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Förord 

 
Jag har gjort det arbetet eftersom jag intresserad av fjärilar och vill att veta mer om dem. I 

den här rapport har jag samlat informationer om nässelfjärilen från olika källor. För att ha 

rapport mer säkra information då hämtade jag mest källor från böcker och lite från nätet.  

Jag vill tacka Lars Imby som skrev boken “FJÄRILAR I SVERIGE”, som mitt arbete mycket 

är beroende av den, och min lärare som underlättade den här uppgiften genom de tydliga 

texter som han lämnat för att hjälper oss.   

 

 

 

Sammanfattning 

 
Nässelfjärilen är en av dagfjärilar och av de vanligaste fjärilarna som man kan se dem tidigt 

på våren. Fjärilens vingbredd är 40-52 mm och de förekommer över hela Norden och Europa. 

Nässelfjärilen övervintrar i vindar, jordkällare och uthus.  

Nässelfjärilens livscykel är mycket intressant, fjärilen lägger ägg på ett växtblad och efter 

nästan ett par veckor kläcks ägg och blir larver. Larverna letar efter en bra plats på växter för 

att hänga sig och vara förberedda till nästa steg, puppan är nästa steg. I puppan utvecklar 

larven till fjäril och när avslutar utveckling sprickas puppa och klitter fjärilen ut för att torka 

vingarna och pumpa blodet till dem. 

Nässelfjärilens kropp har tre leder och har sex ben. Första leden är huvud och det består av 

ögon, antennerna, sugsnabel, panna och palper. Andra leden är mellankroppen och den består 

av fyra vingar två fram och två bak. Tredje leden är bakkroppen som är mjukare än andra 

lederna och i den leden finns matsmältningssystemet, andningsapparaten, ett långt rörformat 

hjärta och könsorganen.  

Om man vill jämföra mellan nässelfjärilen (dagfjärilen) och de nattfjärilen finns några 

skillnader mellan dem. Som antennerna avslutar med en liten klubba hos nässelfjärilen, 

medan nattfjärilen ofta är fjäderlika, och det finns också andra olikheter. Men om man vill 

jämföra med andra insekter då beror det på vilken insekt vi vill tala om.  

Människan hotar fjärilens arter genom sin omdaning av naturen, eftersom det fanns många 

arter som försvann på grund av människan. Vi inte kan förneka att människa var en orsak till 

att det finns nya typer av fjärilar, men i samtidigt drabbar många arter av dem genom 

bekämpningsmedel. 
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1.  INLEDNING 

 

  1.1  Bakgrund 

 

Nässelfjärilen heter Aglais Urticae på latinska och den tillhör familj Nymphalidae. Den hör 

till de första fjärilarna på våren precis som citronfjäril och påfågelöga. Nässelfjärilens lavar 

äter såklart nässlor så den fick namnet från. Fjärilarna övervintrar bland annat uthus eller i 

jordkällare och tidigt på våren vaknar och börja flyga. Vingspann är 40-52 mm, vingarnas 

ovansidor är varm orange med framträdande teckning av svart, mörkbrunt och gul. Blåa 

fläckar finns längs vingarnas kanter och det förstärker färgeffekter.  

 

 2.1  Syfte  

 

Den här rapporten ska man läsa om en art av fjärilar och den är nässelfjärilen. Rapport ska 

handla om hur en nässelfjäril ser ut och hur sin kropp är uppbyggnaden. Samt undersöker 

deras ursprung, utveckling och näring, även vingarnas funktion ska tas med. Jämförelse 

mellan nässelfjäril och andra fjärilar och sin relation med människan.  

 

  3.1  Frågeställningar 

 

Hur får Nässelfjärilen i sig näring? Hur förflyttar sig den? Vad har fjärilen för 

fortplantningsstrategi? Är Nässelfjärilen flockinsekter eller lever den ensam? Hur påverkar 

fjärilen och människan varandra? Är nässelfjärilen hotad mot eller hotar den människan? 

 

 

 

 

2. METOD 

 
För att få fram det här resultaten i rapport använde jag litteratur böcker som jag lånade från 

biblioteken. “NORDENS FJÄRILAR en fälthandbok av Bo Söderström” är en bok som fick 

jag lite källor från. En annan bok som heter “Insekter i Europa av Michael Chinery” är en 

mycket bra bok så man kan få goda informationer. Men boken “FJÄRILAR I SVERIGE av 

Lars Imby” som är bäst och jag använde mest källor av. Även jag använde källor från nätet 

för att söka information (Forska om fjärilar Av Karin Lindström och Maria Brandt), bilder 

och figurer.  
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3. RESULTAT 

 
  1.3 Presentation av Nässelfjäril 

Nässelfjärilen (Aglais Urticae) är en av de vanligaste dagfjärilarna som är dagflygare på 

ängar och i trädgården, den förekommer över hela Norden och Europa förutom på öar i 

Medelhavet. Nässelfjärilen är en flitig blombesökare och tillhör mest välbekanta fjärilar. 

Övervintrar som fullbildade uthus eller i jordkällare så kan man ses den tidigt på våren till 

efter midsommar. ( NORDENS FJÄRILAR av Bo Söderström, s. 148).’ 

 

    2.3 Livscykeln 

Nässelfjärilens hane och hona finner varandra genom synsignaler i form av flygbetennde och 

färgtecken. Samt de använder doftsignaler under de senare delarna av parningsspelet. De 

lägger äggen på en näringsväxt och de kläcks inom några veckor eller så och blir larver. 

Larverna äter brännässlor och när de tillräckliga blir 

stora så kryper de omkring och letar efter en tillämplig 

plats. De hänger upp sig stilla i två veckor, efter det 

ömsar larven sitt skinn och det gamla skinnet spricker 

upp i ryggen och krängs av när en ny och större har 

utbildats under och då formar en puppa. När puppan 

blir färdig glimmer den som ett guld, efter en vecka 

försvinner en guldfärg, puppan blir genomskinlig och 

sen spricker puppanskalet sönder. När Nässelfjärilen 

klittrar ut puppan behöver den att torka sina vingar och 

pumpa ut blod, så sitter fjärilen stilla medan torka 

vingarna och sedan kan den att flyga iväg för att få 

mat. Nässelfjärilslarvernas näring är att äta växter och 

framför allt bladet, medan vuxen fjärilen suger nektar från blommor med sin långa sugsnablar.   

(FJÄRILAR I SVERIGE av Lars Imby, s. 17-19) och (Insekter i Europa av Michael Chinery, s. 

111).  

 

  3.3 Fjärilens delar och funktioner 

Det finns tre leder och varje led har ett par ben, det 

innebär att fjärilen har sex ben. 

Huvudet: det finns flera sinnesorgan och fasettögon 

som är flertal sexkantiga små ögon, deras 

funktioner att fjärilen kan orientera sig och 

upptäcka rörelser i omgivningen med hjälp av dem 

(se figur B). Antennerna har luktorganen och de 

omger munverktygen, finns känselkroppar för 

smak. Sugsnabeln kan fjärilen använda för att suga 

in födan. ( Lars Imby, s. 12). 
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Bild 2.3  livscykel av 
nässelfjärilen 

Bild 3.3   Huvud av 
fjäril



 

Mellankropp: har fyra vingar, två fram och två bak. (se figur C). Vingarna är uppbyggd av ett 

genomskinligt veck av den kitinrika överhuden som 

förstärka med ribbor och sina antal och mönster är av 

stor systematisk betydelse. Vingarna fungerar och rör 

genom muskulatur som finns under hudskelettet på 

mellankroppen (se figur C). De täcker med tätt 

taktegellagda småfjäll och varje fjäll har en egen färg, 

det är lätt att ramla när någon rör det lite hård. Men om 

en fjäril tappar ett fjäll då förlorar den en del av sin 

färg. På bak-mellankroppen finns ett hörselorgan som 

har kontakt med innan liggande sinnesceller och vars 

uppgift att förvarna fjärilarna om annalkande andra 

djur, (Lars Imby, s. 12-13).  

Bakkroppen: den leden är tydligt och mycket mjukare 

och rörligare, vilket gör bakkroppen kan böjas och det 

viktigt för parningen och äggläggningen. Den 

innehåller matsmältningssystemet, andningsapparaten, ett långt rörformat hjärta och 

könsorganen. Fortplantningsorganen finns i bakkroppspetsen hos båda könen Hos hanen är 

den av stort systematiskt värde och det innehåller två motsatta genitalklaffar för att gripa tag 

om honans bakkropp vid parningen. Hos honan har ett utskjutbart äggläggningsrör. I 

bakkroppens honor avger doftämnen och det kallas för feromoner som lockar hanar till sig av 

samma art, även hanar avger doftämnen för att locka honor men det sprids från doftfläckar på 

vingarna, (Lars Imby, s. 13).  

 

  4.3 Jämförelse med nattfjärilar och andra insekter 

Dagfjärilar skiljer sig från nattfjärilar och det genom 

antenner som hos dagfjärilar avslutar med en liten 

klubba och hos nattfjärilar är ofta fjäderlika hos 

hannan och samla och raka hos honan. Dagsfjärilens 

vingar fäller ofta upp när de vill sitter på en blomma. 

Medan nattfjärilens vingar är platt mot marken när 

de vill sitta. Doftsignaler är starkare hos nattfjärilen 

än dagfjärilen som behöver gott om flygutrymme, 

därför det är lättare för nattfjärilen att föda upp i 

fångenskap. Frenulum (hållhake) kopplar ihop 

framvinge och bakvinge hos nattfjärilen medan 

dagfjärilen saknas den. Dagfjärilarnas puppa sitter på 

värdväxter, hänger i bakänden eller är en upprätt 

gördelpuppa, Nattfjärilens larver spinner en 

silkeskokong för att förpuppa sig och andra gräver 

ned sig i marken för att göra en sillkesklädda puppkammare, (Insekter i Europa av Michael 

Chinery, s. 111) och  
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Bild 2.3  visar hur mellankropp 
och bakkropp till nässelfjäril ser 

ut.

Bild 4.3  skillnaden mellan dagfjäril 
och nattfjäril



 

Forska om fjärilar Av Karin Lindström och Maria Brandt. 

Men skillnaden mellan fjärilar och andra insekter är vingarna så fjärilar har fyra vingar 

medan andra insekter har bara två vingar. Det finns också andra skillnader som mundelar, den 

finns bitande som skalbaggar och sugande som fjärilar. (Insekter i Europa, s.5).  

 

   5.3 Fjärilar hotar av människan 

Många arter av fjärilar har drabbat på grund av människans omdaning av naturen så det ledde 

till de riktiga ursprungliga biotoperna att försvinna. Luftföroreningar och bekämpningsmedel 

spelar en stor roll till att minska fjärilarnas antal. Människan kan verka positiv genom 

ängsmark och hagar på mer artrik och mångfasetterad fjärilsfauna. Men det kan vara mer 

negativ än positiv eftersom man ska behöva till konstgödsling och användning av kemikalier. 

( Lars Imby, s. 27). 

 

 

 

4. DISKUSSION 

 
Den här rapporten gick bra men jag träffade lite svårighet med samla källor och förstår några 

delar av den. Det som jag lyckades med boken Fjärilar i Sverige som innehåller mycket om 

fjärilar. Så används böcker blir arbetet säkrare särskilt om man jämföra källorna från olika 

böcker med varandra.  

Undersökningen var intressant särskilt när man läser om kroppsdelar som fjärilen har och 

sina funktioner, samt fjärilens livscykel. Men jämförelse mellan fjärilar och andra insekter 

och andra arter av fjärilar fungerade mindre bra eftersom var det svårt att hitta bra källa och 

tydliga informationer om. 
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