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Hemkommen efter en synnerligen lyckad
ぬngstvecka i Kirunatrakten ijuH 1976,da arter

som И″ο
“
οgy″ a bO″′arゴ s Nordstr.,И ″α″α αsノ‐

α′′
`a Stgr.och 

ιasノο
“
ッc′αsた ra′″″gFa H.S.letat

sig in i havpasen,troddejag sasongen skune vara

slut fё r rnin del. Inte ens den vecka i Skanejag

hade frarnfOr ■lig tycktes kunna andra pa den
おrestaliningCn.Hur som helst packades famiu
m m in i bncn samt,trotsお restたnde famijara
hёgtider,hav och aggrcgat.

I skane nagra dagar senare sё kte jag mig en

kvall i sedvanlig anda ut till Sandhanllnaren.

Detta hande sig den 22 juli.Kvallen var ratt
varm,宙 sserligen minnsjag nu inte v‖ ken tempe‐

ratur dct var,menjag blev duktigt svettig,dijag

rlck bara utrustningen langt.Jag hade nanlligen

valt att''kё ra''vid det lilla salgkaret,sOm ligger

vid Tyge a nlitt ute pa betes,ilten norr om Ha―

gcstads fritidsreservat.Har hade jag aldrig tidi‐

gare satt upp nagon lampa.Jag blev dock tvung‐

en att noggrant fi bekrttLat att jag var ensam i

hagen,da atskilliga utspridda komockor avsl《

"a‐
de att fhitet till ratt nyligen hade varit helt ol缶 np―

ligtおr lampfangst.Hur som heist ick jag igang

aggregat och iampor i skymningen, beten var
utsatta,vadret ttnt,svetten lackade samt― jag

hade glёmt byta batterier till pannlarnpan!Milt

sagt upprё rd avstod jag fran havttngst i skym‐

ningen och koncentrerade mig pa de bagge
kvicksilverlamporna. Precis vid mё rkrets in‐

brott,strax cfter att ttarilar b6巧 at draS till dukar‐

na,slog en liten grё n matare ned pa cna duken
och slog upp vingarna ёver ryggen.― Ah en sa'n

liten Cο′ο∫″g″ ρ′ε′J“α′aria,var min brsta tan‐
ke narjag tOg in(増 uret i en giftburk,cHer kanske
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A presentation of the first Swedish find of Chloroclystis v-ata Hw. made in Scania 22 July
1976.
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ett dvargexemplar av =ッ″′ο
“
′″α Jレκara!

Dessa btte arter dё k senare ocksa upp och jag

blev mer och mer konfunderad.Att det var ni‐
gon liten,1ltmatare var dock fortfarande rnin tro.

Senare skulle ttarilen visa sig vara en C力 ′ο′ο
`・

ヶs―

′ゴsッ‐α′α, SveHges fOrsta och hittills enda,sa vitt
jag vet.

C. ッ‐ara skijer sig klart fran vara ёvriga tre

arterinom samma slakte.Inte minst framvingens

fornl 16r tankama till CF′θ″′レα′. Mest karakta―

ristiskt ar ''krOnteckningen'', dvs den skarpa,

svartmarkerade ёvre delen av yttre tvarlittcn pa
framvingen.Grundね rgen ar grё n pa framvingar―

na,Inedan bakvingarna ar jusgra.vidare har de

exemplarjag setti samlingar variti det narmastc

teckningslё sa pa vingarnas undersidor,vilket ar

en klar skilinad fran vara ёvriga tre Ch′ο″ο
`ヽ

`yS‐
″s―arter.Fianlens beteende att宙d tillね1lig宙 la

sia vingama ёver ryggen pa dag5arilsvis anses
ocksa vara typiskt fё r denna art. Betr測 田ande
genitaliernas utseendc hanvisas till Hoffmeyer

(1966)och Piercc(1914)m fl.
Fran litteraturen kan vidare fё jande uppgifter

nthnas:Vingbredd ca 15 mm,flygtid m可 ■lu‐

gustii tva generationer pa framst fuktiga lokaler.

sOm vardvaxter fё r larven namns bla C′′
“
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Larvens utseende beskrivs av「 Fonp(1974).

Avslutningsvis skal ocksa som sig bё r speku‐

leras iッ ‐α′α's fortsatta ёden och aventyr i vart

land.Arten har sedan lange varit vantad i sveri‐

ge.Den ar kand fran Finland och Norge och tas

arligen i antal i Danmark sedan de fiprsta fynden

1973.I ёvrigt arッ _α′′ Spridd i Europa och kand
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Fig. l. Chloroclystis v-ata Hw. Sweden, Sk. Sand-
hammaren 22.7.1976 (3 x). Photo: S. Rosengren.

iinda bort till Japan. Det lilla sdlgkdrret vid
Sandhammaren, diir jag tog mitt djur, skulle si-
vitt jag fdrstAr mycket viil kunna passa som bio-
top fiir arten. Vdrdvdxter finns ocksi rikligt. Om
mitt fynd iir rent tillfiilligt, v-ata nyetablerad i
landet eller har haft en totalt fdrbisedd fiirekomst
hiir iir om<ijligt att avgOra. Vanligtvis brukar ju
det sistnhmnda gdlla dessa ' 'vdntade " arter, som
plOtsligt dyker upp p[ de mest osannolika (eller
sannolika) platser. I skrivandes stund har inga

ytterligare rapporter om dynd avッ‐α′α i Sverige

influtit.Alllnanheten uppmanas da“ ёr att hana

korpgluggarna an vidёppna efter denna i Sverige

fёrmodligen etablerade lilla geometrid!

Slutligen ett ttartligt tack till herrama Edward

Palik,Krakow,Pol13n,Eivind Palin,F¢ llenslev,

Danmark och Alphonse van der Sloot,Bryssel,

Belgien fёr valvilligt tillsand infOnnation och ina‐

tenal.
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Upprop

Undcrtccknad amnar arbeta med svampar
som angriper insekter,i synnerhet 5arilar(blde

Macro‐  och Microicpidoptcra), och mOttagcr
dhfOr sadana svcnska c‖ er utlandska insektcr

sOm ar e‖ cr nlisstankes vara svampangripna

(dOCk tt de sOm sekundart har angripits av
''mё gel onaturligt｀

｀
i fuktkammarc clicr dylikt).

Viktigt ar att uppgifter om fyndlokal,datum osv

medbjer inscktcrna(helSt OCksa hur de av_
livats, fOrvarats etc.). Ar ocksa intrcsserad av

cv massangrepp av「Jarilar vid upptackt av
dylika ar dct viktigt att jag si snart som moiligt

far vetskap om dctta (Parasitsvampar brukar
ofta dyka upp vid sadana tillfh‖ cn).
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Naturhistoriska Riksmuseet. Sektionen fcir
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En ny utbredningskata10g

ёver storllrilar

En ny upplaga av Catalogus lnsectorum Succiac

Macrolepidoptcra rned aktueHa landskapsupp‐
giftcr harね rdigsta‖ ts. I)en som ar intresserad

kan fa ctt exemplar kostnadsfritt fran Entomo‐

logiska Fёreningen, Riksmus6ct, Scktionen fё r

Entomologi, 104 05 Stockholrn


