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Sammanfattning
Coleophora paeltsaelld n. sp. beskrivs från fjället Pältsa i nordligaste Sverige, som också är den
enda kända lokalen för denna art. Utseendemässigt ger fjärilen ett gråaktig intryck. Framvingarna har gråvita och brunaktiga vingfiäll. Inströd-

da förekommer också svarta vingfjäll särskilt
mot vingspetsen. Ljusare vingfiällbildar en diffus ljus framvingekant och ett mittgående diffust
längsgående streck. Utseendemässigt liknar C.
p ae lt s aella bäde C. aI g ide lla och artemis ic ole lIa men skiljer sig i följande karaktärer; C. algidella är mer bruntecknad med bruna vingundersidor, hos paeltsaella är dessa gräa, även antennerna är bruna hos algidella ochhos paeltsaella
gråaktiga; C. artemisicolella är ockra till ockragrå tecknad på framvingarna och har vitaktiga
antenner. Hangenitalierna visar klara skillnader;
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C. algidellahar bred sacculus som avslutas i tre
utskott (påminnande om C. striatipennella Nylander, 1848 ), hos artemisicolella saknas kitinlisten hos den inböjda sacculus som paeltsaella
har. Hongenitalien hos paeltsaella saknar den
något böjda kitiniserade listen på subgenitalplattan som ar så tydlig hos algidella. Gentemot artemisicolel/a skiljer sig paeltsaella genom att
ostium inte är lika långt inböjt och brett och att
introitus vaginae vid övergången från ductus
bursae vidgar sig i en utbuktning på ena sidan
för att sedan i mitten smalna av. Fiärilarna är
funna genom skraphåvning på fjället Pältsans SSV- sluttningar c:a 800-1100 m ö h, i anslutning
till förekomster av fjällsippa. Två av exemplaren har hittats sittan-de i blommor av fiällsippan,
förmodligen under nektarsök. Vi tror dock inte
att fiällsippan är värdväxt. Antagligen har arten
en större nordlig utbredning men kan vara förbisedd p g a den tidiga flygtiden som normalt torde ligga i mitten av juni. De kända exemplaren
är funna kring månadsskiftet juni- juli men fynden är gjorda vädermässigt försenade år till följd
av kyliga och regniga vår-försomrar. Som
svenskt namn har tidigare föreslagrts Pciltsascickmal (Svensson I 99 1 ).

Errata - tryckfel
In the article "First record of Setodes punctatus (Trichoptera: Leptoceridae) in NW Europe" by
P. Wiberg-Larsen et al., published in Ent. Tidskr. 119 (1) 1998 the units of measurement given for
Total phosphorus and Total nitrogen in Table 1. (page 38) are incorrect. The unit of measurement in
both cases should be (;.tgll), not (mg/l).

I artikeln "First record of Setodes punctatzs (Trichoptera: Leptoceridae) in NW Europe" av P.
Wiberg-Larsen et al., som finns med i Ent. Tidskr. 119 (l) 1998 har måttenheterna för total mängd
fosfor och kväve (Total phosphorus och Total nitrogen) i tabell 1 (sidan 38) blivit fel. Måttenheten
skall i båda fallen vara (Ugll), inte (mg/l).
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