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Veckans art #23 

Mnemosynefjäril (Parnassius mnemosyne) 
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Denna vecka presenterar vi en mycket exklusiv och kräsen art med ett elegant flyktsätt, och 
uppkallad efter en grekisk gudinna. Att den bara flyger soliga och vindstilla dagar gör den 
extra trevlig att jobba med!  
 
Mnemosynefjärilen är en av våra största dagfjärilar med en vingbredd på 55 - 65 mm. 
Vingarna är vita med svarta ribbor och framvingarna har två tydliga svarta fläckar. Arten 
förekommer bara på några få platser i Sverige, i Uppland, Blekinge och Medelpad, och är 
starkt hotad. I Uppsala län har vi några av landets viktigaste förekomster. 
 

Livsmiljön är mosaikartade ängs- och hagmarker med mycket buskar och bryn. Det krävs 
även riklig förekomst av nunneört, som larven lever av. Dessa miljöer har till stor del 
försvunnit i ett rationaliserat jordbruk, vilket gjort att arten minskat kraftigt sedan 1980-
talet. De största hoten är upphört bete och igenväxning, men även hårt och tidigt bete är 
negativt. Små populationer är också känsliga för ogynnsamt väder och vildsvinens bök.  
 
Upplandsstiftelsen har i många år arbetat med att restaurera hagmarksområden för fjärilen 
vid Östhammarskusten, vilket har gett ett gott resultat. Dock har de senaste årens kalla vårar 
orsakat en nedgång av antalet fjärilar, men vi hoppas vända den trenden. Just nu pågår 
nämligen ett uppfödningsprojekt på Nordens Ark med mål att återutsätta mnemosynefjärilar 
på fler platser i landet och förstärka befintliga populationer. Kolla gärna in filmen om 
uppfödningen på deras hemsida: Mnemosynefjäril | Nordens Ark  
 

Denna vecka har mnemosynefjärilar precis börjat kläckas vid kusten så vi håller tummarna 
för fina flygdagar några veckor framöver! 
 

Under 2022 presenterar Upplandsstiftelsen en ny art som finns i länets natur varje vecka. 
Vi vill sätta fokus på den biologiska mångfalden och berätta hur vi arbetar för att värna den i Uppsala län. 
Följ med på en upptäcktsfärd bland såväl vanliga som ovanliga och hotade arter! 

https://nordensark.se/djuren/insekter-och-spindeldjur/mnemosynefjaril/

