
Notis/Short note Ent. Tidskr. 119 (1998)

Cryptocala chardinyi (Bois.), Lep., nytt nattfly för Sverige.

[The first find of Cryptocala chardinyi (Lepidoptera: Noctuidae) in Sweden made by
the author in south Gotland the 2}th of July 1997 . The species has expanded west-
wards from Russia during this century and it is maybe expected that it appears in
Gotland now.l

uÅraN ElMeursr

Den 20 juli 1997 ljusfångades en hona av Cryp-
tocala chardinyi (Bois.) i Sundre på sydligaste
Gotland. Det hade rått östliga vindar under juli,
och att migrerande fjärilar från öster skulle ha
goda chanser att dyka upp på Gotland var därfor
inte helt oväntat.

Fjärilen är det minsta av de bandflyn som är
påträffade i Nordeuropa. Arten har östlig utbred-
ning från östligaste Sibirien och norra Kina fram
till Ostersjön i väster (Fibiger 1993). Den har ex-
panderat västerut och noterades för första gången
i Finland 1957 (Mikkola & Jalas 1971, Mikkola
1997). Nu är chardinyi utbredd i sydöstra delen
av landet. I Estland ökade arten likaledes sin ut-
bredning under 1950-talet (Luig & Keskiila
rees).

Fjärilen är främst en dagflygare och uppges
med förkärlek besöka blommor av mjölkört, Epi-
lobium angustifulium. Den föredrar öppna, soli-
ga marker. Larven övervintrar och är i fången-
skap uppfödd på skräppa, Rumex spp. (Skou
t99r).

Naturen där fyndet gjordes är mycket omväx-
lande med en blandning av biotoper från våtäng-
ar till alvarmark. Fynd av andra expansiva arter i
området ger en indikation pä att migrerande djur
gärna samlas upp här.

Gotland ligger särskilt bra till för immigration
österifrån, men det noteras regelbundet inflyg-
ning från samtliga väderstreck. Vi har under de
senaste årtiondena upplevt en expansion av flera
bandflyarter i Sverige, och Gotland kan idag stå-
ta med att vara det enda svenska landskapet där
alla i landet noterade bandflyarter dr tagna.

Som svenskt namn har Hans Silverberg, Hel-
singfors, föreslagit ryskt bandfly (Silverberg
1994), och såsom varande en östlig expansions-
art dr väl namnet inte så illa valt.
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Det svenska fyndet av Cryptocala chardinyi på sydli-
gaste Gotland.
The Swedish find of Cryptocala chardinyi in south
Gotland.

Tack till Göran Palmqvist för hjälp med referen-
ser.
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