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A list is presented of rare or otherwise interesting Macrolepidoptera found in Sweden in
1989. The moths Eupithecia ochridata Pinker, 1968, previously confused with E. innotata
(Hufnagel, 1767), and Diac'hrysia lurtl (Kostrowicki, 1961), considered as separate from D.
chrysitis (L, 1758), are new to the Swedish fauna. At present 1054 species are known from
Sweden. Among the more interesting migrant species recorded arc Agrius convolvuli (L,
1758), Catocala adultera M6n6tri6s, 1856, Peridroma saucia (Htibner, 1808), and probably
are also the finds of Autographa mandarina (Freyer, 1846) and Hydraecia ultima Holst,
1965, due to migration. Notes on the species listed above and several others are presented.
The classification follows Catalogus Lepidopterorum Sueciae (1987). New provincial records
are listed separately.

G. Palmqvist, Svartbticksgrrinsen 651, S-136 59 Haninge, Sweden.

Denna Arliga sammanstallning river intressanta
storfjiirilsfynd ir den 17e i ordningen i Entomolo-
gisk Tidskrift sedan 1973. Systematik och nomen-
klatur friljer "Catalogus Lepidopterorum Sueciae"
(Svensson et al. 1987). Den fcirsta delen av Arsrap-
porten behandlar nya arter fdr landet samt siill-
synta eller i ovrigt intressanta fynd. Den senare
delen iir en fdrteckning dver nya landskapsfynd.
Ordningsfciljden ar densamma som i "Catalogus"
men auktorsnamnen har uteldmnats. Rapportcirer-
nas namnkoder iir uppstillda enligt ZOO-TAX
(Cederholm 1978). Fijr iildre fynd anges eftalet i
texten eller fdrkortat efter namnkoden.

Aret blev det varmaste i Sverige sedan de me-
teorologiska mfltningama inleddes pA 1700-talet
(DN 1990-01-03), med ett temperaturdverskott pA

l-z"C i hela landet. Nederbcirdsunderskott upp-
mattes i syddstra Sverige och rekordartade neder-
btlrdsmrlngder i fjiilltraktema. En rekordmild vin-
ter fdljdes av en varrn och solig vAr. Sommar-
mflnadema juni och juli var ganska varma medan
augusti blev sval, blAsig och ostadig. Hdsten var
mild fram till slutet av november som gav rekord-
kyla. Avslutningen pA Aret var mild.

Flera rekordtidiga fynd gjordes, s[rskilt av vflr-
matama (Tab. 1, fcir exempel). Diiremot tycks vAr-
artema av flyn och spinnare ej ha pAverkats lika
mycket och iir endast nAgra veckor tidigare iin

normalt. Liksom fdrra Aret rapporterades rekord-
mAnga partiella andra generationer (Tab. 2, fdr
exempel). Aven i Ar flog Aglais urticae (L, 1758)
rikligt med tvA generationer i Syd- och Mellansve-
rige. Fortfarande lir mAnga av de arter som mins-
kade dramatiskt i antal 1987 ovanliga i stora omra-
den, men en viss Aterhlmtning har skett, siirskilt
av hiistartema.

Trots det varma flret noterades av de mer intres-
santa migrantema endast fdljande arter: Agrius
convolvuli (L, 1758), Catocala adultera M€n€-
tri6s, 1856, Peridroma saucia (Hibner, 1808).
Fynd av Autographa mandarina (Freyer, 1846)
och Hydraecia ultima Holst, 1965, fAr troligen
ocksfl rliknas dit. Av de vanligare migranterna har
Vanessa atalanta (L, 1758) varit riklig i Syd- och
Mellansverige och iir nordligast funnen i Hiirjeda-
len (KJCS, RYRS). Minga individer uppehdll sig
efter SkAnes sydkust i oktober, troligen pA flytt-
ning sciderut (J. Danielsson, Aftonbladet 1989-10-
29). De i landet f6rekommande artema Eupithecia
ochridata Pinker, 1968, tidigare fdrvlixlad med E.
innotata (Hufnagel, 1767) och Diachrysia tuni
(Kostrowicki, 1961), tidigare synonymiserad med
D. chrysitis (L, 1758) dr de senaste tillskotten i
storfjiirilsfaunan. Fdr niirvarande iir 1 054 storfj[-
rilsarter kiinda frln Sverige.
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Tab. l. Extremt tidiga fynd av storfjiirilar i Sverige 1989.

Data on extremely early records of Macrolepidoptera in Sweden in 1989.

Antal ex Datum Lokal Rappontir

Vanessa atalanta (L, 1758)
Apochemia hispidaria (D & S, 1775)
A. pilosaria (D & S, 1775)

Agriopis lecophaearia (D & S, 1775)
Ectropis crepuscularia (D & S, 1775)

I
3
3
5

45
2

15.4
e,
8.2
6.2
8.2

10.3

Ol, S:a udden (AKNS)
Ha, VAxtorp, Vindrarp (KURS)
Ha, VAxtorp, Vindrarp (KURS)
Up, Djursholm (BJOS)
Ha, VAxtorp, Vindrarp (KURS)
Ha, VAxtorp, Vindrarp (KURS)

Ett hjlirtligt tack framf<jrs till alla som bidragit
med uppgifter till erslistan. Ett speciellt tack till
Hans Hellberg ftir hjiilp med fotografiema. Aven
forts6ttningsvis tas rapporter om intressanta fynd
tacksamt emot om mrijligt frire Arets slut. Rappor-
tera fynden fullstiindigt med datum och lokal.
Rapportrirer som anmaler fynd fcirsta gAngen b6r
uppge adress och fridelseAr frir att underliitta iden-
tifieringen av ZOO-TAX kod.

Intressanta fynd
Synanthedon polaris (Staudinger, 1877). Fero-
monlockning har visat att arten ir vida utbredd pA

myrrnark i skogslandet bAde i Dalama och Hiirje-
dalen (KJCS, RYRS).

Carterocephalus palaemon (Pallas, l77l). Vs.
Guldsmedshyttan,2 ex 17.6 (SJTS).

Pieris napi (L, 1758). Up, HjAlstaviken, Ekol-
sund, 1 ex 1.10 (IMBS). Fyndet representerar tro-

34
Fig. l-4. Eupithecia, habitus,2,4 X naturligstorlek, d (1,3)och ? (2,4).-l-2.E.innotata (Hufnagel,1767).- l.Ol,
Vickfeby 12.7.1975. - 2. Sk, Sandhammaren 2.6.1973.-34. E. ochridata Pinker, 1968. - 3. Sk, Klagshamn 25.'7.1976.
- 4. Ha, Halmstad 2.8.1980. Leg. et coll. G. Palmqvist. Foto: H. Hellberg.

Eupithecia, magnification 2.4 X.
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Tab. 2. Fynd av storfjiirilsarter i Sverige 1989 vilka representerar en partiell andra generation

Records of species of Macrolepidoptera in Sweden during 1989 which represent a partial second generation.

Antal ex Rapponiir

Papilio mat'haon L, 1758

Occhropacha duplaris (L, l76l)
Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767)
C. quercimontaria (Baselberger, 1897)
Timandra griseata W. Petersen, 1902
Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
l. arersata (L, 1758)
Xanthorhoe designato (Hufnagel, 1767)
X. ferrugata (Clerck, 1759)
X. montanata (D & S, 1775)

Epirrhoe tristata (L, 1758)
Perizoma didymata (L, 1758)
Anticollix sparsata (Treitschke, 1828)
Semiothiso notata (L, 1758\

Plagodis dolobraria (L, 1767\

Opisthograptis luteolata (L, 1758)
Boarmia roboraria (D & S, 1775)

Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)
Ectropis crepusculoria (D & S, 1775)
Cabera pusaria (L, 1758)
Diacrisia sannio (L, 1758)
Spilosomo lubricipeda (L, 1758)
Pseudoips fagana (F, 1781)
Hadena riyularis (F, 1775)
Orthosia eothica (L, 1758)

Sk,Kunen

Ol,Pctgttde trask

Up,Stockholin,Frcscati
Ga,Hyttёn

9a,Hyttё n
Ol,Borgholm
Ol,Runsback
Sk,O Hoby
Up,Radmanso
Sm,Fё riё sa

Ga,Hytton
UP,Uppsala
Up,DJursholm
Ga,Hytton
Sk,O Hoby
SO,Eskilstuna
UP,Radmansё
Ga,Hytton
01,Runsback
Ol,HOgsrum
Sm,Kalmar
UP,BiSkOps―Amё
Sk,flera lokaler

Ol,Runsback

VP,V― d。 ,Stromma
01,Runsback
up,varmdo,StrOmma
Ga,Hytton
SO,Olsholinen,Haningc
Sm,FOriёsa

91,BOrgh。 lm
Ol,Degcrhamn
Up,Uppsala

1

1

1

1

6
1

1

3

2

1

2

1

2

1

4
1

1

4

267
148
28
309
15-309
168
29.10

sept

269
1010
3-159
249
269
15.10

610
22.9

89
309-2910
108
108
23.8

13.8

sept.―okt

21.9

259
219
238
15-309
21-268
289
158つ 9
29-710

13.11

LNHS
LNHS
IMBS
KJCS,SJNS
KJCS,SJNS
JSNS
LTSS
KJCS,RYRS
K」CS,RYRS
PENS
KJCS,SJNS
KJCS
BJOS
KJCS,RYRS
K」CS,RYRS
ODAS
NAFS
KJCS,SJNS
LTSS
LTSS
LTSS
GPAS
KJCS,RYRS
LTSS
IMBS
LTSS
IMBS
KJCS,SJNS
GPAS
PENS
JSNS
KJCS,RYRS
K」CS

～10

1

1

4

～10

1

ligen en 4e generation (fr Henriksen & Kreutzer
t982).

Nymphalis antiopa (L, 1758). Arten observera-
Oes viO tre tillfiillen i To, Abisko 5-6.8 (Nils-Ake
Andersson enl. EQTS). Siillsynt och tillftillig i
nordligaste Sverige.

Sabra harpagula (Esper, 1786). Vs, Hallsta-
hammar, Kolbiick f:g, Hiiggholmen, 1 ex 19.8. Ny
fyndplats i Miilardalen. Dessutom representant fOr

en partiell andra generation (ODAS).
Epirrhoe rivara (Htibner, 1813). Sij, Torti k:a,

I ex 11.7.1987 och Herrhamra, I ex 23.1 .1987
(MKES).

Horisme aquato (Hiibner, l8l3). Bl, Stem6, I
ex 1.8.1988 (WHSS). Fyndet torde representera

en partiell andra generation.
Epirrita christyi (Allen, 1906). Vb, Umefl, 1 ex

20.10 (BSOS). Tidigare nordligast kflnd frln Hiil-
singland.

Eupithecia selinata H-S, 1861. Sk, Sandham-
maren, I ex 3.7 (LJRS, LNHS, LTSS).

Eupithecia tripunctaria H-S, 1852. Nb, Al-
hamn, 13.7.1988 (GPAS). Det nordligaste fyndet
i landet.

Eupithecia millefoliata R<issler, 1866. Tidigare
endast funnen i nAgra ex under de senaste Artion-
dena (Palmqvist 1989). Emellertid har ett mer sys-

tematiskt letande pA hcisten efter larvema i blom-
korgama av vdrdvaxten rdlleka (Achillea
millefolium) givit resultat. Pa Ol. Hogby (TRFS)

och Gflrdby (PENS) har larver hittats vid flera
tillfiillen (oftast parasiterade) och flera ex har

kl[ckts (TRFS). I Sm, Liickeby iir ocksA arten fun-
nen som larv och senare klackt (PENS).
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Fig. 5-6. Eupithecia, hangenitalier. — 5. E. ochridata Pinker, 
1968. Sacculus med tandformat utskott (pil). — 6. E. innotata 
(Hufnagel, 1767). Sacculus utan tandformat utskott (pil). 
Foto: H. Hellberg. 

Eupithecia, male genitalia. Arrow show presence or absence 
of marginal denticle on sacculus. 

Eupithecia ochridata Pinker, 1968. En under-
sökning av Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767) 
har visat att den närstående, till förväxling lika E. 
ochridata (Fig. 1-4) också förekommer i norra 
Europa (Kaila 1989). E. ochridata har en gråblek 
grundfärg, nästan transparent med ofta ockragula 
vingfjäll på mittribborna. Grundfärgen hos inno-
tata är gråbrun med vanligen svarta fjäll på ving-
ribborna. Framvingens form hos ochridata är run-
dad och hos innotata vanligen spetsigt triangulär. 
Bakvingarnas diskpunkter är svagt markerade el-
ler saknas hos ochridata men är vanligen framträ-
dande hos innotata. Hangenitalierna skiljer sig i 
valva-sacculus; ochridata har sacculus med tand-
format utskott medan innotata-valvan saknar detta 

utskott, dessutom är valvan hos ochridata något 
längre och smalare (Fig. 5-6). Denna karaktär var-
ierar dock med besvärliga mellanformer. Den tyd-
ligaste skillnaden visar hongenitalierna; särskilt 
bursa copulatrix uppvisar skillnader i kitintaggar-
nas utbredning (Fig. 7-8). Kaila (1989) visar hon-
genitalierna från dorsalsidan medan de här som 
brukligt är visas ventralt. Flygtiden hos innotata 
är juni—augusti med maximum i juli, medan ochri-
data har två generationer i maj juni resp augusti—
september. Emellertid är biologin och taxonomin 
komplicerad hos innotata, och frågan huruviuda 
fraxinata Crewe, 1863, skall betraktas som art-
skild eller som underart till innotata kräver ytterli-
gare studier (för litteraturhänvisning se Kaila 
1989). Larverna av innotata lever under hösten på 
fältmalört (Artemisia campestris). Larverna av 
fraxinata lever däremot i juni på ask (Fraxinus) 
och havtorn (Hippophae rhamnoides) och fjäri-
larna flyger i juli och augusti. Värdväxterna för 
ochridata anges vara olika arter av malört (Arte-
misia spp), vänderot (Valeriana sambucifolia), 
olika rosarter (Rosa spp) (Kaila 1989) och renfana 
(Tanacetum vulgare) (1. Svensson, muntl. medd.). 
Variationen hos innotata syns tydligast på honge-
nitalierna. Fjärilar kläckta från Artemisia har en 
kort och förtjockad ductus seminalis riktad åt hö-
ger [som hos Kaila (1989), men där åt vänster då 
genitalien avbildas dorsalt] (Fig. 8). Hos andra 
exemplar funna från Sk till Nb (endast frifångade 
ex, värdväxterna okända) är ductus seminalis 
också förtjockad men långt utdragen åt vänster (I. 
Svensson, muntl. medd.) (Fig. 9). Skillnaderna 
mellan de båda innotata-formema är lika stora 
som de mellan innotata och ochridata (som har 
ductus seminalis svagt kitiniserad och riktad åt 
höger) (Fig. 7) och borde motsvara skilda artka-
raktärer. Kanske representerar den form som har 
ductus seminalis åt vänster fraxinata. Tyvärr syns 
ductus seminalis dåligt i Fig. 7-8. Mer forskning 
behövs innan frågorna inom innotata-komplexet 
kan anses besvarade. 

Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809). Go, St 
Karlsö, 1 ex 27.7 (EQTS). 

Discoloxia blomeri (Curtis, 1832). Öl, Kastlösa, 
Västerstads almdunge, 2 ex 28.6 (IMBS; Ds, Ste-
neby, Dalslånged 27.6.1988 (BÅLS); Sö, Kvar-
sebo, 3 ex 11-20.6.1988 (SJTS) och Gä, Hyttön, 
allm. 5.7 (KJCS, RYRS, SJNS). Arten fortsätter 
1980-talets kraftiga expansion (Palmqvist 1981, 
1985, 1986). 

Trichopteryx polycommata (D & S, 1775). Sö, 
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Fig. 5-6. Eupithecia, hangenitalier. - 5. E. ochridatapinker,
1968. Sacculus med tandformat utskott (pil). - 6. E. innotata
(Hufnagel, 1767). Sacculus utan randformat utskotr (pil).
Foto: H. Hellberg.

Eupithec'ia, male genitalia. Arrow show presence or absence
of marginal denticle on sacculus.

Eupithecia ochridata Pinker, 1968. En under-
scikning av Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767)
har visat att den nArsrAende, till fcirviixling lika E.
ochridata (Fig. l-a) ocksfl fcirekommer i norra
Europa (Kaila 1989). E. ochridata har en griblek
grundftirg, nastan transparent med ofta ockragula
vingfjiill pA mittribboma. Grundl?irgen hos i,?,?o-

tata ar grlbrun med vanligen svarta fjiill pi ving-
ribboma. Framvingens form hos oc:hridata ar run-
dad och hos innotata vanligen spetsigt triangulAr.
Bakvingamas diskpunkter ar svagt markerade el-
ler saknas hos oc'hridata men Ar vanligen framtrii-
dande hos innotata. Hangenitaliema skiljer sig i

valva-sacculus; or.hridata har sacculus med tand-
format utskott medan innotata-valvan saknar detta

utskott, dessutom ar valvan hos θ
`./1′

・′dara nagot

langre Och smalare(Fig.5-6).Denna karaktar var―

icrar dock ined besvarliga nlcnanforlner Den tyd―

ligaste skillnaden visar hongenitalicma; sarskilt

bursa copulatrix uppvisar skilinader i kitintaggar―

nas utbredning(Fig 7-8).Kaila(1989)visar hOn_

genitalierna fran dorsalsidan mcdan dc har som

brukligt ar visas ventralt. Flygtiden hos′ 7277ο′α′α
arjuni augustimcdmaximumijuli,mcdan οε″″J―

グα″har tva gcnerationer i maJ司 uni rCSp augusti

scptcmber Emenertid ar bi010gin och taxononlin

komplicerad hOs ,PI″ οrara, Och fragan huruviuda

iaXルα″ Crewe,1863,skall betraktas som art―

skild cner sOnl underart till′ ″71ο′α′α kraver ytterli―

gare studier(お r littCraturhan宙 sning sc Kaila

1989)Larvcma av′″77θ′α″ lever under hё sten pa

ねltmalё rt(ス ″
`″

ノsJα εα

“

′
`sr″

,s).LaⅣ ema av

′̀
jr′

″α″ lever daremOt i juni pa ask(F7・ αr7/7“ s)

och havtom(〃

`′

′9′″α
`′

・力α″″ο′グ′s)och ttari―
lama nyger i juli och augusti.Vardvaxtema fOr

οε力′・′グα″ anges vara olika arter av malё rt(4″″―

″お′α spp),vanderOt(1/a′
`7・

ノα″α sα″わ″('lヵ ′′θ),

ollka rosarter(Rθ Sa spp)(Kaila 1989)och renfana

(τα″αε
`′

夕
“

ソ
“
むα″

`)(I.SVcnsson,muntl medd.).
Variationen hos r72″ Orα′α syns tydligast pa hongc_

nitalicma ttarilar klackta fran 4″ ′″ブsブα har en
kort ochお 輌OCkad ductus seminalis nktad at hё _

ger[SOm hOs Kaila(1989),mcn dar at vanster da

gcnitalicn avbildas dorsalt](Fig. 8). Hos andra

exemplar funna fran Sk till Nb(endaSt friangadc

cx, vardvaxtema Okanda) ar ductus senlinalis

Ocksa b可 。ckad men langt utdragen at vanster(I

Svensson, Inuntl. rnedd.)(Fig。  9) Skillnadema
mcnan dc bada ゴ′′θrθ′α―fOrlnema ar lika stora

som de mcllan ,77′ θrαrα Och οε/1″ノdarα (SOm har
ductus seminalis svagt kitiniscrad Och riktad at

hёger)(Fig 7)och bOrdc motsvara skilda artka―

raktarer. Kanske reprcsentcrar den forrll som har

ductus seminalis at vansterル αχルα″.Tyvarr syns

ductus scnlinalis daligt i Fig.7-8.Mer forskning

bchё vs innan fragOma inonl ′′″οrarα―komplcxct

kan anscs besvarade.

Cカノο7‐θ
`夕

SriS T―α′α (HaWOrth, 1809).Go, St
Karlsё,l cx 27 7(EQTS).

Dノ s`ヽο′οχノαわノο777`′
・プ(CurtiS,1832).Ol,Kastlё sa,

vastcrstads almdungc,2 ex 28 6(IMBS:Ds,Ste―

ncby,Dalsianged 27.61988(BÅ LS)i Sё ,Kvar―
sebo,3 ex ll-206.1988(SJTS)och Ga,Hyttё n,

alim.5.7(KJCS,RYRS,SJNS)Anen fortsatter
1980-talcts kraftiga expansiOn (Palrnqvist 1981,

1985, 1986).

乃・プて力9′ r`′
‐
、,′ο/11(ο″771α ″ (D&S,1775).Sё ,

「
．

．ク
一

プ
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 ヽ,

Fig 7-9 E′

`′

′r/1′ (Fα.hongenitalicr,underifran -7 E ο(/2′ ′′αrα Pinker,1968 -8-9 E メ″″ο′αrα (Hufnagel,1767)
-8 Fom klackt fran lan7er pa/t′ r′″,お′α-9 Frittngad,moJligen den follll som representerar g/7`Iル α′α Crewe,
1863 Foto:H Hellberg

E″ρ′′Й′c'α , femalc gcnitalia,vcntral aspcct

Ma五efred,Hedlandct l ex 20.4(EQTS).Samman―
fallandc i tiden ar det brsta fyndet fran sё dra

Uppland;Varrndё ,Tcgclё n,l ex 264(IMBS)
Lなど′α αdlrsrarα (D&S,1775).Go,St Karlsё

l cx ijuni(EQTS).Dct andra kanda″ ndet fran

Gotland Gfr Palmq宙 st 1976).

0夕″ク′r′りχ sα″b″ cα″ブα(L,1758)Up,Munsё ,

vasby hage,l ex 22.7(HHLS).Endast funncn cn
gang tidigarc i Up Gfr Palmq宙 st 1978)

Ag′・ルs(ヽο″νO′ソンノブ(L,1758).Endast rapporterad
i ett cx fran ol,vickleby 22.9(TUKS).

Cα′θθα′ααグlr′ rι″α M6n6tri6s, 1856.Up,Rad―
mansё ,lex 7-24.8(KJCS,RYRS)och Hr,Tann_
dalen,l ex 13.8-8.9(KJCS,RYRS).

D`′ rο r`わα″々′α″α(F,1775).Bl,η urkё ,l CX 8.7

(PEBS,TKRS)samt Go,St KarisO, l ex 30.6
(HHLS).

良o′αたα′・
`′

たヽα (Tengstrё m, 1869). SO, Eskils―

tuna,Stomlossen,4 ex 21.6(ODAS)Den sydli―
gaste kanda fёrekomsten i landet.

Diachrysia chrysitis (L, 1758) och D. tutti
(Kostrowicki, l96l). Identiteten av Kostrowickis
(1961) Plusia tutti har linge varit kontroversiell.
De flesta har ansett /&//i synonym med c'hrysitis.
Priesner ( 1 985 ) upptiickte feromonskillnader mel-
lan chrysitis och tutti. Syntetiskt framstiillda fero-
moner dr nu tillgiingliga fdr omfattande fiiltunder-
sdkningar pfl skilda hAll i Europa (Svensson et al.
1989), vilket har cippnat nya mdjligheter att under-
scika detta art-komplex. En majoritet av de fero-
moninsamlade exemplaren av chrysitis och tutti
dverenstdmmer med de avbildade fjiirilama (Fig.
l0-l 1), men rivergAngsformer fcirekommer. En
klassificering av variationen i framvingamas
grcingliinsande teckningar ges av Svensson et al.
(1989). Rezbanyai-Reser (1985) har visat pA smA
genitalskillnader mellan chrysitis och tutti. Elekt-
rofores (Svensson et al. 1989), liksom en metod
att mata skillnader mellan tatheten hos vingfjlillen
pA bakvingama jiimfdrt med mittfiiltets bredd mel-

‐戟ヽ

ま
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Fig. l0-l l. Diachrysia, habitus, naturlig storlek. Sci, Olshol-
men, Haninge 19.1 .1987 , feromonfAngade. - lO. D. chrysitis
(L, 1758). - ll. D. rrrrli (Kostrowicki, 196l). Leg. et coll.
G. Palmqvist. Foto: H. Hellberg.

?:tr::!:.r, 
habitus, natural size, specimens attracted to phe-

lan de grringliinsande partiema (Bruun 1987) talar
ocksa fdr att chrysitis och tutti iir skilda arter.
Artema skiljer sig fenologiskt; tutti flyger frln
juni (ofta l-2 veckor innan chrysitis) till senare
hiilften av juli, medan chrysilis upptrader frAn slu-
tet av juni till in i oktober, troligen i tvfl generatio-
ner. Vissa [r har dock ,urri noterats i antal i augusti
och bdrjan av september, mdjligen i en partiell
andra generation eller kanske iir dessa exemplar
migranter (N. Ryrholm muntl. medd.). Rezbanyai-
Reser (1985) har ocksA angett skillnader i habitat-
val; tutti f6redrar fuktigare dngsmarker o dyl och
tycks helt undvika varma och torra platser medan
chrysitis antriiffas i de flesta biotoper om dock mer
sillsynt pA fuktiga platser. En underscikning av
artemas habitatval i Hiilsingland gav liknande re-
sultat (N. Ryrholm muntl. medd.). Skillnader
tycks ockst f6rekomma vad gliller tiden pA dygnet
dA hanarna lockas till feromonema; tutti-hanama
flyger huvudsakligen frire (ca 22.30-O0.00 som-
martid) och chrysitis-hanama efter midnatt
(23.3G{1.00) (G. Palmqvist & N. Ryrholm
muntl. medd.). Enligt Svensson et al. (1989) fdre-
kommer chrysitis och tutti sympatriskt i Sverige;
tutti tycks dock dominera i de norra delama av

utbredningsomrAdet. Frir att klargora artemas ut-
bredningar och eventuella skillnader stryks alla
gamla landskapsnoteringar ftir c'hrysiris och arten
nyrapporteras liksom rulri. En utfcirligare beskriv-
ning av chrysitis-tutti-problematiken fdrbereds (I.
Svensson, in prep.).

Autog,rapha mandarina (Freyer, 1846). Hr,
Sveg, Duvberget, I ex 12.8 (KJCS, RYRS). Arten
antraffades tiimligen allmiint pA mAnga lokaler i
bdrjan av augusti (KJCS, RYRS m fl).

Abrostola asc'lepiadis (D & S, 1775). Uppgiften
frln Sk6ne grundas pfl ett par osiikra och ej be-
lagda fynd. Enligt F. Nordstrcim (efterliimnade
kartor och anteckningar) anges Sk Wllgn 1874

Farhult eller Trolle Ljungby? och Falsterbo
(FRD?)? De uppgivna fynden frAn Halland och
Viistergritland kan ej beliiggas. Artens virdviixt,
tulkcirt (Cyna nc hum v i nc e t oxi c um), har dessutom
en begriinsad utbredning i dessa landskap.

Amphipyra perflua (F,1787). Up, RAdmansci, I
ex 5.8 (KJCS, RYRS). Mdjligen ar arten nu etab-
lerad pl Rldmansti (fr Palmqvist 1989). Pfl Got-
land, Visby konstant funnen sedan 1986 (EQTS)
(fr Palmqvist 1987).

Hydraecia ultimaHolst, 1965. Go, Buttle, 1 ex
30.7 (EQTS). Fynd av arten i Sverige har saknats
sedan 1983.

Cucullia chamomillae (D & S, 1775). Arten har
ej kunnat beliiggas frir Dalsland. M6jligen kan fel-
bestiimning av C.lucifuga (D & S, 1775) ha skett,
vilket senare ej konigerats.

Cucullia lactucae (D & S, 1775). Arten har ej
kunnat beliiggas ftir Jiimtland. Kanske fcireligger
ocksi hiir felbestiimning av C. lucifuga som ej rat-
tats.

Calophasia lunula (Hufnagel, 1766). Bl, Lis-
terby, I ex 3.8.1978 (STFS). Arten sillsynt i sitt
sydligaste utbredningsomrAde i landet.

Brachylomia viminalis (F, 1776). Arten har ej
kunnat beliiggas fcir Gotska Sandtjn.

Brachionycha sphinr (Hufnagel, 1766). Svens-
son et al. (1987) anger arten fren Ndrke. Denna
uppgift baseras pA ett ej tidigare publicerat fynd;
1 ex AmmlAngen, Askersund 28.10.1959 (LJNS).
SA vitt kdnt ej senare flterfunnen i Niirke.

Lithophane hepatica (Clerck, 1759). Arten ut-
gAr frln Medelpad dA inget bekiggexemplar kun-
nat uppbringas.

Euxoa fitta (Esper, 1789). Sm, Fdrlcisa, I ex
12.8 (PENS). Tidigare fynd endast frAn Oland och
Gotland.

Noctua interjecta (Hiibner, 1803). Sk, Maglarp,
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9 ex 22-26.7 (SJTS) och Ö. Hoby 6 ex i augusti 
(KJCS, RYRS). 

Spaelotis suecica (Aurivillius, 1890). Arten nu 
funnen allmänt i Vs, Norberg med omnejd på flera 
olika lokaler: grustag, gräsmarker och bergkullter-
räng (WEDS). 

Peridroma saucia (Hiibner, 1808). Sö, Ågesta, 
1 ex på lockbete 6.10 (HYDS). Det andra fyndet 
från Södermanland. 

Xestia sincera (H—S, 1851). Dr, Boda, ca 10 ex 
23.6-6.7. För första gången i landet anträffades 
larver av arten (14 st 2-års larver). Ett flerårigt 
forskningsprojekt kring artens ekologi planeras 
inom detta område varför en vädjan riktas till lepi-
dopterologer om hänsyn till pågående undersök-
ningar (HYDS, SÖKS). 

Nya landskapsfynd 

184 Taleporia borealis Ån (AEPS) — 1875 Zygaena 
viciae Vr (BSÅS) — 1889 Carterocephalus palaemon 
Vs (SJTS) — 2039 Polyploca ridens Ha (KURS) — 2124 
Epirrhoe rivata Sö (MKES 87) — 2155 Plemyria rubigi-
nata Ås (KJCS) — 2160 Thera cognata Ås (KJCS), Pi 
(KJCS) — 2176 Horisme aquata Bl (WHSS 88) — 2187 
Philereme transversata Vg (AAUS) — 2191 Epirrita 
chrisiyi Vb (BSÖS) — 2216 Eupithecia analoga Ds 
(LQBS) — 2226 E. egenaria Dr (WCMS) — 2240 E. 
tripunctaria Nb (GPAS 88) — 2252 E. indigata Hr 
(KJCS, KJKS 81) — 2256a E. ochridata Sk (GPAS, 
KJCS), Ha (GPAS, SVNS), Sm (PENS), Öl (PENS 
m fl), Go (RM-S det GPAS), Sö (GPAS), Up (KJCS, 
RYRS) — 2259 E. dodoneata Ds (LQBS) — 2260 E. 
pusillata Ly (WEDS) — 2266 Chloroclystis v-ata Go 
(EQTS) — 2273 Carsia sororiata Pi (KJCS) — 2274 
Aplocera plagiata Vr (BSÅS) — 2280 Discoloxia blo-
meri Öl (IMBS), Ds (BÅLS 88), Sö (SJTS 88), Gä 
(KJCS, RYRS, SJNS) — 2289 Trichopteryx polycom-
mata Sö (EQTS) — 2305 Semiothisa carbonaria Ån 
(FPLS) — 2348 Peribatodes rhomboidaria Bo (LQBS) 
— 2351 Cleora cinctaria Ås (WEDS 86) — 2354 Alcis 
jubata Hr (KJCS, RYRS) — 2360 Ectropis crepuscularia 
Hr (KJCS, RYRS) — 2363 Paradarsia similaria Vg 
(LQBS) — 2378 Gnophos obscuratus Vr (PENS) — 2397 
Cosmotriche lunigera Hr (KJCS, RYRS) — 2424 Deile-
phila elpenor Hr (KJCS, RYRS) — 2435 Notodonta 
torva Ås (WEDS 79) — 2455 Clostera anastomosis Vg 
(JMKS 80) — 2492 Spiris striata Sm (PENS) — 2528 
Rivula sericealis Ds (BÅLS 88) — 2548 Catocala adul-
tera Hr (KJCS, RYRS) — 2569 Deltote bankiana Bl 
(PEBS, TKRS) — 2577 Nola karelica Sö (ODAS) — 2584 
Nycteola revayana Gä (KJCS, SJNS) — 2591 Diachrysia 
chrysitis Sk (SVNS m fl), Bl (SVNS), Ha (SVNS), Sm 
(RYRS, SVNS), Öl (BÅBS m fl), Vg (JOJS), Sö 
(GPAS, KJCS), Up (KJCS, RYRS), Dr (SVNS m fl), 
Gä (KJCS, SVNS), Hs (RYRS), Me (SVNS), Hr 
(GPAS, KJCS, RYRS), Ån (GPAS, SVNS), Vb (BSÖS) 
— 2591a D. tutti Sk (SVNS m fl), Ha (SVNS), Sm 
(RYRS), Öl (BÅBS m fl), Go (GPAS), Ög (SVNS), Vg 
(JOJS), Bo (SVNS), Sö (GPAS, KJCS), Up (GPAS, 

KJCS, RYRS), Vs (GPAS), Vr (SVNS), Dr (BJOS 
m fl), Gä (GPAS, KJCS, RYRS), Ån (AEPS, GPAS), 
Vb (BSÖS, SVNS), Ås (KJCS) — 2600a Autographa 
buraetica Bl (WHSS 88), Öl (GPAS), Ög (SVNS 87) 
Nä (CHAS 84), Me (ELHS 88), Ån (AEPS, KJCS), Ås 
(KJCS) — 2602 A. mandarina Hr (KJCS, RYRS) — 2614 
Abrostola asclepiadis Sk, Ha, Vg strykes — 2641 Amphi-
pyra pyramidea Go (EÅTS) — 2643 A. perflua Bl 
(WHSS) — 2713 Hydraecia micacea Hr (KJCS, RYRS) 
— 2720 Celaena leucostigma Hr (KJCS, RYRS) — 2753 
Cucullia absinthii Vs (SEHS) — 2757 C. chamomillae 
Ds strykes — 2759 C. lactucae Jä strykes — 2768 Calo-
phasia lunula Bl (STFS 78) — 2769 Brachylomia vimi-
nalis GS strykes — 2782 Lithophane hepatica Me strykes 
— 2811 Agrochola lota Ds (BÅLS 88) — 2880 Orthosia 
gracilis Vr (PENS) — 2903 Euxoa vitta Sm (PENS) —
2932 Noctua orbona Nä (CHAS) — 2955 Diarsia florida 
Ds (LQBS 85) — 2958 Xestia rhaetica Ly (KJCS). 

Rapportörer 

AAUS = Anders Amandusson, AEPS = Peder Andren, 
AKNS = Kenth Andersson, BJOS = Jan Olof Björklund, 
BSÅS = Sven-Åke Berglind, BSÖS = Sören Berggren, 
BÅBS = Bengt-Åke Bengtsson, BÅLS = Kjell Båld, 
CHAS = Hans Carlsson, ELHS = Claes Eliasson, EQTS 
= Håkan Elmquist, EÅTS = Båtel Enekvist, FPLS = Per 
Frederiksen, GPAS = Göran Palmqvist, HHLS = Hans 
Hellberg, HYDS = Nils HyMn, IMBS = Lars Imby, 
JMKS = Mikael Johannesson, JOJS = Jan Jonasson, 
JSNS = Sven Johansson, KJCS = Claes Källander, 
KJKS = Karl Källander, KURS = Lars Kullmar, UNS 
= Stig Leijon, URS = Jesper Lind, LNHS = Henrik 
Lind, LQBS = Bengt Lindqvist, LTSS = Mats Linde-
borg, MKES = Kenth Martinsson, NAFS = Alf Nilsson, 
ODAS = Dan Orbe, PEBS = Bert Pettersson, PENS = 
Carl-Åke Pettersson, RM — S = Naturhist. Riksmuseum, 
RYRS = Nils Ryrholm, SEHS = Peter Streith, SJNS = 
Göran Sjöberg, SJTS = Jan Sjöstedt STFS = Lars Ster-
nefält, SVNS = Ingvar Svensson, SÖKS = Per Sjökvist, 
TKRS = Krister Tingstedt, TRFS = Gunnar Träff, 
TUKS = Kjell Tunsäter, WCMS = Bengt Wickholm, 
WEDS = Bengt Wendel, WHSS = Sten Wahlström. 
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KJCS. RYRS). Vs TGPAS). VT TSVNS). DT (BJOS
M flI. Gii (GPAS. KJCS. RYRS). AN (AEPS. GPAS).
Vb (BSOS, SVNS), As (KJCS) - 2600a Aurographa
buraetica Bl (WHSS 88). Ol (GPAS). Og (SVNS 87)
Na (CHAS 84). Me (ELHS 88). An (AEPS, KJCS), As
(KJCS) - 2602 A. mandorina Hr (KJCS, RYRS) - 2614
Abrostola asclepiadrs Sk."Ha. Vg strykes - 2641 Anphi-
pvro pyramidea Go (EATS) - 2643 A. perfluu Bl
(WHSS) - 2713 Hydraecia micacea Hr (KJCS, RYRS)
- 2720 Celaena leucostigma Hr (KJCS, RYRS) - 2753
Cucullia absinthii Vs (SEHS) - 275'7 C. c'hamomillae
Ds strykes - 2'759 C. lactucae Jii strykes - 2768 Calo-
phasia lunula Bl (STFS 78) - 2769 Brachylomia vimi-
nalis GS strykes - 2782 Lithoplane hepatica Me strykes
- 28ll Agrochola lota Ds TBALS 88) - 2880 Orthosia
gracilis Vr (PENS) - 29O3 Euxoa uitta Sm (PENS) -
2932 Noctua orbona Nii (CHAS) - 2955 Diarsia florida
Ds (LQBS 85) - 2958 Xestia rhaetica Ly (KJCS).
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KJKS = Karl Kiillander, KURS = Lars Kullmar, LJNS
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Recension 
Spencer, K. C. (red.). 1988. Chemical Mediation 
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609 sidor, 100 svartvita textfigurer, 78 tabeller. 
Format: 15 X 23 cm. Häftad, ISBN 0-12-656856-
1, pris 25:— GBP; Inbunden, ISBN 0-12-656855-
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Kemiskt baserad samevolution är en delikat natur-
lig balansgång, t ex mellan en herbivor och en 
värdväxt som innehåller toxiska substanser. Her-
bivoren måste tåla gifterna, och dessutom kan den 
lagra dessa substanser för att stärka sitt eget ke-
miska försvar. Sådana fina samspel är resultatet 
av en mycket lång evolutionär process. Spencer 
har samlat ett 30-tal experter inom forskningsfältet 
vilka bidragit med sina erfarenheter och resultat. 

Bokens innehåll är uppdelat på 18 kapitel, in-
klusive inledning och avslutning. Större delen av 
innehållet ägnas åt samevolution mellan olika her-
bivora insekter och deras värdväxter, och dessas 
försök att med hjälp av kemiskt försvar freda sig 
mot de små matvraken. Först ges en allmän över-
blick av denna typ av samevolution med en dis-
kussion om genetiska aspekter. Därefter ges några 
exempel på kemiskt försvar hos olika växter t ex 
iridoid-glykosider hos Brassicaceae och terpener 
hos barrträd. Vidare beskrivs upptag och lagring 
av toxiska substanser och hur dessa kan ingå i 
insekternas kemiska försvar, med exempel från  

fjärilslarver av Papilio spp. och Danaus plexippus 
L., samt gräshoppan Romalea guttata Houttyun. 
Kemiskt försvar hos växtema som regleringsme-
kanism för populationsdynamik och säsongsvaria-
tioner hos insekterna diskuteras därefter. En annan 
intressant aspekt som tas upp är kemisk mimikry, 
både mellan insekter och växter, och mellan olika 
insekter. Ett kapitel behandlar samevolution mel-
lan herbivora däggdjur och växter med kemiskt 
försvar. Varje kapitel har sin egen referenslista, 
och totalt innehåller boken drygt 2 000 referenser, 
då med risk för ett visst överlapp. Referensema är 
väl spridda tidsmässigt och geografiskt. 

Boken utgör en imponerande faktasamling, och 
som sådan en utmärkt introduktion för den som 
vill få en inblick i ämnet. Den digra litteraturför-
teckningen ger goda möjligheter till fördjupade 
studier, även om boken snart är ett par år gammal. 
Illustrationerna är av god kvalitet, med undantag 
för ett kapitel där bokstävernas storlek är mycket 
varierande och ibland dessvärre har flutit samman 
på vissa biogeografiska kartor. Då flertalet struk-
turformler är utritade får man en god uppfattning 
om de kemiska föreningamas utseende. Mitt slut-
omdöme är positivt och boken kan varmt rekom-
menderas då den ger många ekologiska aspekter 
på insekternas spännande utveckling. 

Ulf Carlherg 
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Kemiskt baserad samevolution dr en delikat natur-
lig balansgAng, t ex mellan en herbivor och en
vardvext som innehflller toxiska substanser. Her-
bivoren mAste tflla gifterna, och dessutom kan den
lagra dessa substanser f<ir att stiirka sitt eget ke-
miska fcirsvar. S6dana fina samspel 6r resultatet
av en mycket lflng evolutioniir process. Spencer
har samlat ett 30-tal experter inom forskningsfiiltet
vilka bidragit med sina erfarenheter och resultat.

Bokens innehAll lir uppdelat pA l8 kapitel, in-
klusive inledning och avslutning. StOrre delen av
innehlllet iignas it samevolution mellan olika her-
bivora insekter och deras viirdvdxter, och dessas

fcirscik att med hj[lp av kemiskt fcirsvar freda sig
mot de sme matvraken. Frirst ges en allmiin river-
blick av denna typ av samevolution med en dis-
kussion om genetiska aspekter. Dhrefter ges nAgra
exempel pA kemiskt fcirsvar hos olika vaxter t ex
iridoid-glykosider hos Brassicaceae och terpener
hos barrtriid. Vidare beskrivs upptag och lagring
av toxiska substanser och hur dessa kan inga i
insekternas kemiska frirsvar, med exempel frfln

巧aHlSiaⅣ er av′クρ′ノJο spp och Dα
“

クsρ /al″′ンs

L。 , samt grashOppan Rθ ″α′
`α

 gltrrα rα HOuttyun.

Kerniskt 15rsvar hos vaxtcma som regleringsme―

kanism for populationsdynamik Och sasongsvaria―

tioncr hos insektema diskuteras darefter.En annan

intrcssant aspekt som tas upp ar kenlisk minlikry,

badc menan insektcr och vaxtcr,Och menan。 lika

insekter.Ett kapitel bchandlar samevolutiOn mel‐

lan herb市 ora daggdJur och vaxtcr med kemiskt

brsvar.Vatte kapitel har sin egen refercnslista,

och totalt innchaner boken drygt 2 000 refercnser,

da med risk for ett visst ёvcrlapp.Referenserna ar

val spridda tidsmassigt och geogranskt.

Bokcn utgёr en imponcrandc faktasanlling,Och

sOm sadan en utmarkt introduktion fё r den som
vill fa en inblick i amnct.Dcn digra litteratu」ёr―

teckningen ger gOda m● ligheter till brqupade

studier,aven onl bOkcn snart ar ctt par ar gammal.

器 灘 lI顧邸官 ∬ k:熱嵐 ::乳潤 ∫∫¶ ;:階
varierande och ibland dcssvarre har flutit samman

pa vissa biogeogranska kartor.Da flertalet struk―

turforlnlcr ar utritadc far rnan en gOd uppfattning

om de kcnliska foreningamas utsecnde.Mitt slut―

omdёme ar positivt och boken kan varrnt rekom‐
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