen. Enligt Anthes et al. (2003) kan det 
vara missledande att bara titta på en av faserna i livscykeln hos E. aurinia när det gäller hur 
man ska bedöma ett områdes kvalitet och vilka bevarandeåtgärder som är lämpliga för arten. 
Därför bör man ta reda på så mycket som möjligt om alla fjärilens livsstadier för att sedan 
utifrån det se vilka bevarandeåtgärder som bör vidtas. Det är därmed också viktigt att ta reda 
på mer kring äggläggning och äggstadiet för det är en del av E. aurinias livscykel som man 
inte vet så mycket om. Kanske kan min studie ge någon ny värdefull kunskap om vilka krav 
äggen ställer på habitatet eller om vilka krav fjärilshonorna har på habitatet i Bälsalvret.  
 

Syfte 

Syftet med denna studie är att få en bättre förståelse för väddnätfjärilshonans val av 
mikrohabitat inom äggläggningsområdet Bälsalvret på Gotland. Framför allt för att öka 
förståelsen för vilka krav de har på livsmiljön där och vilka åtgärder som skulle gynna artens 
fortsatta överlevnad inom området. Ett annat syfte är också att öka kunskapen i allmänhet om 
vilka parametrar som kan vara viktiga för honans val av äggläggningsplats och vad 
äggutvecklingen har för krav på mikrohabitatet när det gäller temperaturen under bladet.   

Frågeställningar och hypoteser 

Frågeställning 1:  

• Vilka preferenser har Euphydryas aurinias honor vid val av mikrohabitat för äggläggning?  

Hypoteser: 

• Preferensen för äggläggningsplatsen bör likna det habitat där larvernas spånader 
återfinns. 

• Det finns preferens för större individer av värdväxten, då den senare utgör föda för 
larverna.  

• Bladens storlek och höjd över marken hos värdväxten Succisa pratensis har betydelse 
för val av äggläggningsplats.   

• Det finns preferens för värdväxter med närhet till andra ängsväddsindivider.  
• Värdväxten ska stå skyddat för stark vind och vara solexponerad större delen av 

dagen.  
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Figur 4. Bälsalvret och dess habitat. Fotograf: Lina Fransson.  

Figur 5. Bälsalvret, visar en annan del av habitatet. Fotograf: Lina Fransson. 

Frågeställning 2: 

• Väljer fjärilshonan ängsväddsblad som har varmare temperaturer under bladet även över tid?  

Hypotes:  
 

• Medeltemperaturen är varmare under utvalt ängsväddsblad.  
• Maximum temperaturen är varmare under utvalt ängsväddsblad.  
• Minimum temperaturen är varmare under utvalt ängsväddsblad.  

 

 

MATERIAL OCH METODER 

 
Studieområde 

Studien utfördes i området Bälsalvret på nordöstra Gotland, beläget i den sydöstligaste delen 
av ett stort Natura 2000 - område på 953 ha, vid namn Hejnum Kallgate (Figur 4 och 5). På 
grund av skador från betesdjur har stora delar av Bälsalvret sedan 2007 varit inhägnat. Redan 
2005 hägnades en speciell del av området in för att gynna Euphydryas aurinia (Länstyrelsen i 
Gotlands län 2009). Koordinaterna för området Bälsalvret och min utgångspunkt för studien 
är E: 0719551 N: 6396706, vid Gotlands länsstyrelses informationsskylt ute vid väg 147. 
Fältstudien utfördes 1-17 juni, 24-25 juni samt 18 juli 2015. Området jag undersökte var ca 16 
ha stort med en omkrets på 1594 meter (Se Bilaga 1 och 2).  
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Figur 6. Ruta utplacerad, vald ängsvädd 
är utmarkerad med röd flagg samt fyra 
röda flaggor vid 10 cm för att få lättare 
att uppskatta 10 cm radien. Den blå 
stenen markerar att en templogg 
placerats ut. Fotograf: Lina Fransson.  

Figur 7.  Modell för uppskattningen av 
täckningsgrad i procent. 

Fältmetodik 

Under fältstudien studerades väddnätfjärilshonors val av äggläggningsplats och 
äggläggningsbeteende de dagar under äggläggningsperioden då vädret var soligt och fjärilarna 
flög. Metoden för fältstudien följde till viss del den studie av mikroklimat och 
äggläggningsbeteende som gjordes 2013 på en annan dagfjäril, 
backvisslare, Pyrgus armoricanus (Eilers et al. 2013). 
Fältanvisningarna som följdes anges i Bilaga 3. Varje 
ängsväddindivid som inspekterades av honor, oavsett om de sedan 
lade ägg på värdväxten eller inte, fick koordinaterna utmarkerade 
med hjälp av en GPS.  

Under studien gjordes växelvis mätningar på en ängsvädd, av honan 
utvald till värdväxt (planta med ägg), samt på en kontrollplanta. En 
ruta på 1 m2 placerades ut, måttband användes för att placera växten 
i dess mitt (se Figur 6).  En kontrollplanta är en ängsvädd som 
valdes ut genom att ett slumpmässigt antal steg, i detta fall 17 steg, 
vandrades från rutan där ängsvädden med ägg fanns, mot en 
riktning där fjärilar påträffats tidigare. Genom att alltid göra en 
kontrollplanta per planta med ägg undersöktes ett lika stort antal 
kontrollplantor som utvalda värdväxter. Dessutom skedde 
undersökningarna av dessa under liknande väderförhållanden. 
Antalet växter med ägg samt kontroller som studerades berodde på 
vädret och antalet plantor med ägg som hittades.  

För samtliga plantor med ägg/kontrollplantor utfördes ett antal 
mätningar: Diametern hos växtens bladrosett mättes. Blad som 
bar ägg mättes både vad gäller längd och bredd. Höjden från 
marken och upp till bladkanten vid äggen mättes också, men på 
kontrollplantor, där ägg saknades på samtliga, mättes bladhöjden 
istället från marken och upp till bladkanten en bit in från bladspetsen. Kontrollplantorna fick 
samma mätningar av bladet, men då inga ägg hittades valdes det kortaste och det längsta 
bladet ut från bladrosetten och samtliga mätningar utfördes på respektive blad för att få ett 
min och ett maxvärde.  

Inom 1 m2 rutan användes en modell för att uppskatta 
täckningsgraden bar mark, där 1 % bar mark = 10 cm*10 
cm bar mark inom rutan (se Figur 7). Genom att mäta 
andelen bar mark i cm uppskattades procenten bar mark 
inom rutan. Bar marken inom 1 dm radien uppskattades på 
liknande sätt men inte enligt någon modell. Här var det 
enbart en personlig uppskattning av marken. Men även här 
mättes andelen bar mark för att underlätta uppskattningen. 
Inom samtliga rutor antecknades antalet blommande örter 
(exklusive örter i knopp eller överblommade örter). De 
blommande örterna som räknats artbestämdes med hjälp av 
bestämningslitteratur. Alla ängsväddsindivider inom rutan 
noterades (exklusive det studerade exemplaret) och enbart 
de ängsväddsplantor som hade sin rosett mitt inom rutans 
gränser räknades med. Avståndet från plantan med 
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Figur 8. Parande väddnätfjärilar, honan överst 
och hanen den nedre av de två fjärilarna. 
Fotograf: Lina Fransson.  

Figur 9. Utplacerad temperaturlogg (pil 2), denna placerad under 
äggen (se pil 1). Fotograf: Lina Fransson.  

ägg/kontrollplantan till andra ängsväddsplantor inom 1 m2 rutan mättes, enbart minimum och 
maximum avståndet antecknades. Jag studerade även marken runt plantan vid 
ägg/kontrollplantan och noterade om den var flat eller sluttande. Om den sluttade, noterades i 
vilken riktning markens lutning var (kompass till hjälp med detta). Temperaturen under bladet 
mättes med en digital termometer (Termometerfabriken Viking, ART. NO. 115), där 
temperaturmätaren hölls 1 cm över marken. En temperatur mättes även 1 m över värdväxten.  

Det förväntade beteendet som söktes var honor som inspekterade värdväxter. En inspektion är 
enligt Eilers et al. (2013) att honan går omkring på bladen på värdväxten, rör på antennerna 
och sänker bakkroppen. Ibland studerades en hona, ibland bevakades en plats med hög 
fjärilsaktivitet och annars vandrades området på jakt efter beteende av intresse. Beteende av 
intresse var vanligen en hona som betedde sig annorlunda i jämförelse med de övriga 
honorna. Det visade sig snart att det var lättare sagt än gjort att hitta och följa honor som 
inspekterade värdväxter. Det var svårt att avgöra om rätt individ studerades. Om den hona 
som studerades hade parat sig eller inte, och om hon inom den närmsta framtiden tänkte lägga 
ägg, var svårt att avgöra.  

För att hitta äggsamlingar studerades parningar i hopp om 
att kunna följa en nyparad hona som inom en snar framtid 
borde lägga ägg (se parning, Figur 8). Omväxlande utfördes 
studier på parningar (studien avbröts ofta då det var sent på 
eftermiddagen/kvällen) och sökande efter intressanta 
beteenden. Att följa parningar var en strategi som visade sig 
vara mindre effektiv. Att återvända dagen efter till de 
områden där parande par setts gav ofta utdelning i form av 
att ägg hittades i närområdet. Den bästa metoden för att 
finna ägg visade sig dock vara att bara gå omkring i området 

och undersöka ängsväddsblad på jakt efter värdväxter med 
ägg. Samtliga äggsamlingars färg noterades samt deras 
avstånd till bladspetsen.   

Temperaturloggar (Thermocron iButton DS 192x logger) placerades även ut, för att 
undersöka temperaturen över tid, vid de 10 första äggläggningssamlingarna samt för de 10 
första kontrollplantorna.  En av temperaturloggarna representerar två äggsamlingar, vilka var 
placerade på samma ängsvädd, på blad 
som satt precis bredvid varandra (se 
Bilaga 2). Temperaturloggarna placerades 
i marken (mäter marktemperaturen) under 
det längsta bladet en bit in från 
bladspetsen, om det fanns ägg placerades 
de under äggen (se Figur 9). 
Temperaturloggarna mätte 
marktemperaturen 1 gång/timme. 
Temploggarna placerades ut från den dag 
och tidpunkt då jag fann 
äggen/kontrollplantan, jag noterade för 
samtliga dag, klockslag och plats vid 
utplaceringen. Den 18 juli samlades alla 
temperaturloggar in efter att samtliga fått 
vara ute i minst 4 veckor under samma 
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period som för äggutvecklingen. Vid insamlandet noterades datum och klockslaget när de 
plockades bort från platsen. Jag noterade då även om larver fanns på värdväxten. Vid 
insamlandet låg tre kontrollplantors temperaturloggar inte kvar i marken, varför dessa inte 
fick vara med i analysen med tanke på att jag inte kunde jämföra dessa med övriga 
temperaturloggar som legat kvar i marken och mätt dess temperatur. Tre äggsamlingar 
plockades därför också bort från analysen då de skulle ha jämförts med dessa kontroller. En 
av dessa var temperaturloggen från äggsamling ett som jag sett honan lägga, eftersom denna 
temperaturlogg inte samlat in data över temperaturen i marken alls under den period den legat 
ute.   

Efter att ha samlat ihop tillräckligt med data från plantor med ägg och från kontrollplantor 
utfördes även en populationsinventering på området Bälsalvret. Populationsinventeringen 
byggde delvis på metodiken från Öckinger (2006) enligt anvisningarna i Eilers et al. (2013). 
Delar av väddnätfjärilspopulationen undersöktes/uppskattades. Ett större område valdes ut. 
Detta täckte in de områden där jag tidigare utfört mina beteendestudier. Jag använde mig av 
transekter (raka linjer genom området) med 5 m mellanrum som vandrades i långsamt tempo. 
Alla adulta fjärilar av Euphydryas aurinia (av båda könen) som upptäcktes inom 2,5 m på 
transektens båda sidor noterades. Antalet räknade individer kan anses vara proportionell med 
storleken på den lokala populationen. Den första inventeringstransekten startade innanför 
staketet ute vid väg 147 och avslutades ett par hundra meter upp. Transekterna blev lite olika 
långa. Koordinaterna vid start och slut markerades för samtliga transekter med hjälp av GPS. 
Med måttband till hjälp mättes 5 m från transektens slut ut för att markera var nästa transekts 
början skulle bli. Jag vandrade sedan nästa transekt med hjälp av samma gradtal, i motsatt 
riktning. Fortsatte sedan transekt upp och ner tills 16 transekter undersökts. Totalt gick jag en 
sträcka på 6470 meter.  

 
Statistiska analyser 

De statistiska tester som utfördes var vid olika varians samt icke normalfördelade data Mann-
Whitney U-test. Vid normalfördelade data utfördes t-test för både lika och olika varians med 
hjälp av dataanalysen i Microsoft Excel 2010. De statistiska tester som utfördes följde 
anvisningar i Fowler et al. (2009). Vid Mann Whitney U-test användes kritiska värden från 
tabell i Billiet (2003).  

Analysen av temperaturloggarna utfördes för samma period, 17 juni -17 juli, då samtliga 
temperaturloggar legat ute samtidigt och mätt marktemperaturen. De dygn som sedan valdes 
ut till analysen var de fem dygnen med de högst uppmätta maxtemperaturerna och resterande 
fem dygn valdes för att de hade de fem lägsta mintemperaturerna. Dessa temperaturer valdes 
från temperaturloggar som representerade äggläggningsplatserna. Jag beräknade medelvärde, 
max- och mintemperaturen för respektive tio dygn. För samma datum utfördes beräknande 
analys för respektive kontrollplantors tio dygn. Sedan beräknades för både 
äggläggningsplatser och kontrollplatser ett gemensamt medelvärde för respektive 
temperaturloggs medeltemperatur. Även medelvärdet för respektive max-och mintemperatur 
beräknades för samtliga temperaturloggar. Dessa data sammanställdes i tre olika tabeller, med 
en kolumn för plantor med ägg och en annan för kontrollplantor. När detta var gjort för 
samtliga temperaturloggar (som användes vid analysen) utfördes dataanalys med hjälp av 
Microsoft Excel 2010. De statistiska testen som användes var även här vid olika varians samt 
icke normalfördelade data Mann-Whitney U-test. Vid normalfördelade data utfördes t-test för 
både lika och olika varians.  
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Figur  10. Äggläggande hona av 
Euphydryas aurinia, 2015-06-11.  
Fotograf: Lina Fransson.  

Figur 11 Rosettdiametern i cm för ängsvädd utvald till äggläggning och kontrollplantor (medelvärde ±. s.e.).  
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Artbestämning 

Artbestämningen av fjärilar utfördes med hjälp av Malm (2014). Nomenklatur enligt Malm 
(2014).  

Artbestämningen av växter utfördes med hjälp av Svensk Fältflora (Mossberg & Stenberg 
2006) samt vid behov av Svensk Flora - Fanerogamer och kärlkryptogamer (Krok & Almquist 
2012). Nomenklatur enligt Mossberg & Stenberg (2006).  
 
 

RESULTAT 
 
Honans preferens vid äggläggning 

De första hanarna flög den 4 juni och fyra dagar senare 
konstaterades den första honan. Den första, och enda, äggläggande 
honan sågs den 11 juni. Hon upptäcktes av en slump sitta 
fladdrandes under ett ängsväddsblad där hon lade sina ägg (se Figur 
10). Resterande äggsamlingar hittades främst genom ren tur eller 
genom att bladen på ängsväddsplantor undersöktes. Som mest 
hittades 8 äggsamlingar inom en yta på 3x3 meter (se klumpade 
temploggar nära startpunkt i Bilaga 2).  

Data samlades in från totalt 15 äggläggningsplantor och från lika 

många kontrollplantor. De statistiska analyser som utfördes på de 
data som samlades in visade att det fanns parametrar som 
väddnätfjärilshonan har preferens för när det gäller var hon sedan 
väljer att lägga sina ägg.  

När skillnaden i rosettdiametern mellan plantor med ägg och kontrolplantor undersöktes fanns 
en statistisk skillnad mellan ängsvädd som valts ut till äggläggning (medianvärde = 21,5 cm, 
n=15) och kontrollplantor (medianvärde=15,5 cm, n= 15). En större rosettdiameter föredrogs 
(Mann Whitney U-test, U=63; p<0,05) (Figur 11).  
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Figur 12. Bladlängden i cm för ängsvädd utvald till äggläggning och kontrollplantor (medelvärde ±. s.e.).  
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Det fanns även en signifikant skillnad mellan bladlängden hos de blad som honan valde ut till 
äggläggning (medelvärde= 10,07 cm, sd=2,33, n=15) och bladlängden hos kontrollplantor 
(medelvärde=7,75 cm, sd=3,51, n=15). Större blad av ängsvädd föredrogs av honor vid 
äggläggning (t-test: t = 2,13, p<0,05) (Figur 12). 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladbredden var också en parameter som det visade sig att honan har en preferens för då hon 
väljer de blad hon ska lägga sina ägg på (medianvärdet= 2 cm, n=15) i jämförelse med 
kontrollplantors bladbredd (medianvärde= 1,4 cm, n=15). Det fanns en signifikant skillnad, 
med en preferens för en något större bladbredd (Mann Whitney U-test, U= 46,5; p<0,05) 
(Figur 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Figur 11. Bladbredden i cm för ängsvädd utvald till äggläggning och kontrollplantor (medelvärde ±. s.e.).  
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Figur 14.  Antalet ängsväddsplantor hos 1 m2 rutor med ängsvädd utvald till äggläggning och kontrollplantor (medelvärde ±. s.e.).  
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När det gällde höjden på bladet i förhållande till marken så gav den statistiska analysen ingen 
signifikant skillnad mellan utvalda ängsväddsplantor (medelvärde= 6,08 cm) och 
kontrollplantor (medelvärde= 4,63 cm) (t-test: t = 0,118, p>0,05). Detsamma gällde för 
växthöjden inom en dm radie för utvalda ängsväddsplantor (medianvärde= 12,5 cm, n= 15) 
och kontrollplantor (medianvärde= 13,15 cm, n= 15) (Mann-Whitney U-test, U= 107; 
p>0,05). Inte heller växthöjden inom 1 m2 rutan vid utvalda ängsväddsplantor (medianvärde= 
16,1 cm, n= 15) och kontrollplantor (medianvärde= 16,15 cm, n= 15) visade någon statistiskt 
signifikant skillnad (Mann-Whitney U-test, U= 104; p>0,05).  
 
Det visade sig också att honan inte har någon preferens för bar mark vid val av 
äggläggningsplats, ingen statistiskt signifikant skillnad fanns vidutvalda ängsväddsplantor 
(medianvärde= 10 %, n= 15) och kontrollplantor (medianvärde= 17 %, n= 15) inom en dm 
radie (Mann-Whitney U-test, U= 73,5; p>0,05).  Inte heller inom 1 m2 rutan fanns någon 
statistisk signifikant skillnad i andelen bar mark mellan utvalda ängsväddsplantor 
(medianvärde= 11 %, n=15) och kontrollplantor (medianvärde= 9 %, n= 15) (Mann-Whitney 
U-test, U= 105; p>0,05). Ingen signifikant skillnad fanns heller för antalet blommande örter 
inom 1 m2 vid utvalda ängsväddsplantor (medelvärde= 1,93 st.) och kontrollplantor 
(medelvärde= 8,267 st.) (t-test: t = 0,1, p>0,05). Inte heller fanns någon statistiskt signifikant 
skillnad för antalet arter av blommande örter per m2 för utvalda ängsväddsplantor 
(medianvärde= 1 art, n= 15) och kontrollplantor (medianvärde= 1 art, n= 15) (Mann-Whitney 
U-test, U= 99,5; p>0,05).  
 
Det fanns en signifikant skillnad mellan antalet ängsvädd inom 1 m2 vid ängsvädd som valts 
till äggläggning (medianvärde= 20 st., n=15) och vid kontrollplantor (medianvärde= 7 st., 
n=15). Honan har en preferens för ett större antal ängsväddsplantor inom 1 m2 vid val av 
äggläggningsplats (Mann-Whitney U-test, U=61,5; p ˂ 0,05) (Figur 14). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Däremot hittades ingen signifikant skillnad vad gällde avståndet till andra ängsväddsplantor 
inom 1 m2 mellan ängsvädd som honan valt ut till äggläggning (medianvärde= 33,5 cm) och 
kontrollplantor (medianvärde= 31 cm) (Figur 15). 
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Figur 15. Avståndet i cm till andra ängsväddsplantor inom 1 m2 hos ängsvädd utvald till äggläggning och kontrollplantor 
(medelvärde ± s.e.).  
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Figur 16. Temperaturen under bladet i ˚C vid ängsvädd utvald till äggläggning och kontrollplantor (medelvärde± s.e.).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jag utförde även en test för att se om det fanns någon skillnad i avståndet till den närmsta 
ängsvädden inom 1 m2, men fanns ingen signifikant skillnad mellan ängsvädd utvald till 
äggläggning (medelvärde= 6,83 cm) och kontrollplantor (medelvärde= 6,71) (t-test: t = 0,96, 
p>0,05). 
 
Honan har även en preferens för temperaturen under bladet vid val av äggläggningsplats. Det 
var en statistiskt signifikant högre temperatur under blad vid ängsvädd som utvalts till 
äggläggning (medianvärde= 34,8˚C, n=15) än under kontrollplantor (medianvärde=31,6˚C, 
n=15) (Mann- Whitney U-test, U=49; p ˂ 0,05) (Figur 16 och Tabell 1).  
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Figur 17. Temperaturen i ˚C 1 m över ängsvädd utvald till äggläggning och kontrollplantor (medelvärde ± s.e.).  

Tabell 1.  Temperaturen under bladet vid respektive ängsväddsplanta med ägg samt kontrollplanta.  
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Det visade sig också finnas en signifikant skillnad mellan temperaturen 1 m över bladet vid 
ängsvädd som valts för äggläggning (medianvärde= 27,1˚C, n=15) och kontrollplantor 
(medianvärdet= 25,4˚C, n=15). Honan visade sig ha en preferens för en varmare temperatur 1 
m över värdväxten vid val av äggläggningsplats (Mann- Whitney U-test, U=61,5; p ˂ 0,05) 
(Se Figur 17).  
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Tabell 2.  Skillnaden i sluttningen på marken vid ängsvädd som utvalts till äggläggning och vid kontrollplantor.  

Det fanns inte någon nämnvärd skillnad i om ängsvädden växer på plan mark eller inte om 
man jämför den data som samlades in från utvalda ängsväddsplantor och kontrollplantor (se 
Tabell 2). Tabellen visar med ett x om marken var plan eller sluttande. Dessutom visar 
tabellen åt vilket väderstreck som marken lutade.  Det man kan se är att av ängsvädd som 
valts ut till äggläggning på sluttande mark så valde honan att lägga sina ägg på blad vid mark 
som var riktad åt söder.  

 
Ängsvädd med ägg   Kontrollplantor 

 Plan 

mark Sluttande mark Riktning (grader) Plan mark Sluttande mark Riktning (grader) 

 

x SW 250 x 

  

 

x SÖ 120 x 

  

 

x SÖ 140 

 

x SÖ 190 

x 

   

x NÖ 60 

 

x SW 280 x 

  

 

x SW 280 

 

x SW 340 

 

x SW 280 x 

  

 

x SÖ 120 x 

  x 

   

x NÖ 50 

x 

  

x 

  x 

  

x 

  x 

  

x 

  x 

   

x SÖ 160 

x 

   

x SÖ 160 

  x SÖ 160   x SÖ 80 

  
Studerade parningar av Euphydryas aurinia 

En parning visade sig kunna hålla på i timtal, som 
längst 7 timmar (se Figur 18). Det bör noteras att det är 
oklart om någon av parningarna setts från start. Efter 
parningen förflyttades sig ingen av de nyparade honor 
som jag följde några längre sträckor och samtliga satt 
sedan bara och återhämtade sig i solen. Därför gav 
denna metod inget resultat i form av att honan kunde 
följas till det att hon lade sina ägg. Vanligen såg jag 
parningar på kvällen varför en del studier av parningar 
avslutades innan själva parningen var klar och därför är 
det också oklart om honan valde att lägga äggen senare 
samma dag eller om det skedde dagen därpå.   
 
  

Figur 18.  Pågående parning av Euphydryas aurinia.  
Fotograf: Lina Fransson.  
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Figur 22. Äggsamlingar som hittades nära varandra på 
olika värdväxtplantor. De hade olika färg vid upptäckten.  
Fotograf: Lina Fransson.  

Figur 19.  Spånad av Euphydryas aurinas larver. 
Notera de bruna fläckarna på ovansidan av bladet, 
vid hålet i bladet, nära skaftets mittnerv kan lite av 
spånaden ses. Fotograf: Lina Fransson. 

Temperaturloggar och larvspånader 

Av 15 äggsamlingar försågs enbart 10 med temperaturloggar. 9 temperaturloggar placerades 
ut då två av äggsamlingarna var placerade mycket nära varandra. Vid insamlingen av 
temperaturloggarna noterades om det fanns larver vid den äggsamling som hörde till 
temperaturloggen. Vid samtliga temperaturloggar hittades larvspånader eller spår av en 
spånad, på alla utom tre fanns det kläckta larver (se Tabell 3). Det syntes även att andra 
äggsamlingar som inte fått en temperaturlogg också hade larvspånader med kläckta larver. 
Med spår av spånad menar jag att det var som en mörk fläck på undersidan av bladet, medan 
översidan av bladet hade en brun fläck. Larvspånader med larver hade även dessa den bruna 
fläcken på bladöversidan (se Figur 19). Vid den första äggsamlingen, den som jag såg honan 
lägga, hittades spår av en spånad samt 6 larver (se Figur 20). Där noterade jag också att någon 
form av stekel kröp runt vid larver och spånaden. Dessa steklar sågs även på äggsamling 4,s 
spånad, i samma område. På övriga äggplatser sågs inte dessa steklar till. Vid den sista 
äggsamlingen (se * i Tabell 3) noterades 5 cm bort en fin larvspånad, denna från en 
äggsamling utan temperaturlogg. Vid fyndtillfället var färgen på äggen olika, den sista 
äggsamlingen (äggsamling 10) hade en ljusare brun färg än äggsamlingen som inte fick en 
temperaturlogg (Se Figur 21).  

  Figur 20. De 6 larver av Euphydryas aurinia som hittades under 
bladet vid äggläggningsplats 1. Fotograf: Lina Fransson. 

Figur 21. Stekel intresserad av skadad larvspånad.  
Fotograf: Lina Fransson.  
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Tabell 3. De tio första äggsamlingarna, de nyfunna äggens färg samt datum då de hittades. Tabellen visar 
också om det fanns larver på platsen vid borttagandet av temperaturloggen efter att samtliga loggar legat 
ute under 4 veckor. Dessutom är det noterat om okänd stekel sågs till vid larvspånaden. 
 * Larvspånad 5 cm bort, från äggsamling som ej fått utplacerad temperaturlogg.   

Figur 23.  Medeltemperaturen under äggens utvecklingsperiod hos plantor med ägg och kontrollplantor över tid.  
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Äggsamling Datum Äggfärg  Datum  Larver Stekel  

1 2015-06-11 ljusgula  2015-07-18 Ja, 6 st. – spår av spånad  Ja 

2 2015-06-12 ljusgula  2015-07-18 Ja, larvspånad med larver Nej 

3 2015-06-14 ljusgula  2015-07-18 Ja, larvspånad med larver Nej 

4 2015-06-14 ljusgula  2015-07-18 Ja, larvspånad med larver Ja 

5 2015-06-15 ljusgula  2015-07-18 Ja, larvspånad med larver Nej 

6-7 2015-06-15 gulbruna 2015-07-18 Ja, larvspånad med larver Nej 

8 2015-06-16 bruna 2015-07-18 Nej, spår av spånad Nej 

9 2015-06-16 ljusgula  2015-07-18 Nej, spår av spånad Nej 

10 2015-06-16 gulbruna 2015-07-18 Nej, spår av spånad* Nej 

 

Det fanns inte någon statistiskt signifikant skillnad i medeltemperatur mellan plantor som 
valts ut till äggläggning (medelvärde=18,24�C) och kontrollplantor (medianvärde=17,49�C) 
under äggens utvecklingsperiod (t-test: t = 0,47, p>0,05) (Se Figur 23).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det visade sig inte heller finnas någon statistiskt signifikant skillnad för maxtemperaturerna 
mellan plantor som valts till äggläggning (medianvärde= 24,2 �C, n= 7) och kontrollplantor 
(medianvärde= 25,2 �C, n= 7) under äggens utvecklingsperiod (Mann-Whitney U-test, U= 
24; p>0,05) (Figur 24).  
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Figur 24.  Maxtemperatur under äggens utvecklingsperiod hos plantor utvalda till äggläggning och kontrollplantor över tid.   

Figur 25.  Mintemperaturen under äggens utvecklingsperiod hos plantor utvalda till äggläggning och kontrollplantor över tid.  
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Det fanns inte heller någon statistiskt signifikant skillnad mellan mintemperaturen över tid 
mellan ängsvädd som valts till äggläggning (medianvärde= 13,1�C, n=7) och kontrollplantor 
(medianvärde= 12,3�C, n=7) (Mann-Whitney U-test, U= 12; p>0,05), men det var dock nära 
att bli en statistisk signifikant skillnad då det kritiska värdet var 8 (Figur 25).  

 

 

 

Populationsinventering 
Populationsinventeringen i området utfördes den 17 juni. Totalt sågs 636 adulta 
väddnätfjärilar i området. Den sammanslagna längden på de 16 transekter som vandrades var 
en sträcka på 6470 meter. Detta innebär att det finns ca 0,1 (0,098) fjäril per meter, eller en 
fjäril per tio meter i området. Minsta noterade antalet på en transekt var 19 fjärilar och 
maximum var 85 fjärilar. Det vanligaste spannet var mellan 25 och 50 fjärilar.  
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Figur 26.  Ängsnätfjäril  
(Melitaea cinxia winbladi). 
Fotograf: Malin Nordin. 

Figur 27. Hjulspindel (Araneidae) har fångat Euphydryas aurinina i sitt nät. Fotograf: Lina Fransson 

Nektarsök och andra fjärilsarter 

De blommande örter som jag såg väddnätfjärilar besöka för nektarsök under min studieperiod 
var blodrot (Potentilla erecta), rödklöver (Trifolium pratense), blodnäva (Geranium 
sanguineum), majviva (Primula farinosa), tulkört (Vincetoxicum hirundinaria), vitmåra 
(Galium boreale), vattenmåra (Galium palustre), svinrot (Scorzonera humilis), gräslök 
(Allium schoenoprasum), tvåblad (Listera ovata), nattviol (Platanthera bifolia ssp. bifolia), 
ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata), blodnycklar (Dactylorhiza incarnata 
ssp. cruenta) och johannesnycklar (Orchis militaris). 

Andra fjärilar som sågs på området under fältstudien var 
skogsvisslare (Erynnis tages), hagtornsfjäril (Aporia crataegi), 
prydlig pärlemorfjäril (Boloria euphrosyne), Ängsnätfjäril (Melitaea 
cinxia winbladi) (se Figur 26) samt berggräsfjäril (Lasiommata 
petropolitana).  
 
Under min fältstudie kunde jag även konstatera att vuxna 
väddnätfjärilar i området var utsatta för spindelpredation, detta från 
hjulspindlar (Araneidae). Vid tre tillfällen upptäckte jag att spindlar 
lyckats fånga väddnätfjärilar i sina nät. Näten var även placerade en 
halvmeter upp i luften, i höjd med där fjärilarna vanligen flög (se 
Figur 27).  
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DISKUSSION 

Den första frågeställningen som bör besvaras är vilken/vilka preferenser som 
väddnätfjärilshonan har vid val av äggläggningsplats. Resultatet visar att honor av E. aurinia 
har preferens för en större rosettdiameter, en större bladbredd, ett större antal 
värdväxtindivider inom 1 m2 och en högre temperatur (under bladet en cm upp från marken 
samt en meter upp från värdväxten), det vill säga ett varmare mikroklimat. Vilka slutsatser 
kan dras med hjälp av dessa preferenser?  

Till att börja med så bör noteras att då de äggsamlingar som hittades inte var så utspridda över 
området så kan man ifrågasätta hur representativa de är. Men det kan ändå argumenteras att 
äggsamlingarna ger en indikation på de värdväxter som väljs ut för äggläggning av 
väddnätfjärilshonan, samt att det ger en bild över hur mikrohabitatet som honan eftersöker 
kan se ut. Resultaten ger en indikation på vilka de viktigaste parametrarna är för honan då hon 
väljer mikrohabitat för sina ägg. Det är tydligt att deras val är lyckosamma då samtliga av 
äggen kläckts. Med tanke på de resultat som studien gav så verkar det vara av stor vikt att se 
till att larvernas tillväxt och utveckling tryggas. Detta genom en god tillgång på föda samt ett 
varmare mikroklimat som ser till att larvernas matsmältning fungerar. Ett varmare 
mikroklimat kan också ge bättre förutsättningar för äggen att klara sig. Även en större 
bladrosett kan ge ett skydd mot överhettning för äggen enligt Krämer et al. (2012), vilket kan 
vara anledningarna till varför honan väljer en större ängsvädd till värdväxt.  Dessutom visade 
sig bladbredden vara av betydelse. Att honan har en preferens för en större bladbredd kan 
påverka åtminstone äggens överlevnad. En större bladbredd kan innebära att honan kan 
placera fler av sina ägg på den mest optimala platsen på bladet, så att fler av äggen får de 
bästa förutsättningarna för att utvecklas och överleva. Att avgöra vilken av dessa faktorer som 
skulle vara den viktigaste preferensen vid äggläggning är svårt och bara något jag kan 
spekulera om.  

En av hypoteserna som ställdes var om äggläggningsplatsen liknar habitatet där larverna 
återfinns? Det går helt klart att dra slutsatsen att väddnätfjärilshonans preferens 
överensstämmer med habitatet där larvspånader hittades. Det går också att argumentera för att 
väddnätfjärilshonor som väljer en äggläggningsplats som ger ägg och larver de mest optimala 
förutsättningarna för sin överlevnad, är de honor som fått föra sina gener vidare och därför har 
evolutionen sett till att honor fått en preferens för parametrar som ger ägg och larver 
förutsättningar som främjar just tillväxt och överlevnad. Det är främst att fjärilshonan väljer 
att placera äggen på en rosett med större diameter och med ett större antal ängsvädd i närheten 
samt deras val av ett varmare mikroklimat och temperatur under bladet som gör att jag drar 
denna slutsats. När honan väljer en större individ av ängsvädd placerar hon äggen på en så 
stor födokälla som möjligt, vilket ger larverna de bästa förutsättningarna att tillväxa. Ett större 
antal ängsvädd inom 1 m2 ger larverna ytterligare födokällor att utnyttja vilket främjar deras 
fortsatta överlevnad och tillväxt. Eftersom jag inte fann någon preferens för ett visst närmsta 
avstånd till andra ängsväddplantor antar jag att larverna utan problem kan röra sig minst 1 m 
från sin värdväxt, kanske även längre bort på jakt efter födokällor. Även om ingen preferens 
för närmsta ängsväddplanta kunde konstateras så fick jag dock känslan av att värdväxten i 
många fall hade två andra ängsväddsexemplar i sin direkta närhet. Tyvärr samlades inte data 
in på den parametern, men det hade varit intressant att se om antalet värdväxter i en närmre 
radie var av betydelse.  
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Figur 28.  Äggsamlingar placerade mycket nära 
varandra. Troligen av samma hona med tanke på att 
de har samma äggfärg. Fotograf: Lina Fransson.   

En preferens för ett varmare mikroklimat främjar äggutvecklingen (så länge de inte blir 
överhettade), men en större ängsvädd kan även skydda mot överhettning. Ett varmare 
mikroklimat främjar även larvernas matsmältning och tillväxt. Larverna kräver en temperatur 
på 35-38 ˚C för sin matsmältning (Eliasson et al. 2005). Den temperaturen stämmer in bra på 
de uppmätta temperaturer som mättes under bladet vid värdväxterna (se Tabell 1). En del av 
dessa temperaturer är lägre, troligen på grund av ett omväxlande väder och att temperaturen 
togs under olika tider under dagen. Den högre temperaturen under bladet är positiv för äggs 
och larvers tillväxt. Genom att placera äggen på blad med optimala förutsättningar för ägg 
och larvers utveckling kan honan se till att så många som möjligt av hennes avkommor 
överlever och för hennes gener vidare.  

Resultatet visar tydligt att honan väljer en bra plats för sina äggs utveckling, med tanke på att 
samtliga äggplatser efter fyra veckor hade spår av spånad eller intakta spånader, vilket tyder 
på att de var lämpliga platser för äggen. Å andra sidan klarar oftast inte ett litet antal larver att 
tillsammans skapa en fungerande spånad enligt Länsstyrelsen i Gotlands län (2009), vilket 
skulle kunna vara en annan anledning till varför enbart spår av larver syntes vid vissa av 
äggläggningsplatserna. Dessa platser var kanske inte optimala för äggen och om färre ägg 
kläcktes hade de kanske svårare att skapa en skyddad spånad. Å andra sidan var vissa platser 
lämpliga för larverna, kanske för att bladen där gav förutsättningarna för att skapa en skyddad 
spånad och andra platser erbjöd kanske inte samma gynnsamma bladförhållanden. På vissa av 
äggplatserna hade larverna spunnit spånaden mellan två blad, som en kokong. Svaret på 
varför dessa larver använde denna teknik ligger kanske i dess arvsanlag, kanske larver som 
använt den sortens spånad överlevt bättre och utvecklats till adulta fjärilar som fört sina gener 
vidare. Å andra sidan kanske avsaknaden av larver helt kan förklaras av slumpen och av 
slumpvisa faktorer så som missgynnsamma väderförhållanden eller predation. En annan 
faktor att räkna med är inomartskonkurrens, två spånader på samma ängsvädd eller i den 
direkta närheten till varandra skapar ett täthetsberoende förhållande mellan larverna, kanske 
räcker inte födan till för båda larvspånaderna. En av dessa spånaders larver tvingas kanske 
söka reda på en annan värdväxt längre bort. Å andra sidan kanske de samlas tillsammans med 
den andra larvspånaden för att få ännu större möjlighet att överleva genom tryggheten i att 
vara många. Det såg jag tecken på under min studie. Vid en ängsvädd fanns två äggsamlingar 
(se Figur 28) på samma ängsväddsplanta men på olika blad, äggsamlingarnas färg tyder på att 
de var lagda vid samma tillfälle och troligen av samma hona. När jag återvände efter fyra 
veckor hade de bildat en fin inbakad spånad mellan två blad (se Figur 29). Ett tecken på att 
larerna troligen bildat en spånad tillsammans, vilket är troligare om de kommer från samma 
hona.  

 
Figur 29. Inbakad spånad, larverna har utnyttjat två blad till 
skydd. Denna spånad bildades från äggläggningsplatserna 
som visas i figur 28. Fotograf: Lina Fransson. 
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På grund av att äggläggningsplatserna inte var så utspridda över området och att endast en av 
värdväxterna växte på en tuva, kan inte en preferens för att honan skulle välja att lägga sina 
ägg på ängsvädd placerade på tuvor konstateras. Detta trots att andra studier på området 
påvisat att larvspånader vanligen hittas på tuvor, vilket skyddar mot översvämning. Efter att 
det regnat ordentligt under några dagar var vattenmängden på fläckvisa platser betydligt 
högre. Där såg man tydligt att tuvor med ängsvädd inte översvämmats. Därför är det troligt att 
honan skulle kunna ha en preferens för att inom dessa områden placera äggen på 
ängsväddsblad på tuvor för att skydda äggen och senare larver från att översvämmas. Men det 
är inget som jag med mina data kan konstatera utan bara något som jag kan spekulera om. Det 
var också tydligt att fjärilarna till stor del höll till i områden där det fanns vindskydd i form av 
träddungar och enbuskar. Speciellt dagar med stark blåst var det en förutsättning för att de 
adulta fjärilarna skulle kunna förflytta sig, så det har kanske främst med deras förutsättningar 
att göra, samt att mikroklimatet är mer skyddat för vind som kan ha en avkylande effekt på 
ägg och larver.  

Temperaturskillnaden mellan ängsvädd utvalda till äggläggning och kontrollplantor är en 
indikation på att även mikroklimatet kring växten är varmare än generellt för området. Det var 
signifikant varmare en meter över värdväxter med ägg i jämförelse med andra ängsvädd. Det 
indikerar än mer att mikroklimatet vid värdväxten är varmare vilket stämmer väl överens med 
habitat där spånader återfanns. Kanske hjälper en högre temperatur över värdväxten honan att 
hitta rätt från början. Hon kanske kan flyga över området och redan vid den höjden få en 
indikation på att det är en bra plats att lägga äggen på. Ett annat perspektiv är att honan 
behöver soligt och varmt väder för att överhuvudtaget kunna flyga, honan kanske därmed 
också kräver högre temperatur för att kunna få tillräckligt med energi till att lägga äggen. 
Därför kanske det krävs ett varmare klimat i stort, vilket en högre lufttemperatur kan indikera.   
 
Resultatet visar också att det inte verkar finnas någon preferens för antalet blommande örter i 
närheten av äggläggningsplatserna. Med tanke på att endast örter som blommade noterades, 
blir bilden till viss del missvisande då samtliga örter med knopp eller som var 
överblommande inte antecknades. En preferens för antalet blommande örter är ingen 
parameter som ger fördelar för ägg och larver så det är inte ett förvånande resultat. Det skulle 
dock kunna vara en indirekt parameter enligt min iakttagelse på var de adulta fjärilarna 
föredrog att hålla till, med tanke på att det säkert är mer fördelaktigt för dessa att lägga äggen 
på lämpliga värdplantor i närheten 
av deras egen tillgång till föda. 
Vilket säkert underlättar att få 
energi till att se till att kunna lägga 
ägg. Dessutom en förutsättning på 
lång sikt för att deras avkomma om 
den klarat sig till adult stadie senare 
får tillgång till föda – vilket tryggar 
generationens överlevnad (se figur 
30). Dessutom ser det kanske till att 
nästa generations adulta fjärilar inte 
behöver flyga så långt för att hitta 
varandra när det är dags att para sig, 
vilket kan vara en mycket viktig 
parameter för fjärilarna på området.  
 
 Figur 30.  Hane av Euphydryas aurinia besöker svinrot (Scorzonera humilis), 

för nektar.  Fotograf: Lina Fransson. 
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Krämer et al. (2012) hävdar att äggläggningsplatser kräver en gles växtlighet med inslag av 
bar mark för att ge förutsättningar för ett varmt mikroklimat för larvutvecklingen. Deras 
definition av ett varmt mikroklimat är en växt med en lutning åt sydlig eller västlig riktning, 
med en låg och gles vegetation. I denna studie kunde inte en preferens för en större andel bar 
mark konstateras, men däremot så visade det sig att honan placerar äggen i sydlig riktning när 
värdväxten befinner sig på sluttande mark. Enligt min iakttagelse så var växtligheten relativt 
låg, med några enstaka högre växter såsom ett grässtrå här och där. Men det var olika hur pass 
gles växtligheten var och hur pass mycket bar mark som fanns vid äggläggningsplatserna. 
Detta ger ju trots allt en indikation på att ett varmare mikroklimat eftersträvas. Fuktigheten 
bevarades bra av mossa vid vissa äggläggningsplatser och av fuktig bar mark vid andra. 
Fuktigheten är viktig för äggens överlevnad. 
 
Undersökningen av temperaturen över tid gav inte någon signifikant skillnad mellan ängsvädd 
utvald till äggläggning och kontrollplantor vad gäller medeltemperaturen eller max- och 
mintemperaturen under äggens utvecklingsperiod. Det är möjligt att en statistisk signifikans 
kunnat uppnås om fler stickprov kunnat användas med tanke på att U-värdet vid den 
statistiska analysen av mintemperaturen låg mycket nära det kritiska värdet. Det innebär att 
det finns en tendens mot att honan skulle ha en preferens för en högre mintemperatur under 
bladen. Äggen kanske är mer känsliga för en lägre temperatur, oftast var mintemperaturen inte 
lägre än 10 � C. En något högre medeltemperatur för den uppmätta min. temperaturen över 
tid indikerar att honan trots allt lyckas ganska bra med att välja ängsvädd som över tid har ett 
varmare mikroklimat, även om det med mina data inte kunde anses vara en signifikant 
skillnad. Honan kan i sitt val av ett varmare mikroklimat vid äggläggningen ge äggen en bra 
start för sin utveckling och samtidigt ökar det troligen chansen till en lämplig temperatur över 
tid även senare i äggens och även larvernas utveckling. Det kan ifrågasättas om inte 
sommarens väder kan haft en inverkan på resultatet, och även var på området som ängsvädd 
utvald till äggläggning och kontrollplantor växte, med tanke på att de alla står olika skyddat 
och exponeras för solen olika stor del av dagen. Dessa förutsättningar hade ju varit desamma 
även under en varmare sommar så kanske inte är så betydande.  
 
Området Bälsalvret ger fjärilshonan begränsad tillgång till lämpliga mikrohabitat för sin 
äggläggning. Det är inte alla ängsväddsblad som kan erbjuda det mikrohabitat och klimat som 
de söker. Honorna är helt klart begränsade av väder och vind. Det var något som var tydligt 
under fältarbetet då sämre väderförhållanden gjorde fjärilarna inaktiva och då enbart de mer 
skyddade områdena erbjöd tillräckligt med lä och värme för att fjärilarna ens skulle orka flyga 
och leta nektar. De dagar då optimala väderförhållanden rådde, med strålande sol, svag eller 
ingen vind, var det en mycket högre aktivitet bland fjärilarna och även i de mest vindpinade 
områdena var aktiviteten hög. Med tanke på att fjärilarna kräver en viss muskeltemperatur i 
vingarna för att lyfta så måste det vara tillräckligt varmt för att de ska orka flytta sig, finna en 
partner, para sig och lägga ägg. Så fort solen kom fram, om så bara under en kort stund, 
utnyttjades denna till max för att leta nektar eller för att hitta en partner, även efter en parning 
för att samla kraft i solen och sedan energi till att äggen skulle mogna samt även ork till att 
lägga dessa. Utan dessa dagar med riktigt varmt väder undrar jag hur det hade gått för 
väddnätfjärilen denna sommar, som haft en hel del regn och blåst och inte alls de optimala 
förhållanden som krävs för att trygga kommande generationer av väddnätfjäril i framtiden.  
 
Andra faktorer som påverkar väddnätfjärilens chanser till att överleva i området är predation 
och konkurrens. Adulta fjärilar verkar utsättas för spindelpredation, men för övrigt är det nog 
temperaturen och vädret som hotar dem mest. Väddnätfjärilens ägg och larver har få kända 
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Figur 31. Okänd larv äter av Succisa pratensis.  
Fotograf: Lina Fransson.  

predatorer, men det finns två arter av parasitsteklar som prederar på larver. Vanligen har de en 
viktig funktion i form av att vara populationsreglerare (Eliasson & Björklund 2008). Det är 
mycket möjligt att de steklar jag såg vid två av äggläggningsplatserna var någon av dessa 
predatorer, med tanke på att de befann sig nära larvspånaden och verkade vara intresserade av 
dessa. En annan iakttagelse var att vissa larvspånader hade ett myrbo vid värdväxtens bas, och 
vid dessa sågs inga steklar. Kanske hjälper myrorna till att hålla steklarna borta, samtidigt 
kanske de kan anses utgöra en risk för ägg och larver, men de verkade inte bry sig om dessa. 

Under fältstudien sågs larver även av andra arter äta av ängsvädd (se Figur 31) och ett annat 
ägg (grönt till färgen) hittades på undersidan av 
ängsvädd. Eftersom ägget saknade den typiskt gula 
färgen och var lagt ensamt antar jag det tillhörde en 
annan art. Detta tyder på att det förekommer 
mellanartskonkurrens på området, men hur omfattande 
konkurrensen är, är svårt att avgöra. Väddnätfjärilen 
delar värdväxt med kärrantennmal (Nemophora 
minimella) och ängsväddantennmal (N. cupriacella) 
(Eliasson & Björklund 2008). Enligt Artdatabanken är 
dessa arters förekomst på Gotland nästan obefintlig. 
Enbart ett fynd av kärrantennmal (Nemophora 
minimella) har registrerats (Artdatabanken 2015-07-23).  

Ett annat hot mot väddnätfjärilens fortsatta överlevnad är klimatförändringar. En population 
som utsätts för extremt väder åt något håll (extremt torrt eller blött) kan om fjärilens 
fysiologiska gränser överskrids få svårt att överleva och i värsta fall helt dö ut från området 
(Scheffers et al. 2014). Väddnätfjärilen är mycket känslig för sämre väderförhållanden och 
skulle inte gynnas av somrar med kallare, regnigare och blåsigare klimat. De skulle få svårt 
att få tillräckligt med energi och kraft till att överhuvudtaget flyga. Ägg och larver skulle 
hotas av översvämning eller att de inte får tillräckligt varmt mikroklimat för att överleva. De 
skulle heller inte klara alltför extrema temperaturer åt det varmare hållet även om det skulle 
gynna dem till en början. Hela populationer skulle kunna dö ut om äggen överhettas och inte 
överlever.  

En annat viktigt syfte med den här studien var att få kunskap om väddnätfjärilens 
äggläggningsbeteende, då det i sin tur kan ge en indikation på hur deras krav på habitatet i 
stort ser ut och vilka olika typer av bevarandeåtgärder som skulle kunna vara lämpliga för 
området. Eftersom Bälsalvret med sin speciella jordart ger ett omväxlande habitat där 
väddnätfjärilens värdväxt trivs kan man argumentera att man genom att bevara habitatet 
gynnar fjärilens chanser att finna lämpliga värdväxter för sin äggläggning. Genom att se till 
att dessa begränsade värdväxter trivs kan man se till att bevara det mest lämpade habitatet för 
fjärilen. Genom att hålla efter området vid behov så att det inte växer igen, kan man se till att 
faktorer som gynnar ett varmare mikroklimat bevaras och därigenom gynna ägg- och 
larvstadierna. Efter min fältstudie kan jag konstatera att marken i området är mycket 
lättpåverkad. Bara att stå still på ett ställe gör att det blir upptrampat och det är lätt att kliva på 
den fläckvis utspridda ängsvädden om man inte är försiktig. Boskap som inte bryr sig om var 
de kliver kommer därför att kunna göra mycket stor skada, vilket redan bevisats ge negativa 
följder för fjärilarna (Kullingsjö 2008). Att fortsätta att skydda området från betande djur och 
tramp ser jag som en förutsättning för att bevara arten i framtiden. Om det skulle finnas några 
åtgärder som skulle underlätta för honan att finna lämpliga värdväxter är svårt att ge några 
konkreta förslag på. Men vikten av att bevara habitatet kan inte nog poängteras, det är en 
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avgörande faktor för väddnätfjärilens framtida överlevnad. Väddnätfjärilen är beroende av ett 
habitat där deras värdväxt trivs, de behöver skydd mot blåst och de kräver ett habitat som 
åtminstone ger förutsättningar för ett varmare mikroklimat speciellt här där de lever i sitt 
nordligare utbredningsområde. Det innebär att viss skötsel bör förekomma, förslagsvis röjning 
vid behov av kunnig personal som är informerad om områdets känslighet. Kanske bör denna 
utföras under vinterhalvåret för att minimera skadorna för väddnätfjärilen.  

Det är tydligt att de val som honan gör innan hon lägger sina ägg påverkar hur bra hennes ägg 
och larver får det, vilket är viktigt för populationen i sin helhet och deras framtida överlevnad. 
Att honan har en preferens har denna studie visat men hur det går till när hon väljer efter 
dessa preferenser är en annan intressant frågeställning. Man kan inte annat än imponeras av 
Euphydryas aurinias olika livsstadier och hur de trots sina begränsningar klarar av att 
överleva. Men deras chanser att lyckas överleva går om intet om inte deras skyddade habitat 
finns kvar. Därför bör stor vikt läggas vid hur området påverkas och även hur det 
omkringliggande området påverkar, för att i framtiden ytterligare få svar på hur man på bästa 
sätt skyddar området och därigenom dess fjärilar.  
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SUMMARY 

 
Oviposition preferences in female butterfly Euphydryas aurinia, in the area Bälsalvret, 
Gotland.  

Introduction 

The Marsh Fritillary (Euphydryas aurinia) is listed as vulnerable in the Swedish reddata list 
and is also protected under the European Community Habitats and Species Directive. The 
species has declined due to fragmentation and loss of habitat. Conservation of the species has 
not succeeded to protect the species, due to insufficient data.  The key for success is to learn 
more about the species habitat requirements.  

The Marsh Fritillary (Euphydryas aurinia) is a butterfly with a holometabolic metamorphosis, 
which means that the caterpillar that hatches from the egg is not similar to the adult butterfly, 
and also has a different habitatpreference. That is why it is important to learn about the 
different life-stages and their respective habitatpreference to be able to protect the Marsh 
Fritillary and their preferred habitat.  

The life-stage of the caterpillar is the growth-stage of the butterfly when most of their time is 
spent feeding on their host plant Succisa pratensis. The caterpillars live in social groups on 
their host plant. This can provide “safety in numbers” for the individual but also be a threat to 
the whole population because the caterpillar is vulnerable to random abiotic conditions like 
floods and droughts that can be fatal to whole groups of caterpillars. The caterpillars are 
temperature dependent, especially at the butterfly’s northern boundaries; they need a 
temperature of 35-38 degrees to be able to digest their food. The optimal place for the 
caterpillar is in a warm microhabitat exposed to the sun, so they can hold the optimal body-
temperature for their digestion. Growth of the caterpillar is temperature dependent; a high or 
low temperature can be a threat to the survival of the species.  

An area can´t provide the female butterfly with an unlimited number of suitable host plants. 
Factors like nutrition, the host plants chemical defence, microhabitat and exposure to the sun 
are important when it comes to the female choice of oviposition-place.This study aims to get a 
better understanding of the female butterfly`s oviposition preference. To help protect the 
species in the area in the future more knowledge about the species habitat-preference can 
provide useful information for suitable conservation strategies.   

Materials and methods 

The study was conducted in the area Bälsalvret on the Island of Gotland, at the northern 
boundary of the Marsh Fritillary’s distribution range. The field study was conducted in June 
to July 2015. During the field study the focus was on the behaviour and microhabitat 
preference for oviposition of female Marsh Fritillary. The study was conducted during days 
with sunny weather, when the butterflies were active.  

The study partially followed the method in another similar study of Pyrgus amoricanus 
(Eilers et al.  2013). Female butterflies were followed, and plants that they inspected were 
marked. For every inspected plant measurements were conducted. These were measurements 
of the rosette diameter, the length, width and height of the leaf of the host plant Succisa 
pratensis. Percentage of bare ground, the quantity of other Succisa pratensis plants in the 
vicinity and their distance to the marked plant (max and min), the number of other flowering 
herbs, the height of the vegetation and orientation of the slope of the ground were 
measurements conducted witin a 1m 2 area.  Also measurements of the temperature were 
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conducted under the leaf and 1 m above the marked plant. For every plant with eggs, 
alternately a control plant were measured for the same parameters, to make sure to have the 
same weather conditions and to measure as many control plants as plants with eggs. A 
Thermocron iButton DS192 x Logger was placed under the leaf were eggs were laid and also 
under leafs of control plants to study the temperature over time at the 10 first oviposition 
places and the first 10 control plants.  

The analysis and statistical tests that were used was Mann-Whitney U-test, if not normally 
distributed data. When normally distributed data t-test for sample with similar or not similar 
variance were used.  

Results 

Collected data from 15 oviposition places and from as many control plants showed that the 
female Marsh Fritillary has a preference for a larger rosette diameter (Mann-Whitney U-test, 
U= 63; p<0,05), for a longer leaf (t-test: t= 2,13, p< 0,05), for a wider leaf (Mann-Whitney U-
test, U= 46,5; p< 0,5) and for a larger number of Succisa pratensis in the vicinity (Mann-
Whitney U-test, U= 61,5; p< 0,05). A warmer microclimate also proved to be a preference. 
The female preferred a higher temperature under the leaf (Mann-Whitney U-test, U= 49, p< 
0,05) and also a higher temperature 1 m above the leaf (Mann-Whitney U-test, U= 61,5; p< 
0,05).  

The analysis from the Thermocron iButton DS192 x Logger data showed no statistical 
significant difference between the minimum temperatures of Succisa pratensis chosen for 
oviposition by the females (median= 13,1�C, n=7) and for the control plants during the eggs 
development period (median= 12,3�C, n= 7) but it was not far from a statistical significant 
difference because the critical value was 8 (Mann-Whitney U-test, U= 12; p<0,05).  

Discussion 

From the results one may argue that the female butterfly with her oviposition preferences 
choose the most optimal place for her offspring’s growth and survival. A warmer 
microclimate and a larger host plant with a larger quantity of other Succsia pratensis plants in 
the vicinity gives the egg and caterpillars the best conditions. A larger rosette diameter can 
protect the eggs from overheating, according to Krämer et al. (2012), and a warmer 
microclimate gives the eggs better conditions for their survival. When choosing a wider leaf 
the female can lay more of the eggs on the most optimal place, making sure that as many as 
possible of here offspring get the best chances to survive. Oviposition places with warmer 
temperatures beneath the leaf, with a slope of the ground pointing at south lets me argue that 
the female prefers to lay her eggs at a warmer microclimate. A warm microclimate and sun 
exposure gives the caterpillar advantages when it comes to their digestion. When the female 
choose a larger plant to be the host for her eggs and that the host plant have more Succia 
pratensis plants in the vicinity, the female makes sure that the caterpillars have good access to 
food.  One can argue that the females that choose parameters that give their offspring the best 
opportunity to survive would also be the females that pass on their genes to the next 
generation and that evolution that way have given females a preference for parameters that 
give offspring the best chance to survive and grow. 

To protect the species in the area in the future I argue it is important to protect its habitat and 
make sure that the females can find suitable host plant for their offspring. Bälsalvret provide 
females with a unique habitat that is suitable for finding host plants and also to provide a 
warmer microclimate. That is why it is vital to protect this area in the future to protect the 
Marsh Fritillary. 
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BILAGOR  

 

Bilaga 1. Karta med överblick över var området Bälsalvret ligger på Gotland.  
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Bilaga 2. Karta över det avgränsade området som undersöktes samt var på området som 
temperaturloggarna placerades ut (samtliga temploggar går inte att se då de ligger för 
nära varandra).   
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Bilaga 3. Fältanvisningar  

Val av äggläggningsplats – Beteende.  

• Soligt väder och flygande fjärilar - en förutsättning för studien.  
• Notera temp. och väder överst på protokoll.  
• Gå systematiskt över området på jakt efter honor. Leta reda på honor.  
• Om du finner en hona följ denna tills hon landar samt inspekterar en möjlig värdväxt. 

Inspektion = går omkring på bladen, rör på antenner och sänker bakkroppen.  
• Markera växten, fortsätt att följa honan om möjligt.  
• När du inte längre kan följa efter, gå då tillbaka till äggläggningsplatsen. Följ 

instruktioner under Val av äggläggningsplats – preferens. 
 

Val av äggläggningsplats – preferens 
 

• Återvänd till de markerade växterna, undersök om det finns ägg – notera 1 om 1 ägg 
eller fler. Om inga ägg notera växten som bortvald = 0.  

• Mät rosettens diameter. 
• Mät blad som bär ägg -ska mätas både vad gäller längd, bredd och höjden över 

marken. Om inga ägg finns mät samma parametrar på minsta och största bladet. 
Höjden mäts då en bit in från bladspetsen.  

• Höjden på växter i närheten ska mätas och antecknas inom 1dm radie och inom 1 m2 
fyrkant. Minsta och Max höjd noteras. 

• Andelen bar mark (inklusive sten) i procent ska uppskattas inom 1 dm radie och inom 
1m2 fyrkant.  Använd modell till täckningsgrad för 1 m2 fyrkanten.  

• Andelen blommande örter inom 1 m2 fyrkant ska antecknas, om möjligt även 
artbestämmas, skrivs på separat papper.  

• Alla individer av värdväxten ska noteras inom 1m2 fyrkanten, även avståndet till den 
besökta individen ska antecknas (min och max).  

• Anteckna om marken är flat. Om inte, mät lutningen på marken med hjälp av kompass 
och anteckna denna.  

• Temperaturen 1 cm över marknivå vid växten under bladet ska antecknas och även 1 
m över växten för att sedan kunna titta på skillnaden i temperatur. 

• När alla dessa punkter är avklarade – dags för kontrollplanta.  

  



 36  

 

Kontrollplantor 
 

• Gå systematiskt en transekt genom studieplatsen från den senaste mätta 
inspekterade växten, i riktning mot där du tidigare sett honan, stanna efter ett 
förvalt – slumpmässigt antal steg = 17.  

• Närmaste värdväxt används sedan som kontrollplanta.  
• Notera temp. och väder. Överst på protokoll för dagen.  

• Återvänd till de markerade växterna, undersök om det finns ägg – notera 1 om 1 
ägg eller fler. Om inga ägg notera växten som bortvald = 0.  

• Mät rosettens diameter. 

• Mät blad som bär ägg -ska mätas både vad gäller längd, bredd och höjden över 
marken. Om inga ägg finns mät samma parametrar på minsta och största bladet. 
Höjden mäts då en bit in från bladspetsen.  

• Höjden på växter i närheten ska mätas och antecknas inom 1dm radie och inom 1 
m2 fyrkant. Minsta och Max höjd noteras. 

• Andelen bar mark (inklusive sten) i procent ska uppskattas inom 1 dm radie och 
inom 1m2 fyrkant.  Använd modell till täckningsgrad för 1 m2 fyrkanten.  

• Andelen blommande örter inom 1 m2 fyrkant ska antecknas, om möjligt även 
artbestämmas, skrivs på separat papper.  

• Alla individer av värdväxten ska noteras inom 1m2 fyrkanten, även avståndet till 
den besökta individen ska antecknas (min och max).  

• Anteckna om marken är flat. Om inte, mät lutningen på marken med hjälp av 
kompass och anteckna denna.  

• Temperaturen 1 cm över marknivå vid växten under bladet ska antecknas och även 
1 m över växten för att sedan kunna titta på skillnaden i temperatur. 

• När alla dessa punkter är avklarade – dags för ny studie av honans beteende.     

 
Temperaturloggar 
 

• Temperaturloggar (20st)kommer att placeras ut för att undersöka temperaturen 
över tid vid vissa slumpmässigt utvalda äggläggningsplatser, de tio första 
värdväxtplantorna med ägg och de tio första bortvalda värdväxterna.  

• När temperaturloggarna placeras ut sätt dem under det största bladet (det som mäts 
att vara längst av alla blad i rosetten), notera tid och datum. 

• Temperaturloggarna ska vara kvar 3-4 veckor.  Hämta sedan in dessa. Notera vid 
borttagandet tidpunkt och datum. Undersök om du ser larver.  
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Uppskattning av population 
 

• OBS!!! Ska göras i ett svep.  Undviker dubbelräkning samt samma väder.  
• Vädret soligt och över 17 grader varmt.  

• Vid första transekt välj ut lämpligt gradtal och riktning. Använd sedan samma gradtal 
för samtliga.  

• Markera GPS- punkt vid start. OBS minst 4 sateliter.  

• Börja vid staketgränsen ute vid vägen, gå efter kompass och utvalt riktmärke, ta vid 
behov nytt riktmärke.  

• Notera alla adulta fjärilar av Euphydryas aurinia som upptäcks inom 2,5 m från 
transektens båda sidor.  

• GPS–punkt vid transekts slut. OBS! Minst 4 sateliter. 
• Mät sedan ut 5 m med måttbandet och börja sedan om, men gå i riktning mot staketet 

och vägen. Använd samma gradtal.  
• Fortsätt att upprepa transekterna med 5 m mellan tills du täckt det område som du 

anser vara lämpligt.  

 


