
                        Fjärilslandet
 Vårt fjärilsland finns nära gaveln på vårt glashus. Vi ansåg att det skulle finnas lätt åtkomligt även 
för de gäster som inte har möjlighet att ta sej fram utan hjälp av hjul. Viktigt för oss också att det 
var nära då det är roligt att följa utvecklingen av det som växer och förhoppningsvis hinna vara där 
och se de flygande besökarna . Vi brukar bl.a ha besök av Makaoon fjäril men oftast ser vi dem  
endast en dag  
 Landet ska både vara skyddat och mycket sol som ger värme Vårt Fjärilsland fick formen av en 
triangel och är ca 16kvm stort Mot norr ligger en lång rad av stora stenar på varandra.Dessa stenar 
placerades där när vi grävde grunden till bageriet. De skyddar från vind och magasinerar värme.
Mot beteshagen har vi planterat äppelträd som ska spaljeras . På det sättet får vi en häck som också 
gör det mer vindstilla.Mellan äppelträd o fjärilsland finns det en  gräsmatta med bänkar och bord. 
På våren när äppelträden blommar med skära blommor så är det nära för pollinerare i landet att 
även besöka äppelblommorna strax intill. 
 När vi började med den praktiska planeringen av landet,så jobbade vi enbart för hand med spadar 
och spett. Vi började att spadvända jorden , bryta loss de största stenarna, och lägga den befintliga 
växtligheten i en skottkärra . Vi hade olika perenna  växter som vi planerade att sätta . Några hade 
vi frösått så de var plantor, andra grävde vi upp och flyttade , och så kompletterade vi också genom 
köpta växter.Vid valet av växter var det viktiga att fjärilar och även andra insekter skulle uppskatta 
dem.   Därefter placerades alla växter ut,vissa sorter hade vi flera av, det var stor skillnad på  
växternas storlek vid planteringen och även på den förväntade höjden. 
Vid själva planteringen kompletterades jorden med kompost, och sen ett tjockt lager med gräsklipp 
runt växterna. 
  Nu växer Dagggkåpa, Flox, Gurkört, Hjärtstilla, Höstaster, Jättevädd, Kransveronica, Kungsljus, 
Libbsticka, Vallört, Mariatistel, Rosenstav, Temynta, Vi har också satt många olika krokusar till mat
åt de första bina på våren.Vi tänker fortsätta komplettera med fler växter .
 I år har vi för första gången haft besök av en Sommarsvärmare, de besöker blomrika trädgårdar. 


