
Orangebandade parkmiitaren, Eulithis pyropata (Lepidoptera,
Geometridae), en fcir Sverige ny fjiirilsart

[The first Swedish record of Eulithis pyropata (Lepidoptera, Geometridae)]
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FramAt kviillen den 28 juli 1993 fdll temperaturen
pA Gotland, i likhet med fciregAende kvtillar, till en
nivl som inte inspirerade till fjiirilsfAngst. Icke
desto mindre tiinde jag en lampa i en triidgArd i
Burgsvik pA scidra delen av rin. Niir jag vid halv-
tvltiden senare pl natten atervAnde, kontrollerade
jag rutinmiissigt lampan. Bland de mycket fl fjAri-
lar som kommit fram fann jag en hane av orange-
bandade parkmdtaren Eulithis pyropata (Hb). Ex-
emplaret iir sAvitt jag vet det hittills enda av arten
som pAtraffats i Sverige.

E. pyropata iir utbredd frAn Japan till Nordost-
europa. Den 2ir i vlrt ndromrtde kiind frtn Fin-
land, de baltiska statema, Polen samt f.d. Osttysk-
Iand (Skou I 984). I Finland, dar E. pyropara fdrsta
gAngen noterades 1931, finns nu en stdrre popula-
tion pt nigra ciar scider om Helsingfors. I civrigt
tas strcidjur utmed kusten <ister om Helsingfors
(Jaakko Kullberg genom Nils Ryrholm). I Estland
ar E . pyropata kiind sedan liinge och har de senaste
Artiondena expanderat kraftigt och finns nu rela-
tivt talrikt iinda ut till Estlands viistra kustlinje.
Betriiffande Lettland och Litauen beskrivs E. py-
ropata som utbredd men siillsynt (Toomas Tam-
maru genom Nils Ryrholm).

Fjdrilens utseende iir mycket karaktiiristiskt och
en fcirviixling med andra arter lAter sig i praktiken
inte gciras (se Fig. I ). Larven lever i juni till bdrjan
av juli pi svart vinbiir (Ribes nigrum). Flygtiden
anges tilljuli och augusti (Skou 1984).

E. pyropata dr knuten till miinniskopAverkade
marker d5r svart vinbiir (Ribes nigrum) fcirekom-
mer. FAngstplatsen frir det svenska exemplaret lig-
ger i ett omrAde av tiimligen gles, huvudsakligen
iildre, villabebyggelse. Omridet iir troligen myc-
ket dAligt utforskat ur fjiirilssynpunkt. FrAnsett
mina egna aktiviteter, som begriinsar sig till ett fA-
tal fAngstkv?illar under 1992 och 1993, kiinnerjag
inte till ntgra studier av fjiirilsfaunan. Jag har inte,
vare sig fdre eller efter fyndet, bedrivit nlgon rik-
tad efterscikning av arten. Om fyndet representerar
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Fig. I . Det fi)rsta svenska exemplaret av orangebandade
parkmdtaren Eulithis pyropata, en hane frdn Gotland,
Burgsvik,2S juli 1993. Leg. Mats Gdrlin. Foto: Hdkan
Elmquist.

The first individual of Eulithis pyropatafound in Swe-
den. A male captured at Burgsvik, Gotland on the 28th
ofluly 1993.

en fast ftirekomst eller iir resultatet av en migra-
tion civer Ostersjdn, fAr framtiden utvisa.

Som svenskt namn frireslir Silverberg (1994)
orangebandad parkmiitare.

Tack
Slutligen vill jag rikta ett rack till HAkan Elmquist ftir
hjiilp med fotograferingen och synpunkter pI innehflllet.
Vidare tackar jag Jaakko Kullberg, Helsingfors, och
Toomas Tammaru, Abo, ftir information om artens sta-
tus i Finland och de baltiska staterna. Stort tack ocksA
till Nils Ryrholm fdr att han tagit fram och frirmedlat
uppg.ifterna frAn Kullberg och Tammaru.
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Summary
On the relatively cool night of 28th July 1993, a

single specimen of Eulithis Pyropata (Hb) was

captured for the first time in Sweden. The find was

made in a garden in Burgsvik on the southern Part
of the Baltic island Cotland. Whether this moth

Ent. Tidskr. 115 (1994)

belongs to a resident population or is a migrant
from expanding populations in the Baltic
countries remains to be found ut.

Mats Gdrlin, Hagaholmsvrigen 50, 5-632 39 Es-

kilstuna, Sweden.
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STIG LUNDBERG

Silphidae. Asbaggen Dendroxena quadrimacula'
ra ( Scopoli) tas vanligen i samband med bankning
av ungekar med larvangrepp av bl.a. ekvecklare,
dl sAviil imagon som larven jagar fjiirilslarver up-
peiekarnaimaj-juni.

Niir Sven-Erik Nilsson och jag den 7.1X.1992
letade efter knlippare i nAstan helt scinderfallna,
rcidmurkna ekgrenar liggande pA backen intill
Halltorpsreservatet, Oland, sprette det fram en

imago av Dendroxena. En ndrmare undersdkning
av ytlagret under ekgrenen resulterade i att ett l0-
tal imagos och Aven en puppa p6triiffades liggande
ytligt i puppkammare i jorden. Fyndet giordes in-
till en ca 2 dm grov ek i vars krona siikerligen ar-

tens larver jagat fjiirilslarver under sommaren.
Mig veterligt fcireligger tidigare inget fynd av ar-

ten p[ hcisten i Sverige och endast enstaka exem-
plar iir kiinda fren reservatet, siikerligen beroende
p0, att Dendroxena dr svLr att komma At i den hciga

ekskogen.
Staphylinidae. Microdota wireni Brundin.

Fynd av denna kortvinge, som tidigare bara var
kiind i form av typexemplaret insamlat den
23.111.1938 vid Lundsberg i Viirmland, har jag

rapporterat frin en vlrtiversvdmning vid Perscin

utanfdr LuleA i Norrbotten (1971). Arten togs i
stort antal de ndrmast fiiljande Aren, men bara vid
dversvdmning pA samma lokal och varje [r vid
hdgsta vattenstAnd. Totalt erhcills flera 100 exem-
plar iinda tills en fcirdupning av aktuellt dike 1977

resulterade att vArfloden nestan helt eliminerades.
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Mig veterligt har Microdota wireni inte lterfun-
nits i negot ytterligare landskap. I samband med
fiirscik att insamla kortvingen Omalium muensteri
Bemhauer, som pAtriiffats som ny fd,r Sverige i
Kalix vid alvstranden (Lundberg 1984), erhcills ett
exemplar av Microdota wireni den 7.X.1989 vid
sillning av lcivfcirna. Ett exemplar togs dessutom i
bilhAv den 21.VI.1986 i domdnreservatet Bl[-
kcilen, en lokal som tidigare beskrivits (Lundberg
1989).

Thecturota marchii (Dodero) iir en siirpriiglad
liten kortvinge (ca 1,5 mm med mittfAra pi friimre
delen av huvudet), som tagits frlimst i jiisande

komposthcigar i SkAne pi flera lokaler och i Upp-
sala (Ehnstrcim in litt.).

Jag erhcill ett exemplar den 14.XL1989, vid
stllning av bark pl tallvirke infcirt frAn Frankrike
till Haraholmen utanfcir Pitel.

Vid bilhlvning den l8.VII.l99l mellan Kalix-
Karlborg-Sangis-Kalix meilan kl l6-18 var arten

dominant i fengsten. Inte mindre iin 24 exemplar
fanns i provet och sannolikt iir att huvuddelen
hamnat i hiven dfljag passerade virkesupplagen i
Karlsborg. Arten dr iiven i Finland tagen i bilhAv,
men dA endast i enstaka exemplar (Jyrki Muona in
litt.)

Eucnemidae. Rcitsvampbaggen Microrhagus
lepidus Rosenhauer kliicktes i flera exemplar ur
vitrdtade ekgrenar tagna intill Halltorpsreservatet,
Oland, viren 1992. Anmiirkningsviirt ar att arten
tidigare inte ar petreffad i detta omrAde, som hcir


