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Egendomligt iir att arten hittills inte hamnat i
nrigon bilhiiv, vilkct Ar fallct med si gott som alla
dvriga Gyrophaeno-artcr. Bilhivning har f<ire-
kommit i stor omfattninB i Hornsti-omridet under
sju irs tid.

FOr kontrollbestAmning sanrt tdr fengstuppgif-
ter vill jag framfora ett hjiirrligr rack till Stig Lund-
berg, Lulei, och Bengt Andersson, Nvbro.
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Blepharita amica, ett f6r Sverige nytt nattfly

lRlepharita unti<'a (Tr.), a moth new to Sweden (Lep.: Noctuidae)l

NILS RYRHOLM och CLAS KALLANDER

Blepharita amica ('1'r.) iir cn ostlig art sont l'rirc-
kommer i ett mer eller mindre kontinuerligt band
frrin Osteufopa tillJapan (Fihiger lgttl ). I Osteu-
ropa ir den utbredd ide norra och centrala delar-
na. Artens normala nordvistgrans ger genom Po-
len. utmed baltiska kusten in i finska viken for alt
sedan vika av dsterut norr om Ladoga (Fibiger
l98l). I Finland ir Blepharitha antica fast tore-
kommantlc cndast i sydostra hornet, mellan ryska
grlnscn och kotkaomradet. Hiir tycks arten vara
kustbundcn och frircdra rippna cller halvtippna
marker (Mikkola 1977). Forckomstcn iFinland
varierar mvcket mellan olika zir. Undcr gynnsam-
ma ir pitriiffas arten iiven vAstcr om Hclsingfors.
medan den andra ir kan vara siillsynt till och med
i sydost. Flygtiden iir september med maximum
under mitten av minaden.

Fjiirilens teckning och storlek iir sa karakteris-
tiska att den knappast kan forvixlas med andra ar-
tcr (Fig. l). Larven, som Overvintrar, Ar blek-
gron-griisgrrin och har i fingenskap fotts upp pi
ett storl antal olika viixtcr, hl a maskros och higg
(Fibiger l9lll).

Det svenska exemplaret ljusfingades pi on
Missten en kilometer oster om Singo i Uppland
(sc Fig. 2) dcn l5.lX 1984. Samma kvill firngadcs
ivcn en Plusia mandurina (Frr.).

V:idret under periodcn (li.lX-) var hristruskigt
med ett djupt ligtryck som rorde sig lingsamt 6s-
ter ut Over C<ita- och Svealand. Detta medforde
vdstliga vindar under hela veckan fram till 14.lX

lig. l. Blephariro anico. - A. Hane. MAssten l5.lx
1984. - lJ. llona. Estland l0.lX 1924 (W. Peterseo leg. ).
t'oto: Nils Ryrholm.

Blepharita untica. - A. Malc, Sweden. Uppland provin-
ce. Masstcn l5.lX 1984. - B. Fcmale. Estonia l0.lX
1924 (Lcg. W. Pstcrscn).

di vinden viinde till ostlig och rcgncn upphorde cf-
ter lagtryckspassagen. Under l5.lX var det mest
uppehill och fortfarande ostlig vind p g a lig-



Fig. 2. Fynd a,t Blepharita anrica i Norden. Modifierat
cftcr Fihigcr 1981.

Finds of Blepha ta amico in Scandinavia. Revised after
Fibiger 1981.
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tryckets forsvagning och ftirflyttning in over Lett-
land och Ryssland. Den 16- 17.IX tog nya atlantis-
ka ligtryck vid och vindcn viindc iiter till vastlig.
Under dessa tvi dygn med ostvindar kom tydligen
en migrationsvfig mcd fjiirilar over Alands hav till
Sverige. Antagligcn hadc foregiende veckas "di-
liga" vidcr med mcr cllcr mindre herda vdstvindar
gjort att migrationsheniigna fjiirilar hade stoppats

upp och ansamlats vid Finlands sydviistkust.
Blephurira amica (Tr.) har i Finland under 1983

och 1984 haft tvi gynnsamma ir med minga fynd
lengs sydkusten och iven tvi relativt vistliga in-
landsfynd, Lathis 1983 och Tavastehus 1984. Vnst-
ligaste fyndet glordes 1984 vid Tviirminnc pi Fin-
lands sydviistspets (Landtman i brev). Gullander
har gett arten det Svenska namnct Bcrgangsfly
(Gullander l97l).

Till sist ett stort tack till Magnus Landtman,
Helsingfors, f<ir rykandc fiirsk information frin
Finland.
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