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Introduktion
22.9. 1997 fflngades en hane av tvillingfliickat
metallfly, Chrysodeixis chalcites (Esper 1789) pi
Ingarci strax utanfdr Stockholm. Detta fynd frin
Uppland, Ingar6, iir det fcirsta och hittills det
enda frin Sverige. Niirmast iir arten insamlad ut-
anfOr Helsingcir i Danmark, 525 kilometer frin
Ingard.

C. chalcites iir kiind fcir att fcireta l6nga flytt-
ningar, och har norr om 50:e breddgraden note-
rats frin de Brittiska 6arna, Belgien, Holland,
Tyskland och Danmark (Fig. 1). I Europa i dvrigt
finns fjiirilen bofast pi Kanarie0arna, Madeira,
Azorerna och i Sydeuropa. I Mellaneuropa upp-
triider den som mer eller mindre siillsynt migrant.
Dessutom fdrekommer den i Afrika, pfl Mauriti-
us och pi KapVerdedarna (Passoa 1995). De asi-
atiska, australiska och sydamerikanska fynden av
C. chalcites rir tveksamma och rcir snarare en ndr-
besliiktad art, C. eriosoma (Doubleday) (Zhang
1994). C. erisoma finns i de tropiska och subtro-
piska regionerna i ristra Asien, pi de Pacifiska
darna och i norra Australien.

Larven av C. chalcites iir polyfag. I den fria
naturen lever den t.ex. pi Urtica, Salvia, Echium
och Marrubiurn (Hampson 1913). Larven betrak-
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tas stiillvis som en skadegdrare di den angriper
fdr miinniskan viktiga grridor sisom tobak, to-
mat, bomull, majs, sojabdna, potatis, kroniirt-
skocka, kil- och iirtviixter (Zhang 1994).

Fyndet
Pi morgonen 22.9.1997 satt ett metallfly pi min
husviigg pi Ingar6, Ekniis-Lugnet. Det hade up-
penbarligen attraherats av den ligenergilampa
jag anviinder som ytterbelysning. Flyet sig ndr-
mast ut som ett dropptecknat metallfly (Macdun-
noughia confusa), som det liknade till ftirg och
form, men det stiimde inte riktigt. Nigot gamma-
fly (Autographa gamma) var det heller inte. Vid
jiimfdrelse med fjiirilar i riksmuseets samlingar i
Stockholm liknade exemplaret mest en Chryso-
deixis acuta (Walker) eller en mdrkare form av
C. chalcites. Det drdjde iinda tills G6ran Palm-
qvist giorde ett genitalipreparat (Fig. 2) innan der
visade sig att det var en C. chalcites. Uppenbart
dr det ett mcirkare exemplar som ndstan helt sak-
nar de utbredda guldgliinsande fdlten pi fram-
vingarna. En orange punkt i nedre framvingehtir-
net finns dock (Fig. 3).
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Fig. l. Fynd i Europa av tvillingfldckat metallfly, Chrysodeixis chalcites, noru om 50 breddgraden.

Records in Europe of the Golden Twinspot, chrysodeixis chalcites, north of 50 N. latitude.

Viidret
Septembervddret kan enligt Vedin, SMHI
(1997) till en btirjan kortfattat karaktfiseras
som hOgsommarvdrrne l-6, svalare 7-10 och
hcistrusk ll-15. Den 16-23 september 1991
priiglades av (fortsatt) ostadigt vlider.

Den 16 passerade ett ligtryck 6t nordost utan-
fdr Nordnorge, men tillh6rande nederb6rdsom-
ride gav endast kortvarigt regn. Pi Nordsj0n
bildades samma dag ett nyft legtryck som tog en

nflgot sydligare bana. Friljande dygn gav dess

regnomride 10-15 mm i stora delar av landet. I
landets sydOstra del var vddret fortsatt vackert.
Sedan ligtrycket dragit bort till Barents hav den
18, ber0rdes fjiillen av ett omride med skurar
samtidigt som ett hdgtryck bildades vid Island.
Det r6rde sig till en bdrjan 6t sydost och Ackte
efter nigra dagar siv[l den norra delen av konti-
nenten som de Brittiska 6arna. Over Sverige
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fortsatte det ostadiga vtidret med skurar pi
mAnga hill. I samband med uppklarnande viider
blev niitterna 6ter kyliga. Frin den 22ftckhdg-
trycket sin tyngdpunkt tiver de Brittiska Oarna,

och ligtrycket frin Grcinland rdrde sig norr om
detta och vidare <isterut Over Ishavet. Vindrikt-
ningen under mellersta delen av september var
syd-sydostlig.

Invandring
Hampson (1913) uppger C. chalcites bide frin
Storbritannien och Tyskland, men inte var och
ndr de iir fingade. I Tyskland betraktas arten
som en siillsynt tillfZillig giist ("Irrgast") (Bur-
mann 1976). Fcirsta fyndet i Belgien giordes
1959 (okiind 1996), och fcirsta gingen den note-
rades i Danmark (Stadel Nielsen, Karsholt i
brev) och Holland var 1965 respektive 1976
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Fig. 2. Hangenitalier av nillingfliickat metallfly,
Chrysodeixis chalcites. A. Hangenitalia. B. Uncus.
C. Viinster sidoklaff. D. Aedeagus.

Male genitalia of the Golden Twinspot, Chrysodeixis
chalcites. A. Male genitalia. B. Uncus. C. ltft valve.
D. Aedeagus.

(Lempke 1978). Fram till slutet av 1980-talet
upptradde C. chalcites norr om 50:e breddgra-
den som en srillsynt immigrant. Det visas iiven
av fyndlokalerna, som oftast iir utpostlokaler diir
man kan notera migrerande arter. Frfln slutet av
1980-talet kom den (?) tilmligt in i iretrunr
uppviirmda vdxthus i Belgien och Holland diir
man friimst odlade gurka och paprika (Minks et
al. 1996). Fynden tikade di dramatiskt, siirskilt i
Antwerpenomrfldet. Mflnga av de hundratals
fynden diir hiirr<ir troligen frin rymlingar ur

F ri rs ta fynde t av n illinglliic kat me tallfly

viixthus. Fynden avtar dock frfln mitten av 1990-
talet, varf6r man kan anta att bekiimpningen haft
en inverkan pa artens bestind i vzixthusen. Om
arten har en frilevande population i Belgien/
Holland iir obekant.

Diskussion
Det iir omdjligt att saga varifrin och hur detta
exemplar av C. chalcites har kommit till
Sverige, men med ganska stor sannolikhet b6r
arten ha kommit frin sydviist (se Fig. l). Artens
upptradande i Mellan- och Nordeuropa dr pro-
blematiskt di den vid flera tillftillen pitriiffats i
v[xthus i Belgien och Holland, eller kommit in
till t.ex. England med vdxtimporter (Chrysan-
themum) som odlats i Kenya och pi Kanariedar-
na.

Antingen har C. chalcires kommit frin Syd-
europa eller Macaronesien, eller si har den
kommit frin vdxthus eller frin en obekant,
eventuell frilevande population i Belgien/Hol-
land. Den hiir typen av fjiirilar iir mycket starka
och kraftfulla flygare, och kan siikerligen fdreta
sig linga flygningar bide med och mot vind. Der
kan ju dven tdnkas att den fdljt med snabba luft-
strOmmar i hciga luftlager. Dessa jetstrcimmar
har en vindhastighet dverstigande 30m/s. Det
finns iiven en mdjlighet att den kan ha kommit
till Sverige med utliindsk viixtimport.

Fig. 3. Tvillingfliickat metallfly, Chrysodebis
chalcites. Up. Ingarci 22.9.1997. Foto: Staffan
Waerndt.

The Golden Twinspot, Chrysodeixh chalcites, new to
the Swedishfauna
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Vi far ingen st6rre hjiilp med ursprungs-

omridet av C. chalcites om vi studerar de andra
den aktuella tids-
nsson 1998). Zol-
likoferi) kommer

frin Oster, vittofsjordflyet (Peridroma saucia)
och vandringsgriismottet (U de a fe rrugalis) har

en sydlig-dstlig utbredning, frin s6der kommer
ikervindesviirmare (Agrius convolvuli) och

brunaktigt kntilfly (Heliothis armigera), och ett

osdkert ursprung har de biigge kosmopolitiska
arterna smalvingat lovfly (Spodoptera exigua)

och immigrantgresmott (Euchromius oc elleus).

Eftersom fyndet hittills iir det enda i landet

och nlirmaste tidigare fyndplats iir 525 km av-

liigset, tyder detta pi att det verkligen iir ett mig-
rerande exemplar. Om det sedan kommit frin
Sydeuropa, Macaronesien eller Belgien/Holland
literjag vara osagt - men lingt har det flugit.
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