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Ep′ b′′771α  (ソVο rο c′′′α)r`′′αg071α ″α (Stephens,
1834)

Den 26 juni 1976 bes6kte jag Gё ksholm i Narke

tillsammans med vannen olle Pellmyr.Omridet

ar kant fё r sin rika flora med bl.a.adla lё vtrad

och en sydlig ёrtvegetation.

Ett tamligen gynnsamt fingstvider gav fё r‐

vantningar om ett gott insanllingsresultat.Vi pa‐

b6riade Siaghavning i solnedgangen och ganska
omedelbart infingades tva fritt flygande exem‐

plar av en vecklare,sonl 16rmodades tillh6ra ni―
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insamlades ei.

Vid bestamningSarbetet underお Uande vinter

tolkades exemplaren som E. c′ rsfα 77α  Z.(′′Cr″‐

Osa″α auct.). Fё rnyat studium av genitalierna

宙d ett senare tillぬ1le avsl● ade emellertid,att

det r6rde sig onl den 16rlandet nya E.′ ′r″αgο″α‐

″α Stph.

E. r′′ragο″α″σ ar till lё rvaxling lik E. c′ ″∫′‐

α′
'α

, men atminstone hanarna kan atskibaS fran
varandra genom E. r′rrα gο″α″αrtα s triangulara

dorsalflack(Fig. lA),som hOS E.cirs′ α「la i an‐

manhet ar trapetsformad.Honan(Fig。 lB)ar
daremot myCket svar att skija fran E.c′ だ′α″α

utan genitalundersё kning.

Hanens genitalier(Fig. 2)avviker fran andra

nordeuropeiska EpJb′′
“
α‐arters med vit dorsal‐

flack genOm att aedeagusspetsen ar bevapnad
med ett par kraftiga''horn'',vilka sarskllde det

tidigare anvanda slaktet,v。 ′οε′′′α frin Iン Jb′

`777α

(S.Str.).
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1971)has been found on Mastermyr,Gotiand,Swcden.
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Fig. 1.Eン Jb′

`″
α′

`′

″agο″α″a Stephens.― A. cr.― B.

9.xl,5

Fig. 2. Hangenitalier av Epiblema tetagonana Step'
hens. - x 25.

Male genitalia of Epiblema tetragonana Stephens.

Betrlffande hongenitalierna hanvisas till f<ir-

slagsvis Pierce & Metcalfe (1922). Vid bestim-
ningen b<ir man hir uppmirksamma formen hos

ostiumpartiet samt storlekarna pi signa.
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Fig. 3. Filatima ukrainica Piskunov. - x 4,3.

E ′′rrα gο′lα ″α ar narmast kand fran Finiand

och Baltikum.Utbredningen i ёvrigt stracker sig
genom Centraleuropa fran Engiand tin Ruma‐

nien.

I utlandsk litteratur anges juli som flygtid.

Larven skallleva pa Rο sα .

Fゴ′αri14α

“
″々α′77′Ca(PiSkunov,1971)

Mastermyr pa Gotland har bland svenska ttaril_

sanllare rykte om sig att hysa manga mer ener

mindre sallsynta ttarilsarter.DI Mastermyr om‐

kring sckelskiftet dikades ut,skapades en biotop

av mycket ovanlig karaktar och det har synbar‐

ligen gynnat flera annars s,1lsynta arter. Da“ ёr

ar ett besё k pa denna berё mda lokal en ttalv_
klarhet fbr den turistande sanllaren.

Nar jag silunda den 26 juni 1978 sent pa
eftermiddagen kom till Mastermyr uppsё kte jag

ett glest buskomrade med al,切 ёrk Och nera sα _

′′χ‐arter i norra kanten av blekeomridet strax

sёder om den genonl16pande vagen. canska
snart  hade  flera  exemplar  av P′ ′ο

`・

力″ノsra

rE″ cο s″ ,α , ′ηο′′′rα′,α z (″′Sな″α′,α Nolcken)
samt D′ε力′ο″α″7′/7a s′ ″′ε′ar7α Gn. insanllats
Efter skymningen bedrevs iampfangst till en bit

efter midnatt.

Under pafёjande dags  prepareringsarbete

uppthckte Jag bland fangsten en gelechid,som pa

grund av de tre framsta adbonlinalsegmentens

可art Ockragulaぬ rg brst brde tankarna till slak‐

tena C′ ′′c力′α ener И77αεα771ρ∫′S.

Vid en senare genitalundersё kning visade det
sig, att exemplaret dock tinh6rde en fOr nlig

okand Fi′α′ル71α ‐art.Vid fёrsta paseende tycktes
den centraleuropeiska F.r′ρ力′J″′′′′′α Dup.pas‐

Fig 4 Hangenitalier av svenska F′′α′′
“
α‐arter.― A.

Genitalarmatur hos F ″々″αJ″′εα PiskunOv _B Ac―
deagus hOs F ″た″α′72icα Piskunov._C Genitalarmatur

脱 ∫し鵬
Cittξ″α H「

'~D Aedettus hos A“
_

∬粥i攪1淋#1毘犠選鍮漁驀
讐照7″

〃αH~S― D Aedettus of F.ル cο

“″̀〃
α

sa in, men dels sthmde gcnitalicrna daligt med

Sattlcrs(1960)avbildning och Herings(1932)be‐

skrivning av imago avvek framfё r ant vad ghllde
storlek.

Fragan f6rdes narmare sin lё sning genom en
av Piskunov(1971)publiCerad artikel, som 01e
Karsholt“ rlanstfullt presenterade vid ett sam―

larmё te hos lngvar Svensson, Osters16v. Arti―

kein innehёH bland annat en nybeskrivning av F

trた rα fr7プでα,churu pa ryska.11lustrationen av geni‐
talierna 6verenssthmde ganska val, men efter―
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Fig 5 Hangenitalier av rヤ′α′J“α
“
た″α′″′εα Piskunov.―

x45

Male genitalia offr″ α′ima〃 r々α ′71icα Rskunov.

som de var avbildade lateralt kunde full be―

kraftelse ● niS.Andra uppgifter i uppsatsen,
sonl fё rbryllade, var typexemplarcts fingst―

datum (7.VII1 1969)och Vingteckning (mё rka

flackar i inrc vinghalvan omnamns) Dessutom

fanns ingen anmarkning om bakkroppens gul―

aktiga ttrgteckning.I darpl bjande brevvhxling

med Piskunov fastslog dennc cmellertid,att ttu―

rct fran Mastermyr hclt sakert var F ″たrαル?Fca.
Arten ar tidigare cndast kand genom holoty―

pcn, som fOrsvaras pa Zo。 1。giska lnstitutct i

Lcningrad Vid ett bcs6k pa lnstitutets museum
kundc Klaus Sattler nyligen avfotografera holo‐

typcn och ett diapositiv sandcs ti11 01e Karsholt.

Undcr ett s k facllesm6te i K6penhamn i decem―

ber 1979 kunde antsa fOtOgrarl av typen och got‐

landsdiuret Sammanbras Overenssthmmelsen
var funstandig!

F. lr々 ″αルlJca star nara F. ′77ε O′ 21ρ′
`′

′α H.―S,
men sa linge inte ytterligare material foreligger

kan inga sakra skillnadcr anges. Mitt exemplar
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Fig 6.Hangenitalicr av FJ′ α′′″α′″cο 77tρセ′′αH‐ S.― x

45.

Male genitalia ofFi′α″221a′77C077tρ′′″αH‐S.

(Fig. 3)har fё rhanandevis breda, dystert bruna

framvingar ined tva tamlingen tydliga diskpunk‐

ter.Spannvidden ar 13,5 mm mot15 mm brF.
′″cο 711ρ′ι′′α・ Maligen kan den kraftigare gul―

fargningen pa de framrc bakkroppssegmenten
indikera arttillh6righeten, men aven F ル,cο′71ρ‐

r′ ′′α har mcr eller mindre svagt gulaktiga seg―

ment.

Hangenitalierna ar karaktcristiska f6r slaktct.

En viss assymctri tycks vara rcgei fbr Fi′ arF―

″:ク ーarterna och dctta ar inget undantag fOr F

Ir々″α′77Fεα(Fig.4A,4B och 5).F6rutom tva kraf_
tiga,extra utskott vid juxta skilier slg genitalier―

na fran F.′ ′εο777ρ rι〃αs(Fig.4C,4D och 6)'ven
genom byggnaden hos aedeagus. Kitinlseringen

av utskott och taggar ar pafanande kraftig hos

bada arterna.

Honan till F.“ た″α′″たα ir annu ci patraffad.

Aven brstadierna ar Okanda,men m● ligen ar
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larven i likhet med F. Jrlεο771ρ r′ ′′as bunden till

Sα′レ.

Orn utbredningen kan av fOrklarliga sk,l fOga

namnas, men mellan Gotland och typlokalen

(myCket tOrr glanta i tallskog vid Kupyansk,
Charkov i ukraina)borde arten kunna patraffas
pa lampliga lokaler.

Jag vill frambra rnitt varma tack til1 01e lく ars‐

holt och Vladilnir Piskunov fё r beredvillig ll'lp

med bestamningSarbetet. Jag star ocksa i tack_

samhetsskuld till Klaus Sattler 16r hans generё sa
lan av fotograrl av h。 1。typen till F.′た″α′71′εα.

Recenslon

Wallin,L.:Sソ ′″sたag″クs力Oppο″∫οεカソ′″rbJ′α″′s
s′ ″g′ arθ ″. Kassett ined texthafte. Besthllnings―

adress:Lars Wanin,Z。 。1。giska museet,Uppsa―
la universitet,Box 561,751 22 Uppsala.Pris:40

kr fёr en kassett ined texthafte.

Antligen har vi fitt en inspcining av singliten

hos svenska hoppratvingar. Fё rut har det bara
funnits ett par sma utlandska skivor med Orthop―

tera― laten.Alla svenska arter av grashOppor och

vartbitare som stridulerar ener har ett tydligt

flygjud flnns med pa detta kassettband,men ty―

varr saknas vara syrsarter.Ena sidan upptar ar―

terna i systematisk ordning, mcdan vi pa andra

sidan far dem ordnade enligt ett schema itexthaf_

tet,ctt schema som skall gё ra det m● ligt att

bestamma arten efter karaktaren pa judet.I det‐

ta schema rlnns ocksa korta beskrivningar av
juden och enkla juddiagram.

Den tekniska kvalit6n pl inspeiningarna ar

vaxlande.Alla ar」 。rda i falt och br vatte art
rlnns bara ctt fital sangstrofer incd F6r att inte

bakgrundsuuden skall st6ra br mycket bё r ban‐

det spelas av med maxirnal diskant och nlinirnal

bas installd.Anda blir juden ian mijё n omkring
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direkt stё rande f6r nagra arter,tex Cο /1οcep力α‐

′′s dOrsα ″∫ och Bりοグ′
“
α ′″わ′′θク′α′α. Mikro‐

fon med stark riktningsverkan ener parabolre―

flektor tycks inte ha anvants Fё r ett par artcr,

″′rr′〕pr′″α rο
`s′

′ゴ′Och D′ cr′

`′
s ν′″″′ε′ツ0″

“
s,

har Judet blivit starkt fbrvrangt si att judkvali‐

t6n knappast ar acceptabel

Trots detta komlner kassettbandet att vara till

stor llalp nar rnan villlara sig kanna igen arterna

pa judet, vilket ar det snabbaste sattet,atnlin―

stone nar det galler grashopporna Det gar bra att

spela upp bandet ute i ttilt pa en liten portabcl

kassettspelare och gё rajambreiser med det man
hёr i naturen.Utnytlar man dessutom diagram‐

men i texthaftct och har en klocka till hands
torde de flesta kunna sarskija artcrna,aven om

man miste vara uppmarksam pa temperaturens
inverkan pa frckvenscrna.

Flera av vara orthoptera― arter ar dlligt kanda

betraffande utbrcdning, ck01ogi Och eto10gi.
Fёrhoppningsvis kan denna inspeining ёka in‐

tresset fё r dessa fascincrandc insekter och dar_

med ocksa kunskaperna onl dem

Al′ Sα″″力α′′


