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Fjärilar är kända för att vara känsliga för förändringar i miljön. I vissa tropiska länder finns 
det fjärilar som är beroende av skogar med stora träd, alltså relativt orörd skog. . Förändringar 
i landskapet, t.ex. genom uthuggning av träd, kan leda till att dessa fjärilsarter försvinner, 
medan nya arter tillkommer. 
 
Det är inte alltid lätt att genast upptäcka förändringar i en skog, eller att veta när dessa 
förändringar får negativa följder på biodiversiteten eller på sårbara arter i den miljön. 
Eftersom fjärilar reagerar relativt snabbt på förändringar i miljön, så kan man genom att titta 
på vilka arter som finns i ett visst område på ett ganska enkelt sätt bedöma om en skog håller 
på att förändras och förlora sitt naturvärde.  
 
I Tanzania, i den östra delen av centrala Afrika, består den största delen av landets 
skogsområden av en skogstyp som kallas miomboskog. Denna typ av skog är mycket viktig 
för befolkningen i Tanzania eftersom den bidrar med många olika resurser som t.ex. mat, 
byggmaterial, fibrer och mediciner. Den hjälper också till att kontrollera klimatet, och den kan 
motverka erosion. Eftersom befolkningstillväxten i Tanzania är hög, så ökar också trycket på 
miomboskogen och dess resurser, vilket bidrar till att dessa skogar håller på att förlora sin 
höga biodiversitet eller helt enkelt försvinna. 
 
I ett land där resurser är knappa kan en metod att snabbt och enkelt utvärdera om en skog 
nyttjas för hårt komma väl till pass, men kan fjärilar vara en lösning? 
 
Under två månader inventerades dagfjärilar i ett område, i öst-centrala Tanzania, bestående av 
miomboskog som var olika mycket påverkad av mänsklig aktivitet. Området delades in i 10 
olika lokaler, och i varje lokal etablerades 4 transekter. Genom att observera fjärilar genom 
håvning och genom fjärilsfällor agnade med rutten banan som hängdes upp längs 
transekterna, kunde artrikedomen och individantalet uppskattas i varje lokal. Resultatet av 
inventeringen visar att i en av lokalerna, den där miomboskogen var som mest ostörd, finns 
fler arter, och för vissa arter fler individer, av fjärilar som är knutna till skogsmiljö. Denna 
lokal visade även färre arter och färre antal fjärilar som är knutna till ett öppet landskap. Trots 
att inga signifikanta skillnader i biodoversitet upptäcktes, så tyder resultaten på att en metod 
att använda fjärilar för att utvärdera en skogs kvalitet skulle kunna vara användbar i 
miomboskog.  
 
Genom att studera om vissa arter som är särskilt bundna till en viss typ av miljö, förekommer 
eller saknas i bestämda skogsområden skulle man alltså kunna avgöra om en skog behöver 
skyddas, eller om dess resurser tål att fortsätta användas.  
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