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Upprop: inventering av mnemosy-
nefjiiril
Som de flesta entomologer siikert kinner till har
mnemosynefjiirilen (Parnass ins mnemosy ne L.,
Fig. 1) minskat pitagligt under senare 5r och t o m
f6rsvunnit helt inom stora delar av sitt tidigare
utbredningsomrAde. I ett fcirsrik att vanda denna
negativa trend har liinsstyrelsen i Uppsala liin som
en inledande atgard gett undertecknad i uppdrag
att inventera artens fcirekomst i nordcistra Upp-
land. I dagsliiget finns har nestan hela landets
totala kvarvarande population. I civriga Sverige
torde mnemosynefjiirilen endast finnas kvar pi
nAgra fi platser i Medelpad, Blekinge och mojli-
gen Jiimtland. Inventeringen pebdrjades somma-
ren 1985 och kommer att fortsatta i fdrsta hand
under 1986. F<ir an i framtiden kunna riidda kvar
arlen i var fauna 1r det med stOrsta sannolikhet
n<idviindigt att utfdra olika typer av rojningsarbe-
ten, m fl rent praktiska insatser. Detta innebiir att
det iir viktigt med fcirstudier av de befintliga loka-
lerna f<ir att battre kunna avgora vilka mer exakta
lokala atgerder som bor sattas in. Pi grund av
detta ar undertecknad ihogsta grad intresserad av
att fa mojlighet att studera sa manga lokaler som
mcijligt, inte minst for att fa en battre insikt i
orsakerna till artens problematiska stallning. Pa-
pekas bcir ocksi att inventeringen utvidgats till att
gdlla river hela landet, siledes inte bara inord-
<istra Uppland. G<ir ddrfdr en insats fcir naturvir-
den och rapportera alla lokaler (eller enstaka ob-
servationer) frir mnemosynefjiiril till underteck-

Fig. 1. Mnemosynefjiiril inaturlig srorlek.

nad sd snart som mollrgt. Aven lokaler diir den har
funnits tidigare men forsvunnit kan ha stort intres-
se for att utreda orsakerna till denna saregna fja-
rils kraftiga tillbakagAng. Det bdr slutligen ocksi
pipekas att uppgifterna kommer att behandlas
med sekretess och att fOtjaktligen inga mer exakta
lokalangivelser kommer att offentliggciras i n6got
sammanhang.
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