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För mig är arbetsgången ungefär så här:

1. Bok
Med lite erfarenhet kan man i allmänhet placera fjärilen
till grupp innan man går vidare med böckerna.
För svärmare och spinnare finns
� Nationalnyckelns band Ädelspinnare - tofsspinnare.

Där finns bestämningstabeller man kan utnyttja för att
snabbare komma fram till rätt art. För övriga nattfjärilar
(makros) är det tre böcker jag använder i första hand. Alla
är av typen bläddra och leta bland bilderna och jämför
sedan med uppgifterna i texten.
Böckerna är
� Sveriges fjärilar av Håkan Elmquist m.fl.

Den nya dyra svenska boken med fotografier av
levande och preparerade exemplar av alla dagfjärilar
och makronattfjärilar som är kända från Sverige.

� Field Guide to the Moths of Great Britain and
Ireland av Paul Waring, Martin Townsend och
Richard Lewington.
Jag börjar med att leta bland Richard Lewingtons
fantastiska målade bilder. Fortsätter sedan till
beskrivningen där det ofta står specifika kännetecken
för arten och hur man skiljer den från liknande arter.

� British Mothts and Butterflies. A Photographic
Guide av Chris Manley.
Denna bok innehåller fotografier på 1420 arter, varav
850 macros, 74 dagfjärilar och 500 micros (enligt
baksidestexten). Bilderna kompletteras med en kort
text med uppgifter om förekomst och värdväxter i
Storbritannien.

När jag har kommit fram till ett eller flera förslag med
hjälp av böckerna brukar jag försöka bekräfta resultatet
genom att söka på Internet. Det finns också några platser
på nätet som fungerar att identifiera fjärilarna från början
(utan bok).

2. Internet
� Om jag har ett förslag till identifiering av fjärilen går

jag till lepidoptera.se för att därifrån gå vidare till
andra sajter med bilder och uppgifter om arten.

� Om jag inte har lyckats med böckerna, eller inte vill
använda dem, går jag på lepiforum.de eller leps.it.

� När jag har ett förslag kontrollerar jag alltid med
artportalen.se/bugs. Där kan man få fler bilder och en
karta över var arten observerats i Sverige.

Identifiering av nattfjärilar
Av Sture Hermansson
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Lepidoptera.se
Detta är ett fantastiskt arbete av Magnus Unger, och en stor
hjälp för alla oss andra som letar efter fjärilar på nätet.

Startsidan
Här är startsidan. Du ser genast att Magnus
är mest intresserad av dagfjärilar. De bilder
som visas varierar från gång till gång du går
in på sajten.

Antag att du gissar att fjärilen du
fotograferat är en vågbräddad lavmätare. Du
har letat i litteraturen och funnit att den är
bra lik en sådan. Då skriver du in det i
sökrutan längst upp till höger. Du behöver
bara skriva så mycket som du tror behövs.
Jag skrev bara vågb och fick resultatet i
nästa bild.

Bild på kanske identifierad nattfjäril

Sökresultatet
Här är sökresultatet för vågb.
Som du ser är det två arter som innehåller
vågb i namnet, och det du skrev i sökrutan
är markerat med orange färg.
Klicka på vågbräddad lavmätare, eller dess
vetenskapliga (latinska) namn för att
komma vidare.

Artsidan
Nu har du kommit fram till sidan om arten
vågbräddad lavmätare.
Du ser uppgifter om utbredning i Sverige,
flygtider och värdväxter.
Klicka på knappen ”visa mer bilder” så får
du se bilder från olika sökfunktioner.

Här finns också en lista på länkar.
Det är direktlänkar till sidorna om arten på
Lepiforum, UKmoths m.fl.
Länkarna till artportalen är uppdelade på
bilder, kartor m.m.

Sökrutan
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Lepiforum
En tysk sajt där man kan ladda upp sina bilder och
få dem identifierade, eller delta i diskussionen av
andras bilder.
De har med tiden samlat på sig ett stort antal
bilder som de använder för att illustrera arter, och
variation inom arter, på sidorna för bestämnings-
hjälp.
Om man klickar på länken lepiforum.de från
lepidoptera.se med artsidan för vågbräddad
lavmätare öppen kommer en sida med flera bilder
på fullbildade fjärilar, larver och puppor.
Ibland finns också en avslutande text om arten där
karakteristiska drag och eventuella jämförelser
med liknande arter kan läsas (på tyska).

Bläddra bland bilder av olika arter
Om du inte har något förslag till art kan du bläddra
bland bilder av olika arter.
Du går då in på startsidan www.lepiforum.de och
väljer (klickar på) i tur och ordning:
Bestimmungshilfe - Fotoübersichten - Stadium
(falter = fullbildad fjärilar) - Familj - Underfamilj.
Då får du upp en sida med foton på arter ur den
underfamiljen. Sedan får du ofta välja nästa sida och
nästa sida...: Seite 1 - 2 -3 ... (Se instruktioner på
nästa sida)

När du funnit ett bra namn på latin kan du gå till
lepidoptera.se och slå upp det svenska namnet
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Lepiforum

Så här kan du göra för att bläddra fram bland
bilder när du inte har något förslag på vilken art
det kan vara.

Startsidan
Här finns olika val. klicka på Bestimmungshilfe.
Det råkade på röd färg här beroende av att jag
klickat på det förut.

Gå till bildöversikterna
Klicka på Fotoübersichten

Välj vilket utvecklingsstadium du
vill titta på
Om du vill se på fullbildade fjärilar klickar
du på ordet Falter

Välj familj - underfamilj...
Klicka vidare på den familj du vill komma till.
När du kommit dit får du ofta välja vidare till rätt
underfamilj...

Exempel: Mätare

Bilderna är ofta uppdelade på flera
sidor
Välj vidare genom att klicka vidare på siffrorna.
Seite är alltså sida på tyska.



5

Leps.it
Moths and Butterflies of Europe and
North Africa

Startsidan
Lägg märke till menylisten upptill. Prova
gärna de olika alternativen.
Antag att du vill leta dig fram bland en
översikt över foton av mätare.
Klicka på Geometridae i Table of families

Taxonomic Index
När du klickar på Geometridae
ändras Table of families till
Taxonomic index (av mätare)
Under orden Taxonomic index
står Thumbnails (tumnaglar),
vilket står för miniatyrbilder.
Under ordet Thumbnails finns en
kort lista med all, ad, la, pu, eg
ad står för adult = fullbildad.
Klicka på bokstäverna ad så får du
upp en sida med alla bilder på
fullbildade mätare som finns på
sajten. Du får vänta en stund. Det
är många bilder.

Leta bland bilderna
Nu är det bara att leta bland alla bilder.
Medan Lepiforum bara visar en bild på
varje art i översikterna visar leps.it
varje bild de har.
När du har funnit en som verkar bra
kan du klicka på den så får du upp
sidan för den arten.
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UKmoths
ukmoths.co.uk
Denna sajt har mer uppgifter om arterna än lepiforum
och leps.it.
Här finns också möjligheten att leta via bildöversikter.
För att komma till en speciell art finns en sökruta upptill.
För att komma till bildöversikterna klickar du på
thumbnail index.

Artsidan
Så här ser artsidorna ut. Lite uppgifter om arten
och några bilder som du kan få fram genom att
klicka på en miniatyrbild under den stora bilden

Bildöversikt
Första sidan på bildöversikterna är en översikt
över familjerna. Klicka på den familj du vill titta
närmare på och fortsätt sedan med arterna.


