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dan lång tid tillbaka eller är den en nykomling i
vår spindelfauna? Förekomsterna i norra Europa -
små populationer på mycket begränsade lokaler -
jämte att arten i drygt 70 år ansågs vara utdöd i
England, pekar på att den är svår att upptäcka. Den
iögonfallande hannen exponerar sig endast under
en kort tid på säsongen, då han söker efter adulta
honor. Det förefaller inte helt osannolikt att E.

cinnaberinus tidigare varit förbisedd i Sverige.

Tack
Jag vill tacka Rune Gerell och Torbjörn Kronestedt för
värdefulla kommentarer och synpunkter på manuskrip-
tet.
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U pprop om fi iillfi iirilar

För många fjärilssamlare är insamlingsresan till
fjällen den verkliga högtidsstunden - ett äventyr
utöver det vanliga. Mötet med "fabelarter" man ti-
digare bara lärt känna genom fjärilsböckerna fö-
der starka känslor och skapar minnen, som man
bär med sig hela livet. Det är något särskilt med
fjällartema, tycker nog de flesta.

Vi tror att det finns ett storl intresse bland
fjärilsintresserade att ta del av det som hänt i
f.lärilsväg i fjällen (inklusive fjällnära områden)
under säsongen och har för avsikt att publicera år-
liga säsongsrapporter, omfattande både stor- och
småfjärilsfaunan. Säsongsrapporterna är tänkta
som ett komplement till "Intressanta fynd av

Macrofficrolepidoptera-rapporterna" och kom-
mer att behandla mindre exklusiva arter, som inte
ges utrymme i dessa. En sådan dokumentation
skulle kunna bidra till att öka informationen om
arternas utbredning och levnadssätt, ge intressanta
indikationer på årliga populationssvängningar,
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visa på lokala massförekomster m m, allt bero-
ende på utförligheten av de bidrag som kommer
in. Förhoppningsvis skulle rapporten också sporra
till besök i mindre välundersökta trakter i vår vid-
sträckta fällvärld.

För säsongen I 994 önskar vi därför motta fynd-
listor och allehanda observationer om fjärilar från
den svenska fjällvärlden. Inlämnade uppgifter
önskas senast till årsskiftet med så kompletta data
som möjligt: landskap, plats (gärna med RN-
koordinater och höjdnivå), datum (för nattflygare
är tidpunkten på dygnet också av intresse), biotop-
typ och insamlare/observatör. Alla bidrag - stora
som små - är angelägna och ökar givetvis rapport-
ens värde.
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