
Plusia chryson, ett fcir Sverige nytt nattfly
[Plusia chryson Esp., a moth new to Sweden (Lep., Noctuidae).]

Axe rHoRsrENSSoN

skanes syd― och vastkust far anses vara sarskilt

intressanta,eftcrsonl chanserna att dar inna s6‐

derifran influgna,f6r Svcrige nya insektarter far

anses vara relativt goda. Det ganer i synnerhet

under penodcr med lampliga luftstrё mmar,men
Ocksi efter sadana pe面。der.I Danmark har un―

der 1981,enligt uppgift,flera nya arter noterats.

Aven sverige har tttt sin beskarda del,dels ett

mindre vantat″ nd aV Иρar′″α′′なoch dels ett

annu mindre vantat fynd av metall■ yet P′′ィs′α
(たりsο″,som jag ttngade i ctt han― exemplar pa

kvicksilvcrlampa kl. 24-01(sOnlmartid)natten
menan den 5 och 6 septcmber pa strandangen vid

Lёddeans mynning,助 ared,skane.
P′

``∫

′α(./1rysο ″beskrivs i Gullanders Nordens

nattflyn sonl en''sydё steuropeisk― alpin art,som

i scnare tid utbrett sig rnot nordvast:Rhcndalen,

Holland,Belgien,Engiand.Ett fynd i Danmark
1931.Flyger juli― augusti.Vingbredd ca 45 mm
Larv pa EIr′ αrο″ル

`″

7."I HOffmeyers De danske
ugler far vi veta att man i Sydengland kan flnna

larvcn pa bladen av''可 ortetr6st''i mai och bё r_

jan av juni och att dct danska fyndet giordeS av

den numera avlidne K. Wulff den 10 aug 1931:
''den svarmade runt flox i hans tradgard i Hille_

rёd.''Hlllerё d ar belaget ca 50 km fran ttared,

men ca 25 km nordligare.

Ytterligare upplysningar far vi i Forster &

Wohifahrts E)ie Schmetterlinge Mitteleuropas

Band IV Eulen 1971, dar det sags att arten ar
utbredd bl a till sё dra och vastra vasttySkland,

6sterut ungettr till Hannover(ca 370 km fran

Biarred)men Saknas i mellersta och norra Vast‐

tyskland.Artcn ar ibland lokalt talrik,Inestadels

dock sallsynt. I Alpcrnas syddalar har den tvi

genera■ oner fran bё rian av juni dH mitten av juli

och fran bё ttan av augusti till mitten av oktober.

Dess normala flygtid ar annars fran slutet av juni

till augusti.

Den grёna larven kan hittas framfё rant pl E._

′αrο′ル
`″

 (.α ″″αbF″ ″″,(hampnOCkel)men aVen
pa andra ёrter fran september tili bё ttan aV juni.

I sёder ocksa ijuli.over宙 ntrar alltsa som larv.

F6rpuppning i tunn vav menan naringSvaxtens

blad.Puppan ar svartrned blekgrё na vingskidor.

Aven onl det ligger narmast till hands att satta

biarrcdsfyndet i samband med sydliga luft―

strё mmar rlnns det sk,l att beakta det faktum att

助arrcd ligger mitt i ett omride,som har intensト

va transportfё rbindelser av ana slag med de lin―

der, som utgё r artens naturliga utbrednings―

omrade.

Som svenskt namn fёreslis Guldflackat me_

tallfly.
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