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Motivering från kommittén

Erynnis tages Skogssmygare Skogsvisslare Arten tillhör systematiskt underfamilen visslare 

(Pyrhopyginae) och inte smygarna (Hesperiinae) 

varför Namnkommittén anser det rimligt att ändra 

från skogssmygare till skogsvisslare.

Pyrgus andromedae Blomvisslare Blomvisslare Ingen ändring

Pyrgus centaureae Klintvisslare Myrvisslare Det gamla namnet var baserat på det vetenskapliga 

som i sin tur bygger på en felaktig uppfattning av 

värdväxten (larven lever på myrar, där troligen av 

hjortron). Myrvisslare beskriver artens biotopval väl.

Pyrgus malvae Kattostvisslare Smultronvisslare Det gamla namnet var baserat på det ventenskapliga 

som i sin tur bygger på en, åtminstone i Sverige, 

felaktig uppfattning av värdväxten (larven lever på 

smultron och fingerörter). Smultronvisslare beskriver 

väl dess levnadssätt.

Pyrgus serratulae Ängsskärevisslare Fingerörtvisslare Det gamla namnet var baserat på det ventenskapliga 

som i sin tur bygger på en felaktig uppfattning av 

värdväxten (fingerörter). Fingerörtvisslare beskriver 

väl larvens födoväxt. Arten är ännu inte påträffad i 

Sverige.

Pyrgus armoricanus Fransk blomvisslare  Backvisslare Det gamla namnet fransk blomvisslare måste bytas 

eftersom det finns en art som heter bara blomvisslare. 

Backvisslare beskriver väl den miljö arten lever i.
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Pyrgus alveus Kattunvisslare Kattunvisslare Ingen ändring

Heteropterus morpheus Spegelsmygare Spegelsmygare Ingen ändring

Carterocephalus palaemon Gulfläckig glanssmygare Gulfläckig glanssmygare Ingen ändring

Carterocephalus silvicola Svartfläckig glanssmygare Svartfläckig glanssmygare Ingen ändring

Thymelicus lineola Liten tåtelsmygare Mindre tåtelsmygare Namnkommittén vill undvika epit som "stor" och 

"liten", bl.a. då dessa epitet inte går att uttrycka i 

pluralis eller i bestämd form. Namnkommittén ändrar 

därför till formerna "större" och "mindre" vilka bl.a. 

sedan länge använts för fåglar.

Thymelicus sylvestris Stor tåtelsmygare Större tåtelsmygare Namnkommittén vill undvika epit som "stor" och 

"liten", bl.a. då dessa epitet inte går att uttrycka i 

pluralis eller i bestämd form. Namnkommittén ändrar 

därför till formerna "större" och "mindre" vilka bl.a. 

sedan länge använts för fåglar.

Hesperia comma Allmän ängssmygare Silversmygare Arten har minskat kraftigt i Sverige under 1900-talet 

och kan inte längre betraktas som allmän. 

Namnkommittén vill också generellt undvika epitetet 

allmän. Arten har silverfärgade fläckar på 

vingundersidan, vilket namnkommittén valde att ta 

fasta på. Namnet silversmygare är också vackert.

Hesperia comma ssp catena Allmän ängssmygare Fjällsilversmygare EU urskiljer denna fjällevande form som en underart 

och inkorporerar den i sin lagstiftning. 

Ochlodes sylvanus Stor ängssmygare Ängssmygare När "allmän ängssmygare" bytt namn finns inte 

längre behov av epitetet "stor" utan vi låter arten rätt 

och slätt heta ängssmygare.
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Parnassius mnemosyne Svart apollofjäril eller 

mnemosynefjäril 

Mnemosynefjäril Mnemosynefjäril är det mest etablerade av de två 

svenska namn som figurerat.

Parnassius apollo Apollofjäril Apollofjäril Ingen ändring

Iphiclides podalirius Segel- eller podaliriusfjäril Segelfjäril Segelfjäril och podaliriusfjäril har använts parallellt i 

Sverige. Namnkommittén valde det förstnämnda med 

hänvisning till att undvika namngivning efter 

vetenskapliga artepitet som kan ändras.

Papilio machaon Makaonfjäril Makaonfjäril Ingen ändring

Leptidea sinapis Skogsvitvinge Skogsvitvinge Ingen ändring

Leptidea reali Ängsvitvinge Ängsvitvinge Ingen ändring

Anthocharis cardamines Aurorafjäril Aurorafjäril Ingen ändring

Aporia crataegi Hagtornsfjäril Hagtornsfjäril Ingen ändring

Pieris brassicae Kålfjäril Kålfjäril Ingen ändring

Pieris rapae Rovfjäril Rovfjäril Ingen ändring

Pieris napi Rapsfjäril Rapsfjäril Ingen ändring

Pontia daplidice Grönfläckig kålfjäril Grönfläckig vitfjäril "Grönfläckig kålfjäril" kolliderar med att en annan art 

heter bara kålfjäril. Arten lever dessutom veterligt 

inte på kål. Namnkommittén väljer därför att använda 

familjenamnets (vitfjärilar) epitet.
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Pontia chloridice Liten grönfläckig kålfjäril Bergvitfjäril "Liten grönfläckig kålfjäril" är ett onödigt långt namn 

på en art som ännu inte är påträffad i Sverige. 

Namnkommittén kan heller inte acceptera namn som 

innehåller tre skilda ord. Det gamla namnet kolliderar 

även med att en annan art heter bara kålfjäril. Den 

lever i Sydosteuropas bergstrakter varför bergvitfjäril 

är ett utmärkt namn.

Pontia callidici Alpkålfjäril Alpvitfjäril Denna alpina art som nyligen påträffats tillfälligt i 

Finland bör byta namn till vitfjäril i analogi med 

grönfläckig vitfjäril och bergvitfjärila. Larven lever 

inte på kål.

Colias werdandi Gröngul höfjäril Fjällhöfjäril Fem av de sex höfjärilar som uppträder någon gång i 

Norden har haft olika färgnyanser i sina namn och det 

är svårt att hålla isär namnen. Namnkommittén har 

därför valt att föreslå namnändringar för två av dessa. 

Colias werdandi är en utpräglad fjällfjäril, varför 

fjällhöfjäril är ett bra namn.

Colias palaeno Svavelgul höfjäril Svavelgul höfjäril Ingen ändring

Colias croceus Rödgul höfjäril Colias croceus Rödgul höfjäril Colias croceus Ingen ändring

Colias hecla Högnordisk höfjäril Högnordisk höfjäril Ingen ändring
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Colias alfacariensis Sydlig ljusgul höfjäril Kronillhöfjäril "Sydlig ljusgul höfjäril" är ett onödigt långt namn på 

en art som enbart förekommer tillfälligt i Norden. 

Namnkommittén kan heller inte acceptera namn som 

innehåller tre skilda ord. Namnet bygger därtill på 

färg vilket i detta fall inte underlättar memorerandet. 

Namnkommittén valde därför att benämna den efter 

dess värdväxt

Colias hyale Ljusgul höfjäril Ljusgul höfjäril Ingen ändring

Gonepteryx rhamni Citronfjäril Citronfjäril Ingen ändring

Hamearis lucina Gullvivefjäril Gullvivefjäril Ingen ändring

Lycaena phlaeas Liten guldvinge Mindre guldvinge Namnkommittén vill undvika epit som "stor" och 

"liten", bl.a. då dessa epitet inte går att uttrycka i 

pluralis eller i bestämd form. Namnkommittén ändrar 

därför till formerna "större" och "mindre" vilka bl.a. 

sedan länge använts för fåglar.

Lycaena helle Violett guldvinge Violett guldvinge Ingen ändring

Lycaena dispar Stor guldvinge Kärrguldvinge Stor guldvinge behöver byta namn enligt principen att 

föredra större framför stor, etc.. På denna icke-

svenska art föredrar namnkommittén dock att då 

skapa ett bättre namn. Kärrguldvinge beskriver artens 

levnadssätt.

Lycaena virgaureae Vitfläckig guldvinge Vitfläckig guldvinge Ingen ändring
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Lycaena tityrus Dansk guldvinge Sotguldvinge "Dansk guldvinge" är ett dåligt namn, i synnerhet som 

den är mycket sällsynt i Danmark. Namnkommittén 

tar upp det engelska "sooty copper" och ansluter till 

danskans "sort ildfugl" och väljer sotguldvinge, ett 

namn som dessutom tydligt beskriver artens mörka 

färg. Arten är inte påträffad i Sverige.

Lycaena alciphron Stor violett guldvinge Ametistguldvinge "Stor violett guldvinge" är både för långt och 

innehåller epitetet stor. Namnkommittén väljer det 

korta ametistguldvinge vilket beskriver den violetta 

färgen. Arten är inte påträffad i Sverige.

Lycaena hippothoe Violettkantad guldvinge Violettkantad guldvinge Ingen ändring

Thecla betulae Björksnabbvinge Eldsnabbvinge Det gamla namnet var baserat på det vetenskapliga 

som i sin tur bygger på en felaktig uppfattning av 

värdväxten (larven lever på slån och hägg). 

Undersidan är gulorange och på vingovansidan finns 

orange, flamliknande fläckar. Namnkommittén valde 

därför namnet eldsnabbvinge.

Neozephyrus quercus Eksnabbvinge Eksnabbvinge Ingen ändring

Callophrys rubi Björnbärssnabbvinge Grönsnabbvinge "Björnbärssnabbvinge"  var baserat på det 

ventenskapliga artepitetet som i sin tur bygger på en 

felaktig uppfattning av värdväxten. Arten heter 

grönsnabbvinge i finlandssvenskan och beskriver 

därtill utmärkt artens utseende (vingundersidorna).
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Satyrium w-album Almsnabbvinge Almsnabbvinge Ingen ändring

Satyrium pruni Plommonsnabbvinge Busksnabbvinge "Plommonsnabbvinge" var baserat på vetenskapliga 

artepitetet. Larvens värdväxt är i Sverige emellertid 

slån. "Slånsnabbvinge" är dock redan upptaget varför 

namnkommittén valde busksnabbvinge vilket 

beskriver dess habitat. 

Satyrium ilicis Järneksnabbvinge Krattsnabbvinge Järneksnabbvinge" var baserat på en missuppfattning 

av det vetenskapliga artepitetet, vilket egentligen 

syftar på Quercus ilex  (stenek) och inte Ilex  (järnek). 

Larvens värdväxt i Sverige är ek, varför 

eksnabbvinge är lämpligt. För att skilja den från 

Neozephyrus quercus och arten bl.a. flyger i 

krattartad ekskog valde namnkommittén att beteckna 

denna art krattsnabbvinge; kratteksnabbvinge vore 

däremot inte möjligt då det skulle bryta mot principen 

att inte ha en art med ett gruppnamn och en annan 

med prefix + gruppnamn.

Cupido minimus Liten blåvinge Mindre blåvinge Namnkommittén vill undvika epit som "stor" och 

"liten", bl.a. då dessa epitet inte går att uttrycka i 

pluralis eller i bestämd form. Namnkommittén ändrar 

därför till formerna "större" och "mindre" vilka bl.a. 

sedan länge använts för fåglar.

Cupido argiades Kortsvansad blåvinge Kortsvansad blåvinge Ingen ändring
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Cupido alcetas Sydlig kortsvansad blåvinge Kronillblåvinge Denna mellaneuropeiska art hade ett klumpig 

treordsnamn. Eftersom artens larv lever bl.a. På 

kronillväxter valde namnkommittén kronillblåvinge.

Celastrina argiolus Tosteblåvinge Tosteblåvinge Ingen ändring

Scolitantides vicrama Saknar svenskt namn Åsblåvinge Arten saknar tidigare svenskt namn. Namnkommittén 

valde det korta och kärnfulla finlandssvenska namnet 

åsblåvinge.

Scolitantides orion Fetörtsblåvinge Fetörtsblåvinge Ingen ändring

Glaucopsyche alexis Klöverblåvinge Klöverblåvinge Ingen ändring

Maculinea arion Svartfläckig blåvinge Svartfläckig blåvinge Ingen ändring

Maculinea alcon Alkonblåvinge Alkonblåvinge Ingen ändring

Plebeius argus Allmän blåvinge Ljungblåvinge Namnkommittén vill undvika epitet som "allmän". 

Ljungblåvinge är kort och beskriver en vanlig biotop 

för arten.

Plebeius idas Föränderlig blåvinge Hedblåvinge Namnet är långt och flera andra arter är lika variabla i 

utseende. Arten flyger på hedar och andra magra 

marker.

Plebeius argyrognomon Kronärtsblåvinge Kronärtsblåvinge Ingen ändring

Plebeius optilete Violett blåvinge Violett blåvinge Ingen ändring

Agriades aquilon Högnordisk blåvinge Högnordisk blåvinge Ingen ändring

Albulina orbitulus Fjällvickerblåvinge Fjällvickerblåvinge Ingen ändring

Aricia eumedon Brun blåvinge Brun blåvinge Ingen ändring

Aricia agestis Rödfläckig blåvinge Rödfläckig blåvinge Ingen ändring
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Aricia artaxerxes Förväxlad blåvinge Midsommarblåvinge "Förväxlad blåvinge" är ett både klumpigt och lite 

nedsättande namn. Arten lever på 

midsommarblomster och flyger kring midsommartid 

så Namnkommittén valde namnet 

midsommarblåvinge.

Aricia nicias Donzels blåvinge Turkos blåvinge "Donzels blåvinge" är benämnt efter artens tidigare 

vetenskapliga namn, deonzelii, numera synonym till 

nicias. Det svenska namnet hänger därför helt i luften 

och illustrerar vådan av att skapa svenska namn 

utifrån det vetenskapliga artepitetet. Arten utmärker 

sig tydligt genom sin turkosa färg.

Polyommatus semiargus Ängsblåvinge Ängsblåvinge Ingen ändring

Polyommatus dorylas Honungsklöverblåvinge  Väpplingblåvinge "Honungsklöverblåvinge" kan förväxlas med 

"klöverblåvinge", därtill finns idag ingen växt som 

heter honungsklöver (ett gammalt namn för 

väpplingar). Arten lever på sötväppling.

Polyommatus amandus Silverfärgad blåvinge Silverblåvinge Silverfärgad blåvinge är ett onödigt långt namn som 

elegant kan dras ihop till silverblåvinge utan att tappa 

kontinuiteten med det äldre namnet.

Polyommatus icarus Puktörneblåvinge  Puktörneblåvinge  Ingen ändring

Argynnis paphia Silverstreckad pärlemorfjäril Silverstreckad pärlemorfjäril Ingen ändring
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Argynnis aglaja Stor pärlemorfjäril Ängspärlemorfjäril Stor pärlemorfjäril är missvisande då flera andra 

pärlemorfjärilar är större. Likaså vill Namnkommittén 

undvika epit som "stor" och "liten". Namnkommittén 

valde ängspärlemorfjäril som väl beskriver denna arts 

levnadsplats.

Argynnis adippe Allmän pärlemorfjäril Skogspärlemorfjäril Denna art är inte längre allmän i Sverige och 

dessutom vill Namnkommittén undvika dylika epitet. 

Arten flyger främst i skogstrakter varför 

Namnkommittén ansåg skogspärlemorfjäril vara 

lämpligt.

Argynnis niobe Bastardpärlemorfjäril Hedpärlemorfjäril Bastardpärlemorfjäril antyder att den skulle ha 

uppkommit som hybrid mellan två arter. Dessutom 

finns en något nedsättande klang i namnet. Arten 

flyger främst på torra, kustnära hedar varför 

Namnkommittén valde hedpärlemorfjäril.

Argynnis laodice Grönskiftande- el trubbvingad 

pärlemorfjäril 

Skuggpärlemorfjäril Denna art finns i Norden enbart i Finland och dess 

gamla namn "trubbvingad pärlemorfjäril" är långt och 

otympligt.  Arten känns igen på att 

bakvingeundersidans ena hälft är ljus och andra 

gråröd, som låg den i skugga. Den lever därtill i 

relativt skuggiga miljöer.

Issoria lathonia Storfläckig pärlemorfjäril Storfläckig pärlemorfjäril Ingen ändring
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Brenthis ino Älggräsfjäril Älggräspärlemorfjäril Det är lätt att tro att älggräsfjäril är en gräsfjäril. I 

brist på bättre förslag har Namnkommittén accepterat 

älggräspärlemorfjäril trots att ändringen tyvärr leder 

till ett längre namn.

Boloria eunomia Svartringlad pärlemorfjäril Svartringlad pärlemorfjäril Ingen ändring

Boloria euphrosyne Prydlig pärlemorfjäril Prydlig pärlemorfjäril Ingen ändring

Boloria titania Amathusias pärlemorfjäril Lundpärlemorfjäril Denna art som i Norden enbart i Finland. 

Namnkommittén väljer därför det finlandssvenska 

namn som finns, även om den huvudsakligen lever i 

(lundartade) tallskogar.

Boloria dia Violett pärlemorfjäril Violett pärlemorfjäril Ingen ändring

Boloria selene Brunfläckig pärlemorfjäril Brunfläckig pärlemorfjäril Ingen ändring

Boloria chariclea Arktisk pärlemorfjäril  Arktisk pärlemorfjäril  Ingen ändring

Boloria freija Frejas pärlemorfjäril Frejas pärlemorfjäril Ingen ändring

Boloria polaris Högnordisk pärlemorfjäril Högnordisk pärlemorfjäril Ingen ändring

Boloria thore Gråkantad pärlemorfjäril Bäckpärlemorfjäril Gråkantad pärlemorfjäril är både långt och ger tråkiga 

associationer. Arten lever längs bäckar i fjällen och 

skogslandet.

Boloria frigga Friggas pärlemorfjäril  Friggas pärlemorfjäril  Ingen ändring

Boloria improba Dvärgpärlemorfjäril Dvärgpärlemorfjäril Ingen ändring

Boloria napaea Nordisk gulfläckig pärlemorfjäril Fjällpärlemorfjäril Namnkommittén kan inte acceptera namn som består 

av tre skilda ord - det blir alltför klumpigt och 

komplext. Namnkommittén valde det korta och 

adekvata "fjällpärlemorfjäril" som väl speglar artens 

miljö.
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Boloria aquilonaris Allmän gulfläckig pärlemorfjäril  Myrpärlemorfjäril Namnkommittén kan inte acceptera namn som består 

av tre skilda ord - det blir alltför klumpigt och 

komplext. Namnkommittén valde det korta och 

adekvata "myrprälemorfjäril" som väl speglar artens 

miljö.

Vanessa atalanta Amiral Amiral Ingen ändring

Vanessa cardui Tistelfjäril Tistelfjäril Ingen ändring

Inachis io Påfågelöga Påfågelöga Ingen ändring

Aglais urticae Nässelfjäril Nässelfjäril Ingen ändring

Polygonia c-album Vinbärsfuks Vinbärsfuks Ingen ändring

Araschnia levana Kartfjäril Kartfjäril Ingen ändring

Nymphalis antiopa Sorgmantel  Sorgmantel  Ingen ändring

Nymphalis polychloros Körsbärsfuks Körsbärsfuks Ingen ändring

Nymphalis xanthomelas Videfuks  Videfuks  Ingen ändring

Nymphalis vaualbum Vitfläckad fuks  Aspfuks Denna icke-svenska art har haft ett flerordigt namn. 

Övriga fuksarter har samanhållna namn efter 

värdväxt. 

Euphydryas iduna Lapsk nätfjäril  Lappnätfjäril Lapsk nätfjäril är svåruttalat. Namnkommittén har 

därför valt att dra samman namnet till  "lappnätfjäril" 

och arten får därmed samma namn som idag används 

i finlandssvenskan.

Euphydryas maturna Boknätfjäril  Asknätfjäril Boknätfjäril är visserligen ett etablerat namn men det 

är missvisande då arten inte alls lever på bok. 

Namnkommittén valde att följa det danska 

namnskicket.
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Euphydryas aurinia Ärenprisnätfjäril Väddnätfjäril Ärenprisnätfjäril var ett missvisande namn då arten 

inte alls lever av ärenpris utan av ängsvädd och andra 

väddarter.

Melitaea cinxia Hökblomsternätfjäril Ängsnätfjäril Hökblomsternätfjäril lever inte på hökblomster (äldre 

namn för hökfibblor Hieracium) utan på veronikor 

och kämpar. Den flyger på olika torrängsmarker 

varför Namnkommittén valde "ängsnätfjäril".

Melitaea diamina Kovetenätfjäril Sotnätfjäril Arten lever inte på kovete (äldre beteckning för 

ängskovall) utan på vänderotsarter. Eftersom den är 

en påtagligt mörk nätfjäril valde Namnkommittén att 

följa det finlandssvenska namnet "sotnätfjäril".

Melitaea britomartis Veronikanätfjäril  Veronikanätfjäril  Ingen ändring

Melitaea athalia Allmän- eller Grobladnätfjäril Skogsnätfjäril Såväl allmän nätfjäril som grobladnätfjäril har 

använts för denna art, men namnkommittén finner 

båda olämpliga (värdväxt är kovaller, veronikor och 

svartkämpar men veterligt inte groblad) och väljer i 

stället "skogsnätfjäril" som beskriver artens miljö.

Limenitis populi Aspfjäril Aspfjäril Ingen ändring

Limenitis camilla Tryfjäril Tryfjäril Ingen ändring

Apatura iris Stor skimmerfjäril Sälgskimmerfjäril Namnkommittén vill undvika epitet som "stor" och 

"liten". Arten lever på sälg, vilket ger ett kortare, 

sammanhållet namn,

Apatura ilia Liten skimmerfjäril Aspskimmerfjäril Namnkommittén vill undvika epitet som "stor" och 

"liten". Arten lever på asp, vilket ger ett kortare, 

sammanhållet namn,
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Pararge aegeria Kvickgräsfjäril Kvickgräsfjäril Ingen ändring

Lasiommata megera Svingelgräsfjäril  Svingelgräsfjäril  Ingen ändring

Lasiommata petropolitana Berggräsfjäril Berggräsfjäril Ingen ändring

Lasiommata maera Vitgräsfjäril Vitgräsfjäril Ingen ändring

Lopinga achine Dårgräsfjäril Dårgräsfjäril Ingen ändring

Coenonympha tullia Starrgräsfjäril  Starrgräsfjäril  Ingen ändring

Coenonympha arcania Pärlgräsfjäril Pärlgräsfjäril Ingen ändring

Coenonympha glycerion Darrgräsfjäril Darrgräsfjäril Ingen ändring

Coenonympha hero Brun gräsfjäril  Brun gräsfjäril  Ingen ändring

Coenonympha pamphilus Kamgräsfjäril Kamgräsfjäril Ingen ändring

Aphantopus hyperantus Luktgräsfjäril  Luktgräsfjäril  Ingen ändring

Maniola jurtina Allmän slåttergräsfjäril Slåttergräsfjäril Allmän slåttergräsfjäril är mindre lämpligt och 

epitetet är överflödigt när "gråbrun slåttergräsfjäril" 

byter namn. Slåttergräsfjäril är dessutom redan den 

vanligaste vardagliga benämningen på arten.

Maniola lycaon Gråbrun slåttergräsfjäril Hedgräsfjäril "Gråbrun slåttergräsfjäril" är ett otympligt namn på 

denna icke-svenska art. Den lever på torrhedar varför 

namnkommittén valde hedgräsfjäril.

Maniola tithonus Buskgräsfjäril Buskgräsfjäril Ingen ändring

Erebia ligea Skogsgräsfjäril Skogsgräsfjäril Ingen ändring

Erebia embla Gulringad gräsfjäril Gulringad gräsfjäril Ingen ändring

Erebia disa Disas gräsfjäril Disas gräsfjäril Ingen ändring

Erebia polaris Högnordisk gräsfjäril Högnordisk gräsfjäril Ingen ändring

Erebia pandrose Fjällgräsfjäril Fjällgräsfjäril Ingen ändring

Melanargia galathea Schackbräde Schackbräde Ingen ändring
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Hipparchia alcyone Liten bandgräsfjäril Mindre bandgräsfjäril Namnkommittén vill undvika epit som "stor" och 

"liten", bl.a. då dessa epitet inte går att uttrycka i 

pluralis eller i bestämd form. Namnkommittén ändrar 

därför till formerna "större" och "mindre" vilka bl.a. 

sedan länge använts för fåglar.

Hipparchia semele Sandgräsfjäril Sandgräsfjäril Ingen ändring

Hipparchia  briseis Vitbandad gräsfjäril Vitbandad gräsfjäril Ingen ändring

Oeneis norna Gulbrun gräsfjäril Myrgräsfjäril De tre Oenis -arterna hade mycket snarlika namn som 

i praktiken var nästan omöjliga att hålla isär. 

Namnkommittén valde därför att använda korta 

biotopkaraktäristika som prefix.

Oeneis bore Grågul gräsfjäril Tundragräsfjäril De tre Oenis -arterna hade mycket snarlika namn som 

i praktiken var nästan omöjliga att hålla isär. 

Namnkommittén valde därför att använda korta 

biotopkaraktäristika som prefix.

Oeneis jutta Gråbrun gräsfjäril Tallgräsfjäril De tre Oenis -arterna hade mycket snarlika namn som 

i praktiken var nästan omöjliga att hålla isär. 

Namnkommittén valde därför att använda korta 

biotopkaraktäristika som prefix.

Danaus plexippus Monarkfjäril  eller monark Monark Arten har benämnts både monarkfjäril och monark. 

Namnkommittén väljer det kortare av de två.
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