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This is the 2lst. consecutive annual report on interesting finds and provincial records of
Macrolepidoptera in Sweden. The list has now become a tradition and an increasing number of
lepidopterologists active in Sweden are contributing to the gathering of information. Despite
the cool and wet summer, two species new to Sweden were found this year, Eulithis pyropata
and Cucullia boryphoro. The former is an old member of the Baltic fauna that has expanded
somewhat in previous years and therefore might be expected to appear also in Sweden: whether
it is resident or not remains to be seen. The latter is a Southeast European species that has never
been recorded from northern- or westem Europe before. The Swedish finds of this species were
therefore totally unexpected - and they represent a spectacular example of long distance moth
migration. These two species bring the total number of Macrolepidoptera found in Sweden to
1059. Partly due to the extremely warm period in the end of April and May, a number of
interesting finds were made this season, whereas the numb€r of new provincial records was
lower than normal. Perhaps the most interesting provincial records were some previously
unreported finds which have been hiding in different museums for 40 to 45 years, namely
Everes argiades and Hydraecia ultima. Amongthe more notable finds reported this year were:
Pontia daplidice, Baptria tibiale, Acasis appensata, Eilema griseola, Schrankia taenialis and
Xestia distensa. A number ofspecies seem to have extended their range in the last few years,
presumably due to the favourable weather in this period. Besides the Cucullia boryphora mig-
ration in May, there were a few other favourable occasions bringing migrating moths into
Sweden. The most spectacular immigration occurred l0-13 June when an immense number of
Itame brunneard swept over southern Scandinavia. Other species that appeared as migrants
were: Melanargia galathea, Orthonoma obstipata, Nycteola asiatica, Agrius convolvuli,
Acherontia atropos and Callimorpha dominula. The classification is according to Catalogus
Lepidopterum Sueciae ( 1987).

Nils Ryrholm, Ent. ovd., Zool. inst., Uppsala universitet, Villaviigen 9, 5-752 36 Uppsala,
Sweden.

Introduktion
Den Arliga sammanstellningen civer intressanta

och nya fynd av storfjiirilar firar i och med denna

rapport sin 2l-fusdag. Systematiken fdljer som ti-
digare Svensson et al. (1987) och de svenskanam-
nen kommer frAn (Svensson & Palmqvist 1990).

Frirsta delen av sammanstellningen tar upp Arets

mer intressanta fynd inklusive kommentarer om
dessa. Ddrefter ftiljer en lista med de nya

landskapsfynd som noterats under eret och de

iildre fynd (med fAngs.tAr inom parentes) som inte
rapporterats tidigare. Aven i Ar har nAgra nya rap-
portdrer meddelat sig. Trenden frAn senare [r med

nytillskott till kadrerna hAller fortfarande i sig vil-
ket iir mycket glAdjande.

Debatten om naturverd och skydd av bl a in-

sektsfaunan har intensifierats under 1990-talet.
Hiir finns det en stor miijlighet fcir alla intresse-
rade entomologer att gtira en insats ftjr vir miljd
bAde pA lokal-, regional- och riksnivA. F0rhopp-
ningsvis kan samarbeten mellan lepidopterologer
och olika instanser startas pe flera omrtden. Som
entomolog bcir man passa pA att vara med och dis-
kutera naturfrlgor och pilverka nu ner debatten
plgAr som intensivast. Pt detta sett kan fdrhopp-
ningsvis vissa misstag beroende pA okunskap fcir-
hindras inom svensk naturvArd. Dessutom kom-
mer Databanken fcir hotade arter vid Sveriges
lantbruksuniversitet att beh<iva information om
mlnga insektsarter de nermaste iren (Ehnstrcim et
al. in prep.). Av den anledningen bcir det iin en
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ging pApekas att alla fynd bdr rapporteras med
kompletta och noggrannd etikettdata, giirna inklu-
sive koordinater. Eftersom alla fyndrapporter ar-
kiveras brir de vara sA kompletta som mcijligt.

Viidret under 1993 var mycket speciellt och pre-
cis som fcireg6ende Ar kraftigt avvikande frAn det
"normala". Siisongen bcirjade som under de se-
naste flren med en mild vinter som civergick i en
tidig vAr i hela scidra och mellersta Sverige. Norra
Norrland fick uppleva en i och fdr sig mild men
dock sncirik vinter. I slutet av april kom sommaren
mycket pldtsligt till Gcita- och Svealand medan
stora delar av Norrland hade en normal och avse-
viirt svalare vir. Ett stort antal viirmerekord slogs i
slutet av april och i maj, bl a uppmattes den htigsta
dagstemperatur som noterats i Stockholm under
maj sedan miitningama startade 1756. Tyviin var
sommarviirmen till iinda redan i slutet av maj. Diir-
efter blev det ingen riktigt het dag mer i Sverige
under 1993! PA grund av detta mycket kraftiga vii-
deromslag blev maj Arets varmaste och soligaste
mAnad p[ mlnga platser i scidra och mellersta de-
larna av landet. Juni, juli och augusti var avsevert
svalare och regnigare iin normalt i stort sett i hela
landet. Temperaturen orkade aldrig river 25 grader
under dessa tre mAnader, vilket gjorde att fcir fcirsta
g6ngen pA ltskilliga ir har inga temperaturer dver-
stigande 30 grader uppmetts i Sverige civerhuvud-
taget under en hel sommar. Nordligaste Norrland
upplevde dock relativt varmt viider under nAgon
vecka i mitten av juli niir en pust med varm luft
svepte upp frln sydost frir att diirefter motas bort av
nya lAgtryck frAn vdster. Detta var dock i stort sett
den enda viidermiissiga muntrationen som bj<ids i
stora delar av Norrland denna sommar. Over-
gAngen till hcist blev p g a det svala och blcita viid-
ret relativt omaktig. En bit in i september kom hiis-
tens ftjrsta kallperiod och mlnaden som helhet blev
rekordkall ijver stora delar av landet. Kylan fort-
satte sedan lAngt in i oktober varefter temperature-
ma ndrmade sig det fcir [rstiden normala igen. Sii-
songen var dA redan slut frir flertalet insekter.
Kiildperioden i september--oktober orsakades
frlimst av kraftiga htigtryck pA ovanligt nordliga
banor. Dessa viidersystem medfrirde att Syd- och
Mellansverige fick uppleva en lAng period av fcir-
hiirskande ostvindar vilket iir mycket siillsynt. Tro-
ligen p g a oftast fcirekommande hiiga vindhastig-
heter och lAga lufttemperaturer noterades fA mi-
granter under denna ostvindsperiod. Sista veckan i
september och bcirjan av oktober blev fcirhillan-

38

Ent. Tidskr. I l5 (1994)

dena temporiirt gynnsammare i sydligaste delen av
landet vilket giorde att en viss migration kunde no-
teras. Detta resulterade i Arets sista distinkta migra-
tionstillfiille med inflygning av bland annat vand-
rarfiiltmiitare (O rt honama obs ti pata), Akervinde-
sviirmare (Agrius convolvuli) och bredvingad siilg-
fotsliipare (N yc t e o la a s ia t i c a).

Majviidrets frikostighet med sol och viirme bjcid
pA Arets stdrsta dverraskning och gjorde dessutom
att mlnga fdrsommararter noterades rekordtidigt
1993, exempelvis: krcint malmetare (Cloroclystis
v-ata) och mossgrdn lobmiitare (Acasis viretata).
Ndr sedan kylan ockuperade landet i juni stannade
sdsongen upp niistan fullstiindigt. Diirfcir ftjrblev
artsammansettningen niistan konstant i scidra och
mellersta Sverige under stora delar av juni. En ef-
fekt av detta blev att vissa arter var tiverflugna och
andra hade inte ens biirjat niir deras "normala"
flygtid inftill vilket gforde det synnerligen svArt att
bedcima siisongens utveckling. PA grund av den
ihAllande kallperioden blev flertalet hcigsommar-
och tidiga hcistarter ftjrsenade. Den egendomliga
situationen uppstod att det i nlgra fall blev svArt att
avgiira om fynden hiirrcirde frln en fcirsenad f<irs-
tageneration eller om det var en partiell andragene-
ration. Det rekordkalla viidret i september ledde till
att mAnga hcistarter troligen fick stora problem med
att slutftira sin livscykel innan vintem vilket m6jli-
gen kan leda till kraftigt minskade populationer av
vissa arter de nermaste Aren. Som fcir att ytterligare
fijrvirra ett redan komplicerat liige medfcirde den
starka septemberkylan att mAnga sena arter fldg
betydligt tidigare iin normalt. Exempelvis btirjade
spinnarmiitaren (Colotois pennaria\ och lind-
mAtaren (Erannis defoliaria)flyga i Uppland redan
i mitten pi september, nAgot jag aldrig observerat
ftirut.

Som framgAr av sammanstallningen nedan fci-
refaller flera arter ha varit under utbredning i
Sverige under senare Ar. Detta kan mrijligen ha
samband med de varma somrar vi fAtt uppleva ef-
ter 1987.I de fall diir viidret iir den huvudsakliga
orsaken till dessa fdriindringar finns det en stor
risk att denna trend brutits p g a flrets svala som-
mar och synnerligen kylslagna hcist. Detta iir n[-
got som alla entomologer bcir vara observanta pA

infcir kommande siisonger.
Den dystra hcigsommarviiderleken avspeglas

tydligt i de fA nya landskapsfynd som noterats. Dii-
remot har en del intressanta observationer giorts
vilket delvis beror pA det varma viidret i april-maj.
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Dessutom fflngades under I 993 tvl nya storfjiirilar
frir landet, vilket senast hiinde 1985, ett vddermiis-
sigt betydligt gynnsammare Ar. Med den varma luf-
ten kom i mitten av maj en migrationsvAg frAn cister
av det i Nord- och Viisteuropa oklinda kapuschong-
flyet Cucullia boryphora Fischer von Waldheim
I 840. Ett djur fAngades i en ljusfiilla p[ Jussarci ut-
anfrir Hangri i sydviistligaste Finland under perio-
denS-22 maj.

Den 14 maj tiinde Lars Kullmar sina lampor i
triidgtrden i Vindrarp pA HallandsAsens nordslutt-
ning eftersom vddret var gynnsamt. Ganska tidigt
pA kviillen kom ett mycket litet och ljust kapu-
schongfly som inte liknade nAgot Lars sett tidigare.
Eftersom djuret var en hane spdndes genitalktaf-
fama ut. Underscikningen av genitalierna gav inte
nigot entydigt svar. BAde klaffama och delar av
teckningama pA framvingen hade viss likhet med
C. lucifuga men utseende och storlek var klart av-
vikande. Eftersom ingen art med detta utseende var
bekant liit Lars bestiimningsarbetet vila till efter
siisongen. Under vintem visade vidare un-
dersdkningar att djuret var en hane av just Cucullia
boryphora (Fig. 1). Den l5 maj hade Bert Petters-
son lampan tlnd pA knuten till sitt hus i Scilvesborg
precis som vanligt nAr vddret var liimpligt. Under
den relativt bra kviillen kom ett smevAxt griaktigt
kapuschongly och satte sig pA viiggen. Eftersom
det var helt fel tidpunkt pA Aret for Cucullia-after
med sfldant utseende fAngade Bert djuret genast
(Fig. 2). Den preliminiira bestiimningen tydde pA

att det mcijligen kunde vara en hona av C. praecana
men varken flygtid eller utseende stiimde riktigt.
Eftersom mflnga andra arter flcig en m6nad tidigare
iin vanligt kunde ju viidret mcijligen fcirklara flyg-
tiden. Emedan tiden var knapp och inga alternativ
fanns fick bestiimning bero tills vidare. FramAt
hcisten fick Bert htira talas om fyndet av Cucullia
boryphora i Finland varvid han jiimfcirde sitt djur
med en avbildning i Seitz ( 1914). Till sin fiirvAning
fann han att hans djur tiverensstiimde viil med bo-
kens illustration!

Den 28 juli tog Mats G[rlin ett hane av mdtaren
Eulithis pyropata (Hi.ibner, 1822) (Fie. 3) vid
lampftngst i en triidgArd i Burgsvik pA Gotland.
Fyndet kan nog anses som relativt civerraskande

iiven om arten har visat vissa expansionstendenser
vesterut liings finska sydkusten. Eftersom arten
frdmst lever pA svartvinbiirsbuskar och dessutom

civervintrar som iigg kan den m<ijligen ha fAtt hjiilp
av miinniskan att ta sig till Gotland. Vidare under-
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Fig. l. Hane av det fdr Sverige nya kapuschongflyet
Cucullia boryphora. Halland, Vdxtorp, Vindrarp, 14.5
1993. Spiinnvidd 35.5 mm, leg. Lars Kullmar. Foto:
Lars Kullmar.

Cucullia boryphora Fischer von Woldheim 1840, male,
wingspan 35.5 mm.

Fig.2. Hona av kapuschongflyet Cucullia boryphora.
Blekinge,Sdlvesborg I 5. 5 1993. Sptinnvidd 37 mm, leg.

Bert Pettersson. Foto: Christer Bergendorff.

Cucullia boryphora, female, wingspan 37 mm.

scikningar kommer fcirhoppningsvis att visa om
fjtirilen lyckats bli bofast eller ej. Inklusive dessa
fynd [r nu totalt 1059 storfjiirilar funna i Sverige.

Intressanta fynd
Zygaena osterodensis, smalsprcitad bastardsvdr-
mare. Under mitt arbete med insektsfaunan i Kal-
mar len har det visat sig att arten fortfarande dr
utbredd i norra delen av ldnet och fcirekommer pA

flertalet llimpliga biotoper (RYRS). Dessutom hit-
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Vireda cika 25 km nordost om Huskvama, vilket
tyder pA att arten mcijligen fortfarande fcirekom-
mer i hela norra SmAland och motsvarande terrdng

i scidra Ostergiitland. Gl[djande nog dr arten flter-
funnen i Ludvikatrakten ddr en population upp-
tiicktes vid LAngdiirnen denna sommar (RPLS).
Aven i Daliilvsomrldet har arten tterfunnits p6

flera lokaler i Grindugatrakten (ELHS, KJCS,
RYRS, SJNS).

Zy gae na n i ros, klubbsprirtad bastardsviirmare,
har visat sig fcirekomma pa ett antal lokaler i Viis-
tervikstrakten (EFAS) och dessutom vid Htigsby
(RYRS). Arten ar i dvrigt endast kiind i nAgra en-

staka exemplar frAn SmAland efter 1950-talet.
Thymelicus lineola, liten tAtelsmygare, forts2it-

ter sin frammarsch i Mellansverige. Arten har fcir
ftirsta g6ngen visat sig runt Norberg i Viistman-
land och dessutom fdrekommit i stort antal 16. 8
(WEDS). Dessutom har den dven visat sig i Giist-
rikland vid Furuvik, Grinduga diir tvi ex togs 8. 8

(HALS) samt tvA ex 14. 8 (SJNS). Aven i Dalama
har arten utvidgat sin ftirekomst och cikat i antal
sedan friregAende Ar (RPLS).

Aporia crataegi, hagtomsfjliril (Fig. a). Vs, Vi-
ker, Alvlingen ett ex juni 1992 (GUJS), dessutom
ett ex 19.6 pi samma lokal (SEHS). Fdrsta fynden
i Vs sedan 1950-talet.

Pontia daplidice, grtinfliickig kAlfjiiril. Ol,
Alb<tke, Aleklinta ett ex 7. 8 (JOBS). Troligen kan
detta vara en avkomling till den stora inflygning
som arten hade i fjol. Aven i Danmark har enstaka
individer tagits under samma tidsperiod, flertalet
pA Bornholm, Lolland och Falster.

Nymphalis polychloros, kcirsbiirsfuks, tycks
fortsiitta att cika i Gtitaland. Flera observationer
har under senare Ar giorts utanftir Oland. I Ar iir
fynden frAn: Sm, Biickebo tvl ex 12. 6 (RYRS),
Orsjti tre ex 3 och 5.4 (BZZS): Go, Burgsvik ett
ex 3. 4 (GAMS); Bo, Tjcirn 7.8 (JOBS, TGLS)

Vanessa atdlanta, amiral. Troligen skedde en

viss inflygning av arten under den varma perioden
i maj iiven om inga rapporter om detta fcireligger.
En tidig immigration ter sig som enklaste ftirkla-
ringen till de observationer av amiral som gjorts
under sommaren nhr vddret var fciga migrantviin-
ligt. TvA ex observerades i Vg i bcirjan av augusti,
dels ett ex den l. 8 i Mariestad och dels ett ex 8. 8
i Gdtene (BPOS). Dessutom hittades en larv i Lin-
desberg i bcirjan av augusti som blev ftirpupp-
ningsklar den 6. 8 (ELHS). Under perioden sep-
tember-november fcirekom en del amiraler i syd-
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tjstra SkAne. Det sista kcildstela exemplaret obser-
verades 3. 12 (KJCS, RYRS). Mtijligen kunde ma-
joriteten av dessa djur vara pA vdg sciderut efter-
som flertalet flcig i strandzonen och inga observe-
rades i inlandet vilket man kunde ftirvAntat sig om
de just kommit. Aven att tendensen med strand-
ftirflyttning hcill i sig under sA ling tid talar fcir att
det var djur som kom norrifrAn (fr Imby 1993,
Rudebeck 1976).

M e I I ic ta bri t omar t i s, veronikaniitfjiiril. Sri, Tu-
naberg, Kovik ett ex 19.7 (BGCS, SJTS). Fcirsta

fyndet pA fastlandet i Scidermanland pA mAnga Ar.

M e lanar g ia gala t he a, schackbriide. B I, Utklip-
pan, Norra skiir ett ex 12. 5. Fjiirilen fAngades pi
denna karga, obefolkade klippti av omitologen
Gunnar Str<imberg. De flesta fynd som giorts av
denna art i Norden har ansetts vara beroende pA

miinskliga transporter. I detta fall verkar denna
fcirklaring mindre trolig, och eftersom fyndet har
skett ungefiir samtidigt med inflygningen av Cu-
cullia boryphora kan man nog anta att detta djur
var en migrant. Andra officiella fyndet av arten i
landet.

Everes argiades kortsvansad blAvinge. Hs,
Bollniis, Voxsjcin tvl ex 3. 8 1959 (BSOS, 6gyS).
Under fdreg6ende Ar gick Sciren Berggren igenom

fiiirilarna som donerats till institutionen fcir biolo-
gisk grundutbildning vid Ume[ universitet. I en

llda med obestdmt material fAngat av Stig Overby
fann Sciren till sin fcirvining dessa btda exemplar.
Mtijligen korresponderar dessa fynd med ett gjort
av HAkan Elmquist pA Gotland under samma pe-
riod.

Glaucopsyche alexis, kldverblAvinge. Vs, Vi-
ker, AlvlAngen ett ex 12.6 samt ett ex 19.6
(ELHS, SEHS). Fcirsta fynden i viistra Vdstman-
land. Aven i Sridermanland verkar arten ha blivit
vanligare och mer utbredd senaste Aret (RPLS).

C y c I o p ho r a p o r a t a, brunvattrad gcirdelmiitare.
Sk, Lriderup ett ex 24.5 (THMS), Lciderup ett ex
3. 8 (KJCS; KJKS). Arets enda fynd av arten (fr
Palmqvist 1993).

O r t ho nama o b s t i pa t a, vandrarefiiltmiitare. Sk,
Lciderup ett ex 4. 9-8. 10, dessutom ytterligare ett
ex 9-30. l0 pA samma plats (KJCS, RYRS).

C a tarhoe r ub idata, rcidbandad fiiltmiitare. Ol,
Algutsrum, Tcimbotten ett ex 4. 7 (BZZS) samt ett
ex vid Sandby, Drristorp 29. 7 (KJCS). Under se-
nare Ar har enstaka strdexemplar tagits pA flera
platser pA mellersta Oland, mcijligen har arten eta-
blerat sig pA nya lokaler i niirheten av fyndorterna.
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Eulithis pyropata. Go, Burgsvik et ex 28. 7
(GAMS). Ny ft)r landetl Vidare information om
fyndet och artens biologi mm kommer i en separat
artikel (Glrlin in prep.).

Pareulype berberata, berberisfiiltmdtare. Fcir
ftirsta gAngen har larven hittats i Sverige, totalt ca
40 st den 8 och 13. 7. Larvema var mycket varie-
rande i storlek. Alla hittades vid den kiinda lokalen
pl Listerlandet i Blekinge. Samtliga larver hitta-
des pA buskar som var soligt beliigna. Vid kleck-
ning visade det sig att inga larver var parasiterade
vilket tyder pA att arten mcijligen kan sakna larv-
parasiter i Sverige (HYDS, MKES, SOKS).

Baptria tibiale, trolldruvemiitare. Nils Hyd6n
har gliidjande nog kunnat bekriifta fcirekomsten av
arten vid Bollstabruk i Angermanland diir han hit-
tade tvl iigg och tre larver den 29.7 . Arten iir tidi-
gare uppgiven frAn trakten 1963 (lfr Hyd6n 1990).

C I o roc ly s t i s v -a ta, kront malmdtare, har brirjat
sprida sig i landet igen efter katastroflret 1987 de
den fcirsvann frtn flertalet av sina dA nyvunna
svenska lokaler. Redan under 1992 Aterfanns arten
pA Oland (se Palmqvist 1993), f6rutom de redan
rapporterade fynden togs ytterligare nflgra ex: Ol.
Torslunda, K6torp ett ex 11.7 (TSSS) och i Ha,
Halmstad tre ex 30. 6 (LNYS). Ett flertal exem-
plar har noterats under 1993 frln landskap diir ar-
ten hann etablera sig fcire 1987, s[ arten tycks vara
p[ viig att ta tillbaks frirlorad mark: Ol, Byxelkrok
ett ex 27. 6 (LNHS), samma lokal Atta ex 2. 7
(BZZS, FAZS), Ottenbylund, ettex29.7 (BZZS);
Ha, Vlxtorp, Vindrarp, ett ex 13. 5, samma lokal
ett ex 20.5 (KURS), Eldsberga, Tdnnersa ett ex
10.5 (LNYS); Go, Norrlanda, Hammars ettex 12.
7 och Vamlingbo, Nore tv[ ex 14. 7 (EQTS). En-
dast ett nytt landskapsfynd fcireligger, frln SmA-
land, Ryssby, Lindri diir ett ex togs 28. 7- 7. 8

(KJCS, RYRS).
Chesias legatella, stcirre harrismiitare. Ol,

Vickley, Beiershamn ett ex 4. l0 (BZZS). SvArt att
bedcima om fjiirilarna har fitt fiiste pi Otand eller
om de str<ifynd som gcirs hiirrcir frAn migration.
Sm, Orrefors ett ex 7. l0 (SOIS). Arten tycks ha

fasta populationer dven vid Lessebo och Kosta pA

de platser diir viirdvdxten harris (Cytisus scopa-
rius) vdxer (UISS). Fjiirilen f,r sedan gammalt
kiind frAn SmAlandskusten, men uppgifter om fci-

rekomst i inlandet har inte publicerats tldigare.
Aplocera praeformata, stor taggmAtare. Up,

Sriderby-Karl, Brcilunda ett ex vardera kviillarna
18.7,21.7 och 4.8 (MKES). Detta Ar fcirsta lret
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Fig. 3. Hane av den fdr Sverige nya mcitoren Eulithis
pyropata. FIN, Helsinki, Villinki l7-18.7 1992, leg. E.
Franssila,Coll Ent. Mus., Uppsala. Foto: Nils Ryrholm.

Eulilhis pyropata (Hiibner, 1822), male.

sedan 1982 arten ej fAngats pA RAdmans<i (NAFS,
KJCS, RYRS).

Discoloxia blomeri, blomers metare, fortsdtter
sin expansion i Sverige (fr Palmqvist 1990). Vg,
Viinersniis, ett ex 2. 8 (BEFS).

Acasis appensdrd, trolldruvelobmdtare. Gii, He-
desunda, Llngbo ett ex 15. 5 (KJCS, RYRS,
SJNS). Ett gledjande men inte ovantat fynd som
indikerar att arten lir utbredd i nedre Dalzilvsom-
rAdet.

Itame brunneata, ockragul buskmdtare. En stor
migrationsvAg av denna art svepte civer scidra
Skandinavien 9-13 juni. PA Bornholm observera-
des hundratals exemplar varje natt under denna
period och likasA sAgs den samtidigt i stort antal
pA Lolland och Falster. Aven pi Jylland Aterfanns
nAgra exemplar. I Sverige observerades de frirsta
exemplaren bide i Lund, Lomma och vid Vaxtorp
i kanten av HallandsAsen den 10. 6 dA arten dcik
upp i antal (KURS, OAOS, WMAS). Diirefter
fAngades ett stort antal individer de fciljande kviil-
larna pfl dessa platser, dven ldngre upp liings Hal-
landskusten vid Eldsberga, Tcinnersa (LNYS). I
norddstra SkAne observerades enstaka exemplar:
Niivlinge 10. 6 och GlimAkra ll. 6 (SVNS). Diire-
mot inga observationer av arten frAn Oland vid
denna tidpunkt (BZZS, LTSS).

Ourapteryx sambucaria, svansmdtare, hiller
sig tydligen fortfarande kvar i Uppland. Up,
Akersberga, Akers-Run<i ett ex 1. 7 (SOIS)
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Euthrix potatoria, grdselefant. Sci, Stegsholm,

GAlci ett ex2O-23.7 (PGAS); Nii, Gdtlunda ett ex

29. 7 (ODAS). Mtijligen har 6ven denna art haft en

uppgAng under senare Ar eftersom den nu visar sig
pi nya lokaler.

A gr i us c o nv olv ul i, ikerv indesviirmare. Sk, Lci-

derup ett ex 4. 9-8. l0 (KJCS, RYRS); Bl, MjAll-
by, Listershuvud eu ex 4. l0 (BEFS): Ol, Htigsuy.
Ltittorp, ettex22.9 (HOLS); Go, Visby ett ex 16.

7 (BEFS).
Acherontia atropos, dtidskallesviirmare. Bl,

Scilvesborg ett ex 18. 6 (Kenneth Andersson via
BEFS). Som vanligt hittades arten pA en husviigg
av en icke lepidopterolog.

Pelosia muscerda, punkterad lavspinnare. Ol,
Algutsrum, Tcimbotten ett ex 15.7 (BZZS); Go,

Sudret, Barrhage ett ex 4. 8 (EQTS, FOUS); Scr,

Torri ett ex 14. 8 (KBJS); Up, RAdmansci tre ex 3. 8

(NAFS). Mcijligen kan dessa fynd vara iittlingar
till de djur som kom in under den stora migratio-
nen i btirjan av augusti l99l (se Palmqvist 1992)

eftersom vddret var mindre l2impat fdr migration
dessa flngstkviillar.

Eilema griseola, askgrt lavspinnare. Go, Norr-
landa, Hammars ett ex 12. 7 (BJOS); Up, RAd-
mans6 ett ex 17. 7 (NAFS). Liksom ftiregAende art
kan mtijligen dessa bida fynd vara iittlingar till de

djur som kom in under den stora migrationen i
bcirjan av augusti l99l (se Palmqvist 1992).

Hyphoraia aulica, gulfliickig igelkottspinnare,
har blivit funnen pi en ny lokal vid: Ol, Alguts-
rum, Jordtorp 1992. Under maj i Ar observerades
flera ex (BZZS), dessutom som larv (LISS).

Callimorpha dominula, glansspinnare, fortstit-
ter att dyka upp som strciexemplar utanfcir sitt ken-
da svenska utbredningsomrtde. Go, Nonlanda,
Hammars ettex 14.7 (BJOS).

Sc hrankia tae nia I is, tvArstreckat mottfl y, visade
sig ha en stark population vid Ol, Algutsrum,
Tcirnbotten i mitten p6 juli (LTSS). Senare fAng-
ster pl samma lokal gav ytterligare ett antal indi-
vider (BZZS, GUSS). Arten dr under senare Ar en-
dast tagen i ett fetal individer pA Oland.

Catocala adultera, ryskt ordensfly. Up, Ost-
hammar, S<iderri-kulla, ett ex 4. 8 1973 (HYDS).
Ett hittills orapporterat fynd frAn den stora inva-
sionen av C. adultera 7973. Detta tycks vara det
nordligaste fyndet frAn detta tillfAlle (fr Douwes
t974).

Deltote deceptoria, vitbandat glansfly, fcire-
kommer fortfarande vid Gzirdsltiv trots att stora
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delar av lokalen granplanterats. Ett tiotal ex
fAngades pA dagtid den l-2. 6 (BZZS, LTSS).

Nycteola asiatica, bredvingad siilgfotsliipare,
hade sin kanske stcirsta inflygning i senare tid till
Skandinavien i slutet av september och bcirjan av

oktober. I Danmark togs sammanlagt minst nAgot

tiotal exemplar p[ ciarna Bomholm, Lolland och
Falster. I Sverige har hittills sex exemplar rappor-
terats frAn samma period. Sk, Hagestad 2 ex 21.9
(HRDS), Sk, Lriderup tre ex 4. 9 - 8. l0 (KJCS,
RYRS) samt Bl, Mjallby, Sillniis tte ex 22. 9
(PEBS, TKRS).

Macdunnoughia confusa, dropptecknat metall-
fly, verkar bcirja lterhiimta sig efter katastroflret
1987 dA den troligen ndstan helt fcirsvann ur lan-
det. Sk, Lund ett ex 20. 8 (OAOS), Lciderup ett ex

7.8-3.9 (KJCS, RYRS); Ol, G6rdby ett ex 16, 8

(LTSS); Sti, Floda Scirtorp ett ex 3. 8 (KJKS),
Stegsholm, Gilti ett ex 29.7-7.8 (PAGS); Up,
Uppsala ett ex 26.8 (KJCS).

Autographa macrogamma, lAngfliickat metall-
fly verkar bryta mot trenden med sydliga arter
som breder ut sig norrut. Under senare Ar har anta-
let fynd i Svea- och Gtitaland 6kat pAtagligt (fr
Palmqvist 1992, Palmqvist 1993). Under 1992

och 93 har ett antal djur tagits i Uppsalatrakten
(FYKS, KJCS, RYRS). I Viistmanland har arten
tagits ett flertal gtnger under 1992 och -93 exem-
pelvis vid Fellingsbro, Lindesberg och Ramsberg
(ELHS, SEHS). Aven i Scidermanland togs ett vid
Floda, Scirtorp deo2,7 (KJKS).

Auto grap ha ma ndarina,silverlinjerat metallfl y.

Up, Sciderby-Karl, Brcilunda, ett ex 2l . 8 (MKES).
Hydraecia ultima, fcirviixlat stamfly. Md ett be-

srik vid Naturhistoriska museet i Gciteborg pas-

sade jag pe att titta lite i samlingarna. Eftersom
Jan Jonasson hiller pA att gdra i ordning huvud-
samlingen har det dykt upp en del ur gcimmorna.

Det mest remarkabla jag fann var fem H. ultima
frAn viistkusten. Dessa fynd stiirker tesen att arten
verkligen har varit bofast i landet tidigare. Fynden
fcirdelade sig pA fdljande satt: Vg, Grimmared ett
ex 6. 8 1946 Sven Langert, Vg, Giiteborg Guld-
heden ett ex 22. 8 1955, ytterligare ett ex frAn

samma plats 13. 8 1956 b6da funna av J. Schultz
(mitt inne i staden, troligen pA skyltftinster enligt
Thomas Jaenson), Vg Brottkiirr ett ex 25. 7 1958

Sven Langert. Ddrutciver ett ex frAn Ha, Kullavik
26.7 1949 Sven Langert.

Phragmitiphila ne.ra, vinkelprytt rcirfly. Up,
Enkciping, Haga tvA ex 26. 8 (GULS), dessutom
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Up, Enkriping, Grcingarn fem ex 28. 8 (HYDS).
Trots tidigare efterscikningar i Uppland (FYKS,
KJCS, RYRS) har arten inte hittats tidigare vilket
tyder pA att arten hAller pA att expandera sitt ut-
bredningsomrAde och etablera sig iiven i cistra de-
len av Miilaren (fr Palmqvist 1992).

C ucullia chamomillae, scitkullkapuschongfly.
Sedan stdrre arealer jordbruksmarker har bcirjat
liiggas i triida har tillgAngen pa artens vdrdvdxter
(Chamomilla, Matricaria) cikat markant. Detta har
&iort att arten bcirjat upptriida lite varstans i Svea-
land, dock fortfarande friimst i Miilar-Hjiilmar-
dalsomrAdet och Iiings kusten. Redan i slutet pA

1980-talet visade arten sig regelbundet i Upp-
salatrakten (FYKS). Under 1993 togs tvl larver
den 18. 7 vid Up, Sciderby-Karl, Brijlunda ftjr fcir-
sta gAngen (MKES). Aven i vdstra Viistmanland
dcik arten upp fcir fcirsta gAngen i Ar dt tvA ex
fAngades 1516.5 i Lindesberg. Senare under som-
maren hittades larver i antal pA flera platser, exem-
pelvis Fellingsbro, Frrivi och Lindesberg (ELHS,
SEHS). Likaledes har arten blivit vanligare i Sci-
dermanland diir ett flertal larver har hittats under
senare Ar. Exempelvis i Flodatrakten 1992 (KJKS)
och i Mariefred diir ett 30-tal larver av mycket va-
rierande storlek togs den 30. 6 (EQTS).

Cucullia boryphora. Bl, Srilvesborg ett ex 15. 5
(PEBS); Ha, VAxtorp ett ex 14. 5 (KURS). Nylor
landet! Vidare information om fynden och arten
kommer i en separat artikel (Kullmar in prep.).

Calophasia lunula, fliickat linariafly, tycks
sprida sig utmed jiimviigsnetet. Larverna lever av
olika sporre-arter (Linaria spp.) av vilka Atminsto-
ne tvA 5r jiimviigsspridda. Vs, ViisterAs, jiirnviigs-
stationen ett ex 14. 7 (ELHS); Dr, Vansbro ett ex
juli (Barry Goater, Storbritannien).

Orthosia miniosa, rddlett selgfly. Arten dr nu-
mera relativt vanlig i Viistervikstrakten (EFAS).
Ytterligare en art som verkar fortsdtta sin expan-
sion norrut. Miijligen sker en parallell fciriindring
pA andra sidan Ostersjrin eftersom arten just har
etablerat sig i Abotrakten i Finland.

Noctua janthe, brunviolett bandfly. Sci, Nyk<i-
ping, Labro ettex23.8 (SJTS). Fyndet kan mdjli-
gen tyda pe att arten hiller pl att konsolidera sig i
trakten.

Xestia sincera, barrskogsfjiillfly. Gii, Hede-
sunda ett ex26.6 (MEJS). Ett gliidjande fynd som
tyder pA att arten har lyckats hilla sig kvar i nedre
DaliilvsomrAdet trots den mycket omfattande av-
verkning som skett av omrAdets naturskogar.

Fig. 4. Hagtornsfiririlen, Aporia crataegi, har nu dykt
upp i Vristmanlandfdr fdrsta gdngen sedan 1950-talet.
Foto: Nils Ryrholm.

Black-veined White Aporia crataegi (L. 1758) has
shown some exponding tendencies during recent years,
after o mojor decline in the l950ies.

Xestia distensa, cistligt fjellfly. Je, Lit, Boda eu
ex 7.7 1992 (KURS). Ett fynd som tillsammans
med fyndet i Hiirjedalen Aret innan indikerar att
arten mcijligen kan fcirekomma i skogslandet liings
hela fjiillkedjan.

Cerastis leucographa, brunrcitt skogsfly. Ha,
Eldsberga, Tcinnersa ett ex 2. 5 (LNYS). Arten
tycks fcir ndrvarande vara inne i en ny expansions-
fas (fr Palmqvist 1993)

Nya landskapsfynd
l'78 Dahlica charlotte,Jd(SVNS) - 1574 Bembecia ich-
neumondormis Vs (ODAS) - l89l Thymelicus lineola
Ce (HALS, SJNS) - 1960 Melanargia galathea Bl (coll
RM-S) - 2003 Everes argiades Hs (BSOS, OeyS SS,

coll BIG) - 2Ol8 Vacciniina optilete GS (JOJS 92) -
2ll5 Xanthorhoe fluctuata Pi (BSOS, OBYS 65, coll
BIG) - 2137 Lompropteryx otregiata Pi (BSOS, OBYS
85, coll BIG) - 2144 Eutithis pyropdta co (GAMS) -
2146 Ecliptopera silaceata Pi (BSOS, OBYS 65, coll
BIG) - 2163 Eustroma reticulata Vs (ODAS) - 2202
Perizoma minorata Dr (ELHS, KJCS, RYR) - 2242
Eupithecia denotota Ge (KJCS 89) - 2251 E. dis-

Intressanta fynd av storfjcirilar
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tinctaria GS (JOJS 92) - 2266 Chloroclystis v-ara Sm
(KJCS, RYRS) -2280 Discoloxia blomeri Vg (BEFS) -
2293 Acasis appensata Ge (KJCS, RYRS, SJNS) -
Abraxas grossulariata GS (JOJS 922) - 2342 Biston
strataria Ge (KJCS, SJNS) - 2355 Arichanna melana'
ria GS (JOJS 86) - 2526 Paracolax tristalis Ha (JOJS'

Nils Landorff 49, coll GMNH, LNYS) - 2552 Catocala
promissa GS (JOJS) - 2566 Protodeltote pygarga GS
(JOJS 73) - 2591 A Diachrysia ,urri Ds (RYRS; T.

Johnsson 72, coll GMNH) - 2600 A Autographa
buraetica Ha (RYRS; Hans Lohmander 48, coll
GMNH), Vg (RYRS; J. Schulz.55, coll GMNH), Go
(BSoS, 71), Hr (KJCS, RYRS 86) - 2686 Apamea
scolopacina Ne (ODAS) -2712 Hydraecia ultima Yg
(RYRS; Sven Langert 46, coll GMNH) - 2722

Phragmitiphila nexa Up (GULS, HYDS) - 2762 A
Cucullia boryphora Bl (PEBS), Ha (KURS) - 2768

Calophasia lunula Ys (ELHS), Dr (Barry Goater, Stor-
brita;nien), - 2777 Dasypolia templiLu (JLAS) - 2783

Lithophane ornitopus Ga 6JCS, SJNS) - 2874 Panolis

flammea Hr (KJCS, RYRS), An (AEPS, ATTS) - 2918

Actinotia polyodon GS (JOJS 88) -2926 Standfussiana
lucernea Ca (SJNS 76) - 2927 Rhyac[a grisescens Yr
(ETBS) -2964Xestia distensa Je (KURS 92)

Rapportiirer
AEPS = Peder Andr6n, ATTS = Ulla Britt Andr6n, BEFS

= Christer Bergendorff, BGCS = Claes Berg, BIG = In-
stitutionen fiir Biologisk grudutbildning. UmeA univer-
sitet, BJOS = Jan Olof Bj<irklund, BPOS = P-O Bengts-
son, 8565 = Stiren Berggren, BZZS = Per-Erik
Betzholz, EFAS = Stefan Ekroth, ELHS = Claes Elias-
son, EQTS = HAkan EImquist, ETBS = Bjt rn Ehrenroth,
FAZS = Marcus Franz6n, FOUS = Marcus Forslund,
FYKS = Ingemar Fryklund, GMNH = Naturhistoriska
museet Gdteborg, CUJS = Jan Gustafsson, GULS = Jdr-
gen Gulve, GUSS = Bertil Gunnarsson, GAMS = Mats
GArlin, HALS = Jan Hall6n, HOLS = Lars Holmberg,
HRDS = Olle Hammarsredt, HYDS = Nils Hyd6n, JLAS

= Lars Ake Janzon, JOBS = Robert Johansson, JOJS =
Jan A. Jonasson, KBJS = Bjdrn Karlsson, KJCS = Clas
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Kiillander, KJKS = Karl Kiillander, KURS = Lars Kull-
mar, LNHS = Henrik Lind, LNYS - Ronny Lindman,
LTSS = Mats Lindeborg, MEJS = Hans Mejlon, MKES

= Kenth Martinsson, NAFS = Alf Nilsson, OAOS = An-
ders Olsson, ODAS = Dan Orbe, PEBS = Bert Petters-

son, PGAS = G6ran Palmqvist, RM-S Naturhistoriska
riksmuseet Stockholm, RPLS = Gdran Ripler, RYRS =
Nils Ryrholm, SEHS = Peter Streith, SJNS = Gijran Sjti-
berg, SJTS = Jan Sjiistedt, SOIS = Roine Strandberg,
SVNS = Ingvar Svensson, SOXS = Per Sjtikvist, TGLS

= Sixten Tegelstr6m, THMS = Erik Tham, TKRS =
Krister Tingstedt, TSSS = Stig Torstenius, WEDS =
Bengt Wendel, WMAS = Magnus Wedelin, OBYS =
Stig Overby.
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