
                                       Mera liv i täppan
                    Ytterligare några tips för fler insekter i trädgården .                      

                              Några av våra mest kända dagfjärilar på den nektarrika kärleksörten

Kanske hör du till dom som har en trädgård med gräsmatta ? Det kan vara både praktiskt och se snyggt ut. Mer 
användbart för tex barns lekar och även andra mänskliga verksamheter. För insekter som t ex bin, humlor
gräshoppor och fjärilar är det dock inte någon hit !Få är de små vilda djur som trivs i den gröna ”öken” som en
ofta klippt gräsmatta är. Ofta är det ännu ganska lätt att få  insekter  på besök i trädgårdsrabatter.
För att återkomma på sikt behöver insekterna dock kunna sluta sin livscykel i omgivningarna. Det innebär 
för fjärilar och många skalbaggar att de kan finna värdväxten för sina larver i trakten. Det måste ju inte 
bli just  i din trädgård. Med tanke på att ängsmarker är en klart minskande typ av biotop blir det   
utan tvekan en god naturvårdande insats att erbjuda livsutrymme på sin tomt. Låt delar av gräsmattan växa upp
och så in ängsväxter ! Det bör vara örter både som  mat för imago (vuxna insekter) och  larver.. För de förra 
är attraktiva ängsväxter för både bin, humlor, fjärilar, skalbaggar och blomflugor t ex  olika väddarter,
klöver, timjan, kärringtand, gullris och inte minst åkertistel. Den senare vill man kanske inte ha var som helst 
på tomten. Men varför inte gräva upp och plantera en vid tomtkanten ? Nektarrika och bra buskar, träd och 
rabbatväxter kan du läsa om i vår folder Levande trädgård eller i Ge bin och humlor mat och skydd i din trädgård. 
Ängsväxtfröblandningar finns att köpa i åtminstone ett av de stora trädgårdsvaruhusen (finns i storförpackningar
 för ca 300 kr och småpåsar som är förhållandevis dyrare ).
Och vad gillar insektslarverna ? Några uppskattar nässlor.  Brännässlor som är så gott till soppa. Du kan
dela nässlor på matsedeln med inte mindre än 5 av de mest spektakulära dagfjärilsarterna vi har. Men lugn, 
larverna uppträder som regel i ett mycket begränsat område och går lätt att undvika när du samlar blad till soppan. 
Planterar du eller sår violer av olika svenska arter kan du få många pärlemorfjärilsarter som matgäster.
En pärlemorfjärilsart ser du på fotot nedan (större pärlemorfjäril )
Bergsyra eller ängssyra vill 2 guldvingar ha och för upptill 4 arter blåvingar gäller ärtväxter (tex. käringtand , 
olika.klöver). 
Så småningom närmare sig tidpunkten då ängen ska slås för att kunna bestå. Detta brukar ske på sensommaren 
en bit in i augusti. Riktmärket är ju när örternas frön är mogna. Slår (dvs liar ) man då kan anueller
överleva som frön och gro nästa år. Hur funkar detta för insektslarver som kanske finns kvar på örterna ?
Dom kommer att klara sig bra under  förutsättning att man låter det slagna ”gräset ” ligga kvar i ca ett dygn. 
Insektslarver kommer då att kunna krypa över från det vissna och klippta till det som återstår
av den levande växten.                                                                                         
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