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Fynd av brun griisfjiiril efterlyses !
Under säsongen 1996 startade vi ett forsknings-
projekt kallat "Bevarande av ängsfjärilar och
skogsängar - metapopulationsdynamik och gene-
tik hos brun gräsfjäril". Den bruna gräslärilen
(Coenonympha hero) räknas som internationellt
hotad och har sin kanske största f'örekomst i Väst-
europa i Värmland och södra halvan av Dalarna,
med spridda populationer i omkringliggande land-
skap och i Skåne. Den flyger företrädesvis på
skogsängar och hotas idag av att dessa ängar plan-
teras med träd eller spontant växer igen. På flera
håll har arten redan försvunnit, vilket är illavars-
Iande med tanke på att Sverige kan sägas ha ett
speciellt ansvar för denna art. Projektet syftar till
att utröna hur en nödvändig mosaik av ängar bör
se ut, vad gäller ängarnas "kvalitet", areal och av-
stånd till varandra, för att den bruna gräsfjärilen
(och andra krävande ängsarter) ska kunna upprätt-
hälla en långsiktigt livskraftig stam.

För att möjliggöra en kontroll av artens nuva-
rande hotstatus och framtida populations-
utveckling behöver vi information om var den har
observerats och hoppas nu på Er hjälp. Ange helt
kort: landskap, plats (helst utgående liån Gröna
kartan - och gärna med koordinater!), biotop, da-
tum samt ungefärligt antal individer. Alla fynd är
av intresse. tiven av äldre datum. Observationer
utanför Värmland och Dalarna mottas med extra
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Brun grcisfjiiril (Coenonympha hero). Teckning; Björn
Cederberg.

förtjusning! En publikation över artens svenska
utbredning planeras vara klar senare i höst.

För den som vill veta mer om artens idag kända
lbrekomst i Sverige finns ett rykande färskt art-
faktablad att beställa från ArtDatabanken i Upp-
sala, dit också alla fyndrapporter senare kommer
att förmedlas.
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