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Detta iir den 22 raPporten om anmlrkningsviirda
smlfjiirilfynd i Sverige. Liksom fdrut behandlas i
ett sArskilt avsnitt sAdana arter som iir nya fcir lan-
det eller pi annat saft mera intressanta. F<irutom

vetenskapliga namn anvdnds hiir dven svenska

namn enligt Svensson & Palmqvist (1990). Beriit-
telserna om de olika artema grundas pA

insamlarnas egna uppgifter. I ett friljande avsnitt
frirtecknas nya landskapsfynd, inklusive sAdana

frAn fcireglende avsnitt. Insamlare anges hlir ge-

nom ftjrkortningar enligt ZOO-TAX. Insamlings-
lr anges endast fcir fynd fcire 1 994. En fcirteckning
6ver insamlare fdljer diirefter.

Rapporten bygger pA den nyutkomna senaste

upplagan av fjiirilkatalogen (Svensson et al.

1994), med samma systematik och nomenklatur
liksom nummer pA arterna i avsnittet om nya
landskapsfynd. Auktorsnamnen uteldmnas hdr.

Nya landskapsfynd som 6r med i katalogen men

inte publicerats i tidigare ArsrapPorter, markeras

med asterisk *.

Vintern och vAren utvecklades ganska normalt i
Sydsverige. I Skine fcirsvann det sista ganska

tunna sncitdcket i mitten av mars. FrAn Norrbot-
tens kustland beriittades om ovanligt mycket snci.

Annu i juni var siirskilt nattema kyliga och den

riktiga sommaren verkade zin en gAng utebli. Men
redan de fcirstajulidagarna steg temPeraturen dver
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The series of annual compilations of remarkable records of Microlepidoptera is continued for
the 22nd year. The weather of 1994 was fairly normal, except for an extremely warm July with
temperature maxima over 30'C from some places and almost no rain in southern Sweden. In
central Sweden then the first l0-20 cm snow arrived already on October 4th. In spite of the

mostly favourable weather only one species was found new to Sweden, Recurvaria nanella
(D&S), and no new immigrants appeared. A few species with extra generations were noted.

Totally, 1653 species of Microlepidoptera are now known from Sweden'

I. Svensson,Vivedalsvcigen 10, Ostersltiv, S'291 94 Kristianstad, Sweden.

i Sverige L994

25' pA sina hlll i Sydsverige och sedan fortsatte
hrigsommaren till in i augusti. Under fruntim-
mersveckan steg temperaturen pA mtnga platser
civer 30" med rekord fcir 1900-talet bl a i Fal-
sterbo, Kristianstad och Kalmar. PA sina st[llen i
inlandet registrerades upp till 25 dagar med
maximitemperaturer dver 25'. Det regnade nestan
inte alls, men torkan blev iindA inte fullt sA svAr

som 1992. Norra delen av landet fick ingen stcirre

del av viirmen och i htigfjiillen i Lappland 1[g ut-
bredda snrifiilt iinnu efter midsommar. I Norrbot-
ten frcis potatisen redan mitt i augusti bara nAgon

mil frAn kusten. I hela landet inleddes en kyligare
och vAtare period ungef[r frAn samma tid. I Da-
larna-Uppland fcill 4 oktober snri som gav ett upp
till 20 cm tjockt sndtacke. FrAnsett detta bjcid hcis-

ten inte pA nAgra stdrre ijverraskningar. Btirjan av

vintem blev ovanligt varm, med vdrmerekord frir
december i Kristianstad, 3' civer normal tempera-
tur. FrAn 1987 har man kunnat undra om det civer-

huvud finns nAgot normalt vdder.
Till skillnad mot fdregeende Ar bjtid fcirsta

halvan av tret med vissa undantag pA ganska
magra f[ngster, medan andra halvan blev blittre.
Detta som motsvarighet till de omviinda viider-
fcirhillandena Aret innan. Enstaka arter kom ocksi
igen som en andra generation. Ett par kiinda
immigrantarter upptriidde i stort antal, men nAgra
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nya noterades dock inte. Diiremot fAngades en fcir-
modligen relativt nyinkommen art ny frir Sverige:
Recurvaria nanella (D&S), vilket medfcir att anta-
let kiinda smAfj5rilarter i landet stigit till 1653. Det
var snarast fcirvAnande att det inte blev fler med
tanke pl viirmen i juli. Kanske finns inte nu ldngre
siirskilt mAnga oupptiickta after utan det vill till
invandring. Hittilts outredda tvillingarter kan
ocksA cika pi antalet, diiribland arter som efter-
hand urskiljs med hjelp av konstgjorda feromoner.
S[ har vi fcirstAs lite till mans ocksA en UFO-lAda.
Tyviirr verkar antalet smAfj[rilsamlare minska
llngsamt men siikert.

De insamlare och rapportcirer som fortfarande
bidragit, tackas hjiirtligt fcir liimnade uppgifter.
Som vanligt bcir rapporter ldmnas till mig omedel-
bart efter trettondagen ndsta ar fcir att hinna publi-
ceras fcire hcigsiison gen.

Intressantare arter
Ectoedemia hannoyerella, svartpoppeldviirg-
malen, har hittills endast hittats pa en liten grupp
svartpopplar dster om Krankesjrin (Svensson
1987) och har diirmed i hcig grad varit i riskzonen
fcir utrotning i landet. NAgon kan ju liitt fA fcir sig
att hugga bort triiden eller att plantera skog pi syd-
sidan om gruppen. Nu verkar risken ha minskat
nAgot, sedan Peter Koch-Schmidt 28.IX.93 hittat
en enstaka mina pA en annan poppel nAgra km mot
nordost. Kanske kan vi hoppas pA att fjiirilen har
hittat till ytterligare nAgon poppel i niirheten.

Argyresthia trifasciata, triidgArdsmalen, som
hittades ny fcir Nordeuropa aret innan (Svensson
1994), har visat sig fcirekomma spritt lAngt utanfcir
S<ilvesborg. S6lunda bankade jag ett antal exem-
plar frAn luniperus sinensis i Valje pA skAnska si-
dan ll.VI.94 och hittade en fjiiril p[ lindstam i
Kristianstad 7.VI intill en kyrkogArd, ddr Peter
Koch-Schmidt bankade nAgra exemplar l2.VI.
Magnus Wedelin fick 2 fierilar pA lampa i sin vil-
latriidgArd i Arlciv 2.VI, vilket tills vidare dr som
liingst frAn fcirsta fyndptatsen. Om det iir frAga om
en verklig snabbspridning eller om arten redan
funnits nAgra Ar i landet iir omcijligt att klarliigga.
Det finns all anledning att se efter arten i villa-
triidgArdar och liknande pA andra hAll. Fjiirilen fly-
ger i skymningen civer den krypande, odlade en-
buskarten luniperus sinensis, som gama viiller ut
6ver trottoarema, men den kan ocksA pA dagen
bankas ut frAn buskama underifrAn och faller ner i
hiven.
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Yponomeuta rorrella, pilspinnmalen, antriiffa-
des ny fcir landet i Klagshamn i SkAne, diir de fcir-
sta exemplaren togs I4.VII.90 och I4.VIII.91
(Svensson 1992). Eftersom ytterligare en hanne
insamlades 20.y11.92 och diverse Salix-arter
viixer pA udden, fcirmodas arten vara bofast diir
-"n nag.a larvbon har inte hittats. 1994 kom u.t"n
pl lampa pl flera lokaler under omst[ndigheter
som kan tyda pA migration (lAng vdrmeperiod,
inga niimnvdrda videfcirekomster). En hanne fick
jag i Ahus 14.VII och Bert Petrersson insamlade 3
honor i Lciderup, Hagestads naturreservat 26.YL
Utanfdr SkAne fick han ytterligare en hona pA Got-
land, Vamlingbo l6.VII. Vidare fick Griran
Palmqvist en hanne i Sddermanland, St. Vka
22.V[. Emellertid har arten insamlats av Gciran
ocksA pA Sandhammaren 5.V1I.93 och i Uppland,
RAdmansci 10.VII.92, vardera en hona. Ytterligare
3 honor har tagits av Jan-Olov Bjcirklund, en pl
RAdmansci i Uppland 19.Yll.92 och rve i Sundre
pA Gotland 16 och 18.VII.93. Man kan diirfcir fcir-
moda b6de immigration och bosiittning i vlrt land.

Yponomeuta irrorella, molnfliickiga spinn-
malen, har i Sverige endast petreffats tv6 gAnger i
SkAne, fcirsta gAngen pA Kullen 8.VII.59
(Benander 1960). Sista varma kvdllen innan
"normalviidret" kom tillbaka, 6.VIII.94, hade Nils
Ryrholm och Lars Holmberg satt ut lampa i
lindreservatet niira Byxelkrok i Bcida pl Oland.
Det blAste visserligen kuling pA sjcin, men p[ en
plats med nigotsAniir lh kom ett exemplar av
denna stora art, som ar lett att kiinna igen pl den
grAa extra molnfliicken pA framvingarna. Det rA-
der viss oklarhet om larvens levnadssiitt, men san-
nolikt lever den enstaka i H. cagnagellc-kolonier
pA benved (Evonymus). Fjiirilen er dverallt sall-
synt. Hur detta enstaka fynd skall bedcimas iir
ovisst. Mcijligen iir det frAga om inflygning fciror-
sakad av vdrmen, men vdrdviixten fcirekommer
ocksl i niirheten.

A c ro I e p i a aut um n it e I I a, beskscitemalen, har fcir-
modligen dnnu en lokat pA Otand. Peter Koch-
Schmidt hAvade in ett nykliickt exemplar i
Bejershamn 26.V11.94.

Denisia albimaculea, vitfliickiga praktmalen.
Det finns gamla uppgifter i Sverige om denna art
och niirstAende D. augustella, liksom nAgra fA ny-
are fynd, som alla numera anses tillhcira den fcirst-
ndmnda arten (Svensson 1989). Danskar hade be-
rettat om talrika exemplar av augustella ph. lind-
stammar i staden SorO mitt pA Sjhlland i maj, sA
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jag kastade pliktskyldigast ett 6ga pA en lindstam
(Fig. l), som jag gick fcirbi vid ett bescik i Kristi-
anstad pA eftermiddagen 1.V1.94. Diir satt den.

Trodde jag. Det kunde finnas tiotals pi varenda

stam, se jag samlade in ett stdrre antal pA en

timme. Viil hemma vid mikroskopet blev jag dock
tvungen att byta namn till albimaculea, som har

tunnare gula band i framvingarna. Viss variation
frirekom, och siirskilt vissa honexemplar hade

niistan lika breda band so(n augustella, men
instrcidda svarta fjiill i banden visade att inga till-
hcirde den arten. Under en veckas tid plockade an-

dra samlare in serier pi lindstammarna utan att

antalet syntes minska till niista dag. Magnus

Wedelin scikte arten utan framgang i Malmti men

hittade 2 exemplar pA en lindstam i Trelleborg
l5.vI. Vissa ftirsdk att hitta fjiirilen pe stammar av

andra lcivtriid eller pA lindar som stod i kyrkoglrd
eller parker misslyckades. Kanske behcivs den ex-

tra verme som kommer frin de solbelysta hdga

husen intill gatoma. Medeltemperaturen inne i
stiider ligger omkring en grad hdgre iin pl omgi-
vande landsbygd, nAgot som kan vara ftirklaringen
till fcirekomsten av andra "stadsfjiirilar" som ex-

empelvis Caryocolum proxima, parkarvmalen
(Svensson 1991). Dliremot verkade det inte som

triiden behcivde vara skadade eller fcirsedda med

vattenskottknutor fcir att fjlirilarna skulle hAlla till
p& dem. De verkade ofta fcirscika gcimma sig i
barkspringor, men utan siirskild framgAng, efter-

som de [r s[ bjiirt tecknade. Bert Pettersson beriit-
tade senare att han hittat honor ganska talrikt Pe

lindar utmed kanalen i Kristianstad redan

10.VI.92 och diirtill en hanne i Bl. Scilvesborg

30.v.90.
Aplota palpella, palpmossmalen, 6r en uPpen-

barligen spridd art i Sydsverige men ses ytterst

siillan. Totalt har endast 5 exemplar insamlats i
landet. Det fdrsta togs av Per Benander i Skane,

Kivik 28.VII .34, der andra av mig i Halland'

Tjolciholm 9.VIIL75 (Svensson 1976) och det

tredje av Sten Wahlstrcim pA Oland' Ismantorp

4.Y11J7 . Och nu 1994 fick jag en hona vid lamp-

fingst pl Kjugekult i SkAne I9.VII och Magnus

Wedelin pt samma sdtt och Plats en hanne 24.VII.
Pi denna plats har samlats en hel del genom Arens

lopp utan att fjiirilen synts till, men den har sanno-

likt funnits diir hela tiden. Diir finns mossa pA b6de

lcivtriid och klippor som substrat fcir larven (Palm

1989).
E I ac h i s t a q uadr i p u nc t e l/4, fyrpunkterade fryle-

Anmcir kni n g sv rirda fy nd av smdfj ti ri I a r

minerarmalen. Detta iir igen en art som kanske
inte egentligen 6r en sldan raritet som vi f<irmo-
dat. Jan Jonasson fann den ny fdr Sverige och
Norden pA Halleberg i Viistergcitland I3.VII.63
(Svensson 1977\, dL kallad quadrella. SmA-

ningom anmiildes den ocksA frAn Uppland, kon-
staterad av Juhani Itemies 1979 (Svensson 1981).
Ingemar Frycklund och Jan-Olov Bjdrktund be-
scikte 11.V.94 den gamla cirtrika granskogen i
samma omrflde i Ekvik 6ster om Dannemorasjiin
men kunde fcirst efter flera timmars s<ikande finna
den fcirsta minan. Ytterligare minor med larver
kunde sedan letas upp. Arten tycktes fciredra de

plantor av vtrfryle (Luzula pilosa) som vdxte pA

de nAgot hrigre beliigna kullama med block-
terriing. Efter nAgra dagar hade 3 larver spunnit
fast bakiindan upplt i minan och fcirpuppat sig.
28.V besciktes lokalen p[ nytt och ytterligare
nAgra larver pAraffades. Imago kliicktes efter ett
par veckor. 4 minor med nAgot rtidaktiga larver
petreffades tillsammans med minorna med de ljust
gula q uadri punc t e lla-larv ema. Minorna var lika
varandra, men de rtidaktiga larverna gick ur mi-
nan fcire fcirpuppningen. Endast ett exemplar
ktlcktes och visade sig vara Biselachista tra-
peziella. Ingemar fann dessutom i Giistrikland,
Mertsbo 5.VI en puppa av E. quadripunctella,
som klf,cktes 24.VI. Samtidigt hittade han en larv
av E. regificella, magnifika fryleminerarmalen, pA

samma viixt. BAde quadripunctella och trapeziel-
/a iir fcirmodligen f<irbisedda och btir gi att finna i
Atskilliga skogsomrAden i scidra Sverige.

C ol e opho ra lineo lea, stinksyskesiickmalen, har
visat sig ha sttjrre utbredning i tistra Mellansve-
rige lin som fcirsta fyndet diir (Svensson 1992) gav

anledning tro. Clas Kiillander lyckades genom

systematiskt scikande efter larvsdckar i rik skogs-
mark med ndringsvdxten hitta tre lokaler fiir arten
i Giistrikland. 1) Giivle, Gustavsmuren, L6nghiill,
14 slickar ll.VI.94, 2) Forsbacka, Olsbo, I sdck
27.y1.94 och 3) Osliittsfors, Skarven 2 siickar
3.rx.94.

Coleophora zelleriella, gulspetsade slilgsiick-
malen. Jan-Olov Bjcirklund insamlade samman-
lagt 8 exemplar, 5 hannar och 3 honor, pi kvicksil-
verlampa pA sin villatomt i Uppland, Sollentuna
norr om Stockholm under periodet ll-22.YII.94.
Fjiirilarna kom till lampan tidigt pe kviillen och
satte sig snellt pe duken. Ytterligare en hona frAn
7.VII.89 kunde senare plockas ut i samlingen. Lo-
kalen [r ett gammalt sommarstugeomrAde med
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Fig. I-4. Lokaler fdr - l. Virlldckig praktmal Denisia albimaculea (HW.). - 2-3. Btydystermal Eulamprotes
plumbella (Hein.). - 4. FrukttrAdsbdjmal Recunaria nanella @AS). - Skdne, Kristianstad (1), Onnestacl (2-3)
oktober 1994 och Arldv (4) september 1994. Foto: I. svensson (l -3) och Magnuswedelin (4).

Localities.of Denisia albimaculea (Hw.), Eulamprotes plumbella (Hein.) and Recurvaria nanella @Ag. - Kristian-
stad (l ), Onnestad (2-3) and Arltiv (4), Skdne province.

blandskog och inspriingda hag- och betesmarker.
Eftersiikning av friflygande exemplar pi den fcir-
modade v[rdvdxten Salr.r misslyckades.

H o I co c e r a i nunc te I la, al skogsfcimamalen, fann
Bert Pettersson ny fdr scidra Sverige vid Scilves-
borgsviken i Blekinge 22.y11.92 (Svensson 1993).
Peter Koch-Schmidt s6kte fjiirilen pA samma lokal
5.VIII.94 och fick 2 honor, varfcir arten kan anses
bofast diir.

Eulamprotes plumbella, blydystermalen, har
jag sdkt fcirgiives pA sandmarkerna i cistra Sklne
de senaste iren. Overraskande nog fick jag en
hanne och en hona vid kviillshAvning 6.VII.94 i ett
nedlagt grustag pA LindercidsAsens nordsluttning i
Onnestad. Grustaget hade tyviirr "Aterstiillts" ge-
nom utplaning, markberedning med djupa fAror
och plantering med tall, fdrutom att det kommit
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grupper med sjiilvsAdd bj<irk (Fig. 2-3), och kan
fcirviintas snabbt bli odiinligt fcir fjiirilen, vars
niiringsviixt dock iir okiind. Diir viixte visserligen
den siillsynta inkomlingen sommarbinka (Erige-
ron annuus), men den har aldrig funnits pA fjeril-
ens tidigare lokaler. Viirdviixt kan mrijligen i stiil-
let vara johannescirt (Hypericum),liksom fcir den
niirbesliiktade svarta dystermalen (8. atrella) med,
larv i stjiilken. -Fjiirilama var niistan svarta med
dnnu svartare diskpunkter och liknade inte tidi-
gare djurjag sett, men detta kan bero pA att de syn-
barligen var nykliickta. Genitalierna kan ej skiljas
frAn dessa. Hannen passar med figur av Benander
(1945), medan hongenitaliema avviker starkt frAn
andra arter i samma sliikte som behandlats av
Heckford & Langmaid (1988), bl a den nya E.
phaeella frAn England. Annu en ny art har nyligen
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upptiickts i Danmark pA Sjelland, men dven den

har avvikande genitalier. Ett bestamningsverk
civer st[vmalar har pAbdrjats i Danmark med pla-
nerad utgivning 1997 och ?ir verkligen behtivligt.
Gliidjande nog har det visat sig att Bo Olsson fAtt 2

exemplar av plumbella pA lampa pA obrukade

sandfiilt viister om Ahus 30.VII och t2.VIII.94.
Recurvaria nanella. Som svenskt namn f<ireslAs

Frukttredsbcijmal. Arten har fcirut felaktigt uppgi-
vits frln Sverige (se Svensson et al. 1987), men

har varit viintad. eftersom den frirekommer i
villatriidgArdama i fcirortema till Kcipenhamn.

Kanske dr den varma sommaren orsaken till att
arten nu har kommit i Magnus Wedelins ljusfiilla i
skAnska Arltiv utanfcir Malmci. Det fcirsta exem-
plaret visade sig 12.VII.94 och sedan fortsatte det

med 0-3 exemplar per natt menaden ut. Fiillan stod

i radgerden (Fig. a), diir det liksom i kvarteret i
tivrigt fcirekommer mycket frukttriid av varierande
sorter och Aldrar upp till 40 er. Vi fir hoppas att

arten stannar fcir gott. Larven lever i knoppar av

eppelred m m, varfcir niiring inte bcir saknas, iiven

om viss skadedjursbekiimpning genom besprut-
ning kanske fcirekommer. Fjiiriten (Flg.5) liknar
egentligen endast i storlek och form Teleiodes

luculella, som den fcirsta gAngen fdrvAxlats med.

Framvingama iir oroligt tecknade i ollka schatte-

ringar av svart, vitt och grAtt, delvis med gulaktig
eller brun anstrykning.

Athrips species. Av denna art som dnnu iir utan

namn, tog Peter Koch-Schmidt ytterligare 2 slltna

hannar 9.V11.94 pA samma lokal som tidigare
(Svensson 1994). I ftirsta halvan av juni sdktes

den fdrgiives av flera samlare och var sannolikt

inte i gAng.

Nothris lemniscella, bergskrabbemalen. Arten
hAller normalt till pe alvarmark, men Mats Linde-
borg har ofta ocksA f[tt den pA tampa i trakten av

Runsbiick flera km frin alvaret pA Oland' siirskilt
under bra lyskviillar. Han tog ftirsta exemplaret i
Sm&land p[ tampa pA sin balkong i Kalmar 1986

och har fAtt ytterligare ett exemplar i ljusf[lla i
Kalmar 9.VIII.94. Ett exemplar i Peter Koch-
Schmidts samling iir ljusfAngat i Nybro. Viird-
viixten saknas pA fastlandet. Arten tycks allhe ha

vissa migrationstendenser, dven om det giiller kor-
ta striickor.

Sophronia chilonella, dubbelstreckade niibb-
malen. Magnus Wedelin tog en hona pA sandmark

med extremt tiita bestlnd av fiiltmalcirt vid skAn-

ska Veberdd 22.yI1.94. Fjiirilen brukar annars

Anmiirkningsvtirda fy nd av smdfjtirilar

Fig. 5. Frukttrtidshdjmal Recurvaia nanella (D&S).
Foto: Mag,nus Wedelin

bara ses vid kusten, exempelvis i KAseberga. Fiil-
tet blev tyviin upplcijt pA hcisten, men ndrings-
viixten finns i grannskapet och sannolikt iiven fjii-
rilen.

Ditula angustiorana, idegranbredvecklaren.
Sedan arten togs ny fcir landet i Simrishamn
6.VIII.78 (Svensson 1979) i en numera civergiven
handelsplantskola, har fjiirilen peffeffats i Fal-
sterbo, Klagshamn och Slottsparken i Malmci.
Den verkar vara extremt sydlig och kustbunden.
Pe den sistniimnda lokalen letade Magnus
Wedelin 30.V.94 efter larver bland hopspunna barr
och knoppar, f<irst utan resultat. NAr han nestan

var beredd att ge upp upptackte han en samling
hanblommor som sAg lite skum ut och diir satt en

larv. Sedan hittade han Atskilliga larver, samtliga i
omedelbar anslutning till hanblommor. Angrep-
pen var mycket svAra att uPptacka. Fjiirilar kliick-
tes efter nigra veckor. Vid ett bescik p[ platsen p[
kviillssidan 8.VII.94 sAg jag fjiirilar flyga mycket
talrikt vid buskar och hiickar av idegran. De kastar
sig ut spontant och virvlar omkring en kort strdcka
och flyger sedan in igen. Det verkar praktiskt taget

om6jligt att banka ut dem. Magnus ftngade vidare
en hona i parken i Alnarp i bcirjan av augusti.

Cochylimorpha woliniana, Akta maldrtskott-
vecklaren, har Mats Lindeborg nu hittat pA fler lo-
kaler pA 6land. 15.XI.94 bestikte han den viil-
kiinda lokalen i Riipplinge stenbrott och hittade
stj[lkar av malcirt (Artemisia absinthium) med an-

grepp av larver. Stjiilkarna var genomborrade av

en gAng som bdrjade strax nedanfcir toppen och
fortsatte omkring en halvmeter nedAt. Samma dag
hittade han fler angripna stjiilkar i Vickleby kalk-
brott och pA vanlig grdsmark intill hus i Kleva norr
om Mcirbylinga. Efter f<irvaring av stjlilkama in-
omhus kllicktes de f<irsta fjlirilarna efter nyAr. Fyn-
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den tyder pA att arten iir tiimligen spridd och inte
alls sA hotad som befarats.

O nc oc e ra s e m i r ub e I I a, kiirin gtandmottet, togs
1993 i ett kalkbrott i Stora Vika i Scidermanland
(Svensson 1994). Misstanken att arten kunde vara
bofast i Mellansverige har bekriiftats genom nya
fynd. Gciran Palmqvist fick ett fcirsta exemplar pA
lokalen I2.YI[.94 och sedan ytterligare flera tio-
tals 22.VII.

Nymphula stagnata, dammottet, anses ha endast
en generation Arligen, men ingen regel utan un-
dantag. Stefan Ekroth tog ett exemplar 13.IX.94 i
Smlland, Viistervik, 6verby, en mAnad senare iin
tidigare kiind flygtid. Det mAste otvivelaktigt vara
en andra generation framkallad av viirmen i juli.

Oligostigma bilinealis, rcidbriimade akvarie-
mottet, var med som svensk infcird art redan i fdrra
katalogen men utan ndrmare uppgifter. Bert Gus-
tafsson har tvA exemplar, en hanne 6.III.84 inliim-
nat av V. Strid, och en hona 5.III.84, frln V. Axels-
son, Stockholms akvarieafflir. Fjiirilen avbildas av
Barry Goater (1986). Den liknar inte nAgon
svensk art.

E udon i a ae q ua I i s,svartgri ugglemottet. Fortfa-
rande har vi inte riktigt grepp pA hur denna siill-
synta art fcirekommer. Den ir endast kAnd i ett fA-
tal exemplar frAn 4 lokaler: Getberget i Medelpad,
Brunflo i Jiimtland samt Orsa, Kallmora och
Styggforsen i Dalama (Svensson 1987, Ryrholm
in litt.). Fjiirilen borde vara left att kiinna igen pA
sina helt ofliickade framvingefransar, sA den kan
knappast vara fcirbisedd. Nils Hyd6n bidrar nu
med ytterligare ett fynd, en hanne tagen 10.VI.92
pA kvicksilverljus pfl Brcidltisberget i Boda endast
ett fetal km frln lokalen i Styggforsen. Fynddatum
fAr anses extremt tidigt, men sommaren detta Ar
var i april-maj. Fjiirilen gAr nog inte giima till ljus
utan hAvas biist i skymningen eller pA natten, troli-
gen fciretriidesvis i gammal barrskog i kuperad el-
ler bergig terriing.

Microstega hyalinalis, sidengula Angsmottet,
har mer eller mindre fcirsvunnit frAn fastlandet i
Sverige. Gciran Palmqvist kan dock rapportera en
mycket god fcirekomst tillsammans med Onco-
cera semirubella i kalkbrottet i Stora Vika (se
ovan).

Udea femugalis, vandrariingsmottet, har haft
sift basta 1r nflgonsin som tillflygare i landet. Clas
Kiillander och Nils Ryrholm har f[tt ett 20-tal ex-
emplar i sina ljusf5llor i SkAne under september-
oktober och diirtill ett exemplar i ljusf[lla i Sm6-
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land, Ryssby, Lindtj i september.
Nomophila noctuella, nattflymottet, har liksom

Udeaferuugalis haft sitt troligen bAsta inflygning-
sAr. Hur lAngt nomlt fjiirilen n6tt som lAngst iir inte
kiint, men Mats Lindeborg har fAtt ett flertal pi
lampa i Runsbiick pA Oland och i Kalmar. I
Maglehem i cistra SkAne skriimde jag ut minga
mer eller mindre slitna exemplar frAn blommor av
kanadensiskt gullris 23.IX.94.

Nya landskapsfynd
21. Opostega auritella. Ol (KSMS).
31. Stignella alnetella. Hs (BABS 92). - 69. S. poterii.
Ds (SVNS). - 72. S. inco.gnitella.69* (larv GNBS 89). -
77. S. svensson. Go (BABS).
84. Trifurcula headleyella. Sit (PGAS 93).
98. Ectoedemia intimella. Og (PEBS).
ll2. Heliozela resplendella. Dr (BJOS 9Z). - ll3. H.
hammo nie lla. Up (BJOS).
ll7. Nematopogon magna. Hr (KJCS & RYRS 90), pi
(KJCS & RYRS).
146. Lampronia luzella.Ha (SVNS).
157 . Tischeria gaunacella. Bl (PEBS).
183. Montescardia tessulatella. Ga (KJCS & RYRS).
185. Morophaga chorogello. Ge (KJCS 82).
2OO. Nemapogon woffiella. Pi (KJCS & RYRS). - 204.
N. picarella. Vr (ETBS). - 2O5. N. nigralbella. yr
(ETBS).
224. Niditinea piercella. Og (PGAS 93).
226. Tinea columbariella. Og (PGAS 93).
255. Parornix carpinella. Ha (SVNS).
268. Acrocercops brongniardella. Go (HEDD).
272. Phyllonorycter heegeriella. Dr (ACHS).
348. Argyresthia abdominalis. Ge (KJCS). - 349. A.
aurulentella. Hs (SVNS). - 351. A. trifusciata. Sk
(KSMS, SVNS, WMAS). - 363. A. putchetla. Nb
(GNBS, SVNS). - 365. A. pruniella. Nb (GNBS).
370. Yponomeuta padella. Hr (KJCS & RYRS). - 373.y.
rorrella. Go (BJOS, PEBS), 56 (PGAS), Up (BJOS &
PGAS 92). - 374. Y. irroreila. Ot f gOlS & RYRS).
396. Prays fraxinella. Gd, (KJCS).
412. Ypso lop ha falce I la. Go (PEBS).
423. Orthotaelia sparganella. Ge (SJNS 72).
440. Lyonetia clerkella. cS (JOJS 92).
455. Enocostoma lobella. Sm (LTSS).
466. Depressaria pulcherrimella. Ge (JCS).
481. Agonopterix alstromeriana. Bl (PEBS). - e.
hypericella. ce (KJCS, LEJS), Hs (SVNS).
522. Denisia obscurella. As (OLBS).
537. Anchinia daphnella. Ga (KJCS 75).
552. Stephensia brunnichella. Sm (SVNS).
553. Elachista regificella. Ga (FYKS). - 555. E. quadri-
punctella. Ga GYKS). - 567. E. albifrontella. To (KJCS
& RYRS). - 570. E. apicipunctella. To (KJCS & RYRS).
- 580. g. canapennella. To (KJCS & RYRS). - 582. E.
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cerusella. Up (BJOS & FYKS). - 595. E. suhalbidella.
To (KJCS & RYRS).
623. Coleophora alnifoliae. Si, (PGAS), Up (BJOS). -

624. hadiipennel/a Ne (OLBS). - 648. C. orbitella.Ha
(SVNS). - 659. C. lineolea. Ge (KJCS). - 689. C.
antennariella. Ha (SVNS). - 714. C. adelogrammella.
B1(PEBS).
760. Mompha miscella. Bl (PEBS). - 761. M. idaei. Pi
(KJCS & RYRS).
781. Sorhagenia janiszewskae. Dr (ACHS).
817. Paltodora cytisella. Hr (KJCS & RYRS).
833. Monochroa hornigi. Ha (SVNS).
848a. Recurvaria nanella. Sk (WMAS).
880. Bryotropha galbanella. Pi (KJCS & RYRS).
933. Scrobipalpa atriplicella. Hr (KJCS & RYRS).
945. Caryocolum pullatella. GS (JOJS 93), Ne (CHAS
93). - 947. C. viscariella. Ga (KJCS).
lOlO. Argyrotaenia ljungiana. Hr (KJCS & RYRS 93).

1015. Aichips podana.Dr (ACHS).
l0g7.Trochysmia sodaliono. Sm (RYRS 93).
1104. Cochylimorpha alternana. Ga (KJCS).
1106. Phalonidia curvistrigana. Ot tLTSSl.
lll8. Eupoecilia amhiguella. Ga (KJCS & SJNS).

1126. Aethes rutilana. Pi (KJCS & RYRS).
1155. Celypha rosaceand. Ge (KJCS).
1175. Olethreutes hyperboreana. Pi (KJCS & RYRS).
1198. Apotomis semifasciana. Nb,|' (GNBS 90). - 1206.

A. sororculana. Ge (KJCS & RYRS 93).
1237. Ancylis mirterhacheriana. Ga (KJCS & RYRS). -
1249. A. unculano. St (PGAS).
13O6. Epiblema sticticana. GS (JOJS 73).
1325. Eucosma aemulana. St (BJOS, PGAS). - 1330. E.

conterminana. Up (BABS, FYKS).
1334. Spilonota ocellana. GS (HNBS 64).
1362. Pammene suspectana. Go (HEDD). - 1363. P.

spiniana. Bl (PEBS). Sm (LTSS). -1365. P. durantiana-
Go (BABS). - 1366. P. regiana. Up (GNBS). - 1370. P.

ochse nhe ime riana. Sm (RYRS).
1375. Cydia duplicana. GS(JOJS 75). - 1377. C. servil-
lana.Yg (RYRS 78). - 1378. C. splendana. Gii (KJCS).

1430. Prochoreutis ultimona. Up (FYKS).
1472. Amblytilia punctiddctyla. GA (KJCS 93).
1485. Stenoptilia pterodactyla. Pi (KJCS & RYRS).
1488. Pterophorus baliodactylus. Ge (KJCS).

1494. Leioptilus scarodactyla. Hr (KJCS & RYRS). -
1496. L. osteodactylus. Lu (OLBS).
1512. Oncocera semtrubella. Ha (LNYS).
1553. Euzophera cinerosella. GA (KJCS).

1565. Plodia interpunctella. Ge (SJNS 72).
1578. Aglossa pinguinalis. Hs (RYRS).

1580. Acentria ephemerella. Ha (LNYS).
1590. Chilo phrogmitella. Vr (ETBS).

1627. Pediasia aridella. Vr (ETBS).

1656. Metaxmeste schrankizna (Metaxmesta felsalv-
ning). Pi (KJCS & RYRS).
rcid. Pyr:ortto ourota.G'd(KICS). An stAr i fel kolumn'
1691. Ildea lutealis. GS (HNBS 64). - 1699. U.

ferrugalis. Sm (KJCS & RYRS).

Anmtir kningsvdrda fy nd av smdfi dri lar

Insamlare
BJOS=Jan-Olov Bjiirklund, SAgS=Bengt A. Bengtsson,
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Bjdm Ehrenroth, FYKS=Ingemar Frycklund, GNBS=
Bert Gustafsson, [IEDD=Henning Hendriksen, HNBS=
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d6n, JOJS=Jan A. Jonar.on, KJCS=Clas Kiillander,
KSMS=Peter Koch-Schmidt, LEJS=Jon Lennstr6m,
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