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benmuskler (KJCS, RYRS)! Se även rikslistan för stor-
fjärilar.

Xestia laetabilis, högnordiskt fjä11fly har uppenbarli-
gen fortfarande spridda förekomster här och var över
största delen av norra Sverige. Eftersom fynden gjorda
inom SNÖ projektet ger en mer detaljerad bild av artens
svenska utbredning redovisas alla dessa fynd. Dr, Fulu-
fjället 7 ex 15.7-4.8 (SNÖ/FYKS); Hr, Funäsdalen all-
män 8.7-3 1 .8, även tagna i en handfull exemplar vardera
i Tänndalen och Bruksvallarna under samma period
(KJCS, KJKS, RYRS); Me, Ånge ett ex 24.7-4.8 (nytt
landskapsfynd, SNÖ/EFAS); Vb, Vännäs tre ex 2-8.9
tobs darum. nytt landlkapsfynd. SNÖ/EFAST: Nb. Sjuls-
mark ett ex _18-24.8, Öjebyn fyra ex 4-17.8, Boden ett ex
4-10.8 (SNO/EFAS); As, Dorotea två ex 4-10.8 samt ett
ex I 8-25.8 tnytr landskapslynd. SNÖ/EFAS ): Lu.
Vuollerim ett ex 28.7-J.8 {SNÖ/EFAS): To. Jukkasjärvi
allmän 14-15.7 och 21.7 då arten också togs på bete
(LJRS, LNHS, LTSS), Kätkesuando eu ex 28.'7-3.8
(SNÖ/EFAS). Kiruna rio ex 14.20.7 (SNÖ/EFASJ.
Pessinki ca l5 ex observerade2O-23.7 (KJCS, RYRS).
Se även rikslistan för storfjärilar.

Xestia distensa, östligt fjällfly. Me, Ånge, Gammel-
bodarna 4 ex 29.7-4.8 samt två ex 5-11.8 (nytt
landskapsfynd, SNÖ/EFAS); samt Vb, Kåge Söderboda
I ex 4-10.8 {nyrr landskapsiynd. SNÖ/EFAST: To. Juk-
kasjärvi 4 ex 14-15.1 (LJRS, LNHS) samt mer än l0 ex
21.7 (LJRS, LTSS). Se även rikslistan för storfiärilar.

Xestict rhoetica, Rhätiskt fjällfly brukar inte göras den
äran i dessa rapporter, men informationen som fram-
kommit i SNÖ projektet bör kunna vara av allmänt in-
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tresse. Dr, Fulufjället allmän mellan 14.7 och 10.8 med
högflygning under 1996 mellan 29.7 och 4.8 rSNÖ/
FYKS); rhaetica hade ett även ett gott år i Härjedalen
med stora populationer både i Funäsdals-Tänndals-
området och Sveg, Duvberget (KJCS, KJKS, RYRS);
dessutom var rhaetica vanlig i Ån, Ramsele från slutet
av juli till slutet av augusti (AEPS, ATTS) därutöver
fångades arten i följande landskap: Me, Vb, Nb, Ås och
Lu (SNO/EFAS). Andelen djur och lokaler in i Väster-
botten och Norrbotten var något större än förväntat.

Xestia lorezi, norskt fjällfly. Dr, Fulufjället ett ex
29.7-4.8, endast något enstaka fynd tidigare känt från
Dalarna (SNO/FYKS); Hr, Funäsdalen och Tänndalen
ca l5 ex 8.7-31.8 (KJCS, KJKS, RYRS); To, Njulla ca
15-20 observationer, varav 8 ex insamlades 13.7 och 3

ex 16.7 (LJRS, LNHS), Snurritjåkka 4 ex i rasbrant 650-
800 m.ö.h. 20.7 (LJRS, LNHS, LTSS m.fl.).
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Rättelse

I min artikel om Skalbaggar på Prristflon i ET nr 4
1995 så publicerades en bild av jordlöparen
Elaphrus uliginosus. Observanta läsare har dock
upptäckt att baggen på bilden var felbestämd och i
verkligheten är det den allmänna arten -8. cupreus.
Elaphrus uliginosus finns likväl på Prästflon, och
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har fångats i ett ex. Elaphrus cupreus är inte upp-
tagen i aftikeln, men kan i och med denna rättelse
också 1äggas till Prästflons skalbaggsfauna.
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