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This is the 27th consecutive annual report on interesting finds and provincial records of
Macrolepidoptera in Sweden. A warm summer and autumn created good fundament for
many interesting records, especiaily in the SE parts of Sweden.
The re-finds of bothWittleia retiella in Halland, not seen since 1975 and in Skåne imagines
and larvae of Conisania leineri,previously considered extinct since the species has not
been found afler 1962,are of special interest, and show that they still belong to the Swedish
fauna. Many finds of migrants, due to high pressure situations and warm SE winds have
been reported. The trend from the previous years continues with increasing numbers of
long-range migrants reaching the country.
With the first spell of warmth in the end of April one Nycteola asiatica came. May was
colder than normal, so not until the beginning of June migrants as Vanessa atalanta and
Autographa gamma were seen. In July migrants as ldaea ochrata, Macroglossum stellata-
rum, Eilema griseola, Autographa mandarina and Cryptocala chardinyi were recorded.
The unexpected finds of Synanthedon adrenaeformis in two sites in middle Sweden are
very hard to explain, since the species is not known from northem Europe before. It is too
early to anticipate if it is one migrant or a native/introduced species. Other finds that proba-
bly were due to migration during this period are those of Scopula nigropunctata, Colo-
chycla salicalis and Nestrotia candidula. The migration period proceeded in the beginning
of August with finds of Macroglctssum stellatarum, Hydraecia ultima, Nycteola asiatica,
Abrostola triplasia and Neustrotia candidula. On the Baltic island Gotland one female of
an apparently unknown taxa belonging to the genus Perizoma was found, the species seems
unfamiliar to the European fauna. From the end of August and continuing in September
several high pressure periods with favourable SE winds brought a long list ofmigrants such
as: Rhodometra sacraria, Ortonama obstipata, Agrius convolvuli, Acherontia atropcts,
Neustrotia candidula, Nycteola asiatica, Autographa mandarina, Abrostola triplasia, Lu-
perina zollikoferi, Mythimna vitellina, Mythimna l-album, Spaelotis suecica, Peridroma
saucia, Helir.tthis nrmigera and the highest numbers of Prr.ttoschinia scutosa ever observed
in Sweden. In the beginning of October one Macroglossum stellatarum was seen and the
last migrant recorded is one Ortonama obstipata from early November. New to the Swe-
dish fauna are Synanthedon adrenaeformis, Perizoma sp. and Mythimna vitellina.Those
species are also illustrated in this paper. With the new species mentioned the total number
of Macrolepidoptera found in Sweden is 108 I . The latest information and the present status
of some endangered species in Sweden is also given. The classification is according to
Catalogus Lepidopterorum Sueciae (1994).

G. Palmqvist, Sjösavrigen 133, SE- 124 55 Bandhagen, Sweden.
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Inledning
Denna årliga sammanställning över intressanta
storfjärilsfynd ar den2'7'.e i följd som publiceras
i Entomologisk Tidskrift. Systematik och no-
menklatur följer "Catalogus Lepidopterorum
Sueciae" (Svensson et al. 1994). Den första de-

len av årsrapporten behandlar arter nya för lan-
det, sällsynta, migrerande eller i övrigt intres-
santa fynd. I denna del har även arternas svenska
namn medtagits (Svensson & Palmqvist 1990).
Avslutningsvis följer en förteckning över nya
landskaps- och lappmarksfynd. Ordningsföljden
är densamma som i "Catalogus" men auktors-
namnen har utelämnats. Rapportörernas namn-
koder är uppställda enligt ZOO-TAX (Ceder-
holm I 978 , 1 99 I ). För äldre fynd anges årtalet i
texten eller förkortat efter namnkoden. Lämna
utförliga uppgrfter om fynd med lokal, antal ex,
datum och övrig information som kan vara av

intresse. Samtliga rapporter arkiveras och blir
viktiga dokument för framtida faunistiska un-
dersökningar. Ett besök på Gotska Sandön, som
gjordes av Marcus Franz6.n den 6-7 september,
resulterade t ca20 nya landskapsnoteringar och
visar att det fortfarande finns upptäckter att göra
även i de södra delarna av landet. Det kan också
nämnas att drygt 80 rapportörer medverkat och
meddelat sina erfarenheter och fynd detta år.

Alla rapporterade fynd kan tyvärr inte redovisas,
trots årets omfattande sammanställning. Sam-
manställningar sker också i de lokala entomolo-
giska föreningarna som årligen publicerar regio-
nala listor över fynd. fiällfjärilarna publiceras
sedan några år tillbaka mer detaljerat i en separat

artikel (Ryrholm & Ohlsson 2000). Ma internet
och hemsidan (http://www.fcom.se/butter.htm)
"Swedish Lepidoptera" kan du lägga in rappor-
ter, läsa om aktuella fynd och meddelanden och
länka vidare till andra länders fjärilshemsidor.

I denna rapport har liksom tidigare flera röd-
listade arter kommenterats och för dessa har
inom parentes hotkategori angetts enligt följan-
de: försvunnen = 0, akut hotad = l, sårbar = 2,
sällsynt = 3 och hänsynskrävande = 4 (se Ehn-
ström et al . 1 993) . Artfaktabladen till dessa röd-
listade arter finns tillgängliga på Artdatabanken
och kan beställas därifrån. Enklast är dock att
via internet själv besöka Artdatabankens hemsi-
dor (http://www.dha.slu.se).
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I denna sammanställning har några arter pre-
senterats översiktligt med hjälp av den informa-
tion jag haft tillhanda. I sådana fall har jag som
regel ej skrivit ut alla de medverkande rappor-
törternas namnkoder. Alla som bidragit med rap-
porter är dock nämnda i ZOO-TAX listan i slutet
av årsrapporten.

Säsongen 1999 blev ur lepidopterologisk
synvinkel mycket intressant tack vare goda vä-
derförutsättningar med undantag för fjälltrak-
terna. Många intressanta arter särskilt bland
migranter har rapporterats och tendensen att fler
långväga sådana når Sverige håller i sig (se ne-

dan). Aterfynden av nättecknad säckspinnare
(Whittleia retiella) och vitribbat strandfly
(Conisania leineri) är speciellt intressanta, efter-
som fynd av dessa saknats sedan årtionden.

De mest uppseendeväckande fynden detta år
måste nog vara av olvonglasvinge (Synanthedon
adrenaeformls), en art som tidigare inte rir känd
från norra Europa men nu blivit funnen i Upp-
land och Västmanland. Det är ännu för tidigt att
säga om arten är bofast eller ej. Däremot var
fyndet av det äggula gräsflyet (Mythimna vitelli-
na) på Gotland mer väntat. Den tredje nya arten
för landet, även det ett mycket oväntat fynd, är

av en mätare tillhörande släktet Perizoma.Den
är också funnen på Gotland och har vållat be-
kymmer vid bestämningen. Den tycks inte över-
ensstämma med någon känd europeisk ar1. Tips
om vad det skulle kunna röra sig om för art
emottages tacksamt. Med dessa tre nya arter in-
räknade så har till dags dato 1081 storfjärilsarter
påträffats i landet.

Även lortsättningsvis tas rapporter om intres-
santa fynd tacksamt emot, helst före mitten av
januari. Även om fynduppgifterna lagts in på
"Swedish Lepidoptera" önskar jag dessa sam-

manställda och insända till mig, gärna via e-post
I goran.palmqvist@swipnet.se). De rapportörer
som anmäler fynd för första gången uppmanas
att ange adress och födelseår för att möjliggöra
en säker identifiering av ZOO-TAX koden. I de

fall där dessa uppgifter saknats har namnkod ej

kunnat anges i denna rapport.

Väderutvecklingen 1999
Inledningsvis övervägde milt och blåsigt väder.
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Extrem kyla med köldrekord drabbade nordli-
gaste Sverige i slutet av januari. Det milda väd-
ret forlsatte i februari, dock med en längre kall
period under första halvan av månaden, i norr
med sträng kyla. Våren fortsatte i mars med
mestadels milt och grått väder. Påskhelgen 2-5
april blev solig och varm med upp till 20 grader i
Götaland. Väderbakslag inträffade i mitten av
månaden med oväder och t.o.m. flera decimeter
blötsnö i högre terräng i södra Sverige. Under
perioden 20-27 april rådde en svag ostlig till
sydlig luftström. Maj blev som helhet kallare än
normalt i nästan hela landet och "aprilväder"
rådde. Kring den 17 maj började ett högtryck
växa till, vilket gav sol och värme över hela lan-
det några dagar. Juni kom att karakteriseras av
vackert i norr och öster och blött i väster. Väst-
kusten hade rekordregn, de högsta nederbörds-
mängder som uppmätts i juni.

I de norra fjälltrakterna kom stora regnmäng-
der i juli och månaden tillsammans med augusti
blev som helhet kyliga där. Södra delarna av lan-
det fick i juli, särskilt i de östra delarna, perioder
med högtryck och sommarvärme. De sydöstra
landskapen fick också problem med torka. Ett
mäktigt högtryck gav från slutet av juli och en
vecka in i augusti varmt och övervägande soligt
väder. Ostadigare väder följde med omväxlande
tillfälliga högtrycksryggar. Från den 28 augusti
växte ett högtryck till som gav temperaturer på
20-25 grader i Sydsverige. I början av månaden
fördes varm luft upp över Sverige på västsidan
av etl högtryck över Ryssland. Även Norrland
fick del av värmen med över 25 grader på en del
håll. Högtrycksinflytandet fortsatte med bl.a. ett
högtryck som den 4 september rörde sig från
Centraleuropa upp över Skandinavien och gav
temperaturer på över 25 grader i drygt en vecka i
södra delarna av landet. Från mitten av månaden
blev det ostadigare med en del regn. En tillfällig
stabilisering l9-21 september förde in ostliga
luftströmmar med rekordmånga fynd av migre-
rande fjärilar. September blev också seklets var-
maste i stora delar av landet.

Oktober månad inleddes med en lång mild
och mycket blöt period. Kring mitten av måna-
den förstärks ett högtryck som i stället gav torrt
och kyligt väder som åter ersattes med grått vä-
der, efter att den före detta tropiska orkanen Ire-

ne nått oss den ,, .or.l"i.i::::::"'r"å:å
flera perioder med att mild luft strömmade in
över landet och gav rekordvärme, i större delen
av Norrland med 5-7 graders temperaturöver-
skott. Avslutningsvis i december bjöd vädret på
stor dramatik med omväxlande stormar, kraftiga
regn och snöfall men också klart väder och bis-
ter vinterkyla. Året som helhet blev varmare än

normalt i hela landet. För ytterligare tabellvär-
den och information hänvisas till Eggerlsson
Karlström & Häggström (2000) och de månads-
visa väderpresentationerna på SMHI:s hemsidor
(http://www.smhi.se).

Fenologi, migration och extragenerations-
djur
De första kläckta arten som rapporterats är grå
fjädermätare (Apocheima pilosaria) från Sk,
Lund. Kungsmarken I ex 20.1 (SEMF) och Ö1.
Aronstorp I ex 2l .2 (BZZS). Under den milda
väderperioden i mars flög de övriga tidiga vår-
mätararterna i södra hälften av landet. I övrigt
tycks de olika arterna uppträtt i stort sett normalt
under säsongen, men med en viss förskjutning
till början av flygtiderna.

Under den första gynnsamma väderperioden
för migration dyker kommajordfly (Agrotis ipsi-
lon) tpp på Öland 24.4 (BZZS) och på Gotland
bredvingad sälgfotsläpare (Nycteola asiatica)
den 2l .4. Från början av juni börjar amiraler
(Vanessa atalanta) visa sig och sprida sig över
landet. Även gammaflyn (Autographa gamma),
i mindre antal, noterades under första hälften av
juni. Under första hälften av juli påträffas några
sannolikt migrerande ockralövmätare (Idaea
ochrata) längs Skånes sydkust. Däremot är fyn-
den av det brunlinjerade mätarflyet (Colochyla
salicctlis) i Skåne den 3.7 och de mycket över-
raskande fynden av olvonglas v inge (.Synanthe -

don adrenaeformis) i Uppland den 4.7 och i
Västmanland den 6.7 mer svårtolkade ifall de är
migranter eller bofasta. På Gotland erhålls under
en kort period (15-18 juli) följande arter med
misstänkt migrationsuppträdande: silverlinjerat
metallfly (Autographa mandarina), ryskt band-
fly (.Cryptocala chardinyi) och askgrå lavspin-
nare (Eilema griseola). Ett par exemplar av den
sistnämnda a.rten påträffas några dagar senare
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vid Skånes sydkust. Fynden av stor dagsvdrmare
(Macroglossum stellataruru)och mjölfly (Eu'
blemma minutata) på Gotland i slutet av juli är
fler exempel på ytterligare migranter som dök
upp liksom även en grönfläckig kålfjäril (Pontia
daplidice) i Småland, och förmodligen är också
den svartpunkterade lövmätarcn (Scopula ni gro'
punctata) som togs i Skåne migrant. Det hög-
trycksbetonade vädret från slutet avjuli och in i
augusti gav flera stora dagsvärmare (Macroglos-
s um s t e I I at ar um), förv äxIade stamfl yn (Hy dr ae -

c i a ult ima), ryskt ordensfl y (C at o c al a adult e r a),
en tidig bredvingad sälgfotsläpare (Nycteola

asiatica) och brungula nässelflyn (Abrostola
triplasia).

Från slutet av augusti och i september skapas

gynnsamma väderförutsättningar med flera sta-

bila högtryck som pumpar in sydostliga luft-
strömmar. Under den här perioden noteras ett
storl antal migranter, som svavelgul långbens-
mätare (Ro dometr a s ac r aria), vandrarefältmä-
tar e ( O r t o nama o b s t i p at a), åkervindes vdrmare
(A g r iu s c o nv o lv ul i), dödskallesvärmar e (Ac h e -

rontia atropos), bredvingad sälgfotsläpare (l/yc-
teola asiatica), silverlinjerat metallfly (Auto-
grapha mandarina), brungult nässelfly (Äb-
rostola triplasict), Zollikofers nattfly (Luperina

zollikoferi), äggult gräsfly (Mytimna vitellina),
l-tecknat gräsfly (Mytimna l-album), svenskt
jordfl y (Spaeloti s sue cic a), vittofsjordfly (Peri-
droma saucia), brunaktigt knölfly (Heliothis ar-
mi g era) och svarlfl äckigt knölfly (Proto s chinia
scutosa). Den vanliga almfläckmätaren (Calo-
spilos sylvata) uppträder i slutet av juni och se-

nare i september under migrationsliknande for-
mer på lokaler där den normalt ej förekommer
eller är sällsynt. Vidare är fynden av svartfläckat
glansfly (Neustrotia candidula) i juli och senare

i augusti och september förmodade migranter.
Ytterligare en grönfläckig kålfjäril (Pontia
daplidice),långt utanför förekomstområdena på

Gotland, noteras i Södermanland i september.
Den kända vandrarfjärilen tistelfjäril (Cynthia
cardui) flög sparsamt under senare delen av

sommaren, medan släktingen amiral (Vanessa

atalanta) däremot flög talrikt. Från början av
oktober observerades en stor. dagsv drmare ( M a -

croglossum stellatarum) på Oland, och den sista
noterade migrantfjärilen är en vandrarefältmäta-
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Tab. 1 . (höger) Fynd av storfiärilsarter i Sverige 1999
vilka representerar en partiell andra generation.

Records of species of Macrolepidoptera with a partial
second generation in Sweden 1999 (right).

re (Ortonama obstipata) infångad på Oland i
början av november. En utförligare rappotl över
migrerande fjärilar (både stor- och småfjåirilar)
dr sammanställd av Nils Ryrholm och finns ut-
lagd på tidigare nämnda fjlirilshemsida "Swe-
dish Lepidoptera" på internet.

Den varma sommaren och rekordmilda hös-
ten gynnade säkerligen många arters utveckling
vilket medfört ett stoft antal rapporter om ex-
tragenerationsdjur. I Tab. I redovisas ett urval av
de intressantare fynden. Eftersom flygtiderna
sammanfaller för flerlalet andragenerationsdjur
med perioder av immigration torde det vara
omöjligt att avgöra om enskilda arter är kläckta i
lanaät itler äi immigranter. Åtminstone torde
det stora uppträdandet av trådspinnarfly (Rivula

sericealis) med många mörkare exemplar i slu-
tet av september bero på inflyg.

Intressanta fynd och observationer
Whittleia retiella, nättecknad säckspinnare (2).
Ha,Vallda Sandö,4 ex 19.5 (BEFS, JOJS), äntli-
gen återfunnen efter flera års efterforskningar
(Palmqvist 1991 , J. Jonasson, muntl. meddel.
1999), men inte på den ursprungliga lokalen på
båda sidor om vägen till Sandö, utan ca 500 m
söderut på sydsidan av Vallda Sandö-näset vid
Låddholmsviken. Genom skraphåvning på de

vidsträckta, fl acka saltgräs-ängarna (Puc cine lla
maritima), med inslag av glasört (Salicornia
europaea) i de lågläntare delarna, påträffades de

fyra hanarna under kvällen (ca 21:00-21:30).
Artens status i landet är mycket bekymmersam,
trots dessa återfynd, de första sedan 1975. Möj-
ligen är arten utgången på den ursprungliga
strandängarna, som är mycket hårt betade. och
söndertrampade av tung köttboskap. Aven
strandområdet vid Låddholmsviken betas men
mindre intensivt och dessutom av kor av lättare
typ, varför markskadorna är betydligt mindre ut-
talade. Tyvärr har nu även fårbete, med början
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Art Antal ex Datum Lokal

Storfjärilar i Sverige 1999

Rapportör

Papilio machaon,
makaonfjäril

Thyatira batis,
fläckig hallonspinnare

Epirrhoe rivattt,
jämnbandad fältmätare

C o lo s ty gia p e c t inatar ia,
grönaktig fältmätare

Discoloxia blomeri.
Blomers mätare

Ourapteryr sambucaria,
svansmätare

Cleorodes lichenaria,
grönaktig lavmätare

Smerinthus ocellata,
videsvärmare

Harpyin milhauseri,
trollspinnare

Pterostoma paLpina,
näbbspinnare

Gluphisia crenata,
vecklarespinnare

Calliteara ahietis,
granharfotspinnare

Arctornis l-nigrum,
vitvingespinnare

Miltochrista minictn,
rosenvinge

Arctia caja,
björnspinnare

Diacrisia sannio.
rödfransad björnspinnare

Pseudoips prasinana,
a1lmänt båtspinnarfly

Diarsia.florida,
l.just hallonjordfly

flera ex primo aug
1 24.7
1 25.1
1 2.8

1 4-16.9
1 23.9
1 18.8

1 8- 17.9

1 3.10

1 239
1 12.9

1 25.9

2 15 resp 19.9
1 23-27.9

't 19.9

1 29
i 30.8

l 5.9

1 21.9

Ha, Onsalahalvön
Sm, Loftahammar
Go, Marlebo myr
Bo, Bous-Malmön

Sö, Torö
Sö, Jägarhult
Up, Tegelön

Sö, St Vika

Up, Stocksund

Sö, Sörtorp, Floda
Vs, Lindesberg

Ö1, Nyhemskullen

Ö1, Runsbäck
Sm, Gamleby

Vr, Väse, Lövhöjden

Ö1, Runsbäck
Sm, Gamleby

Vs, Kolbäck, Yllesta

ö1, Stenåsa

Sk, Nybrostrand
Og, Mogata
Up, Nonlälje, Smara

Sk, Ravlunda

Ö1, Runsbäck

ö1, N. Mc;ckleby

Up, Östhammar
Up, Häverö

Ö1, Runsbäck
Sö, Torö

Vs, Lindesberg

Thomas Karl6n
FOUS
PGAS,WMAS
AAUS

PGAS
LJRS
IMBS

PGAS

TSSS

KJKS
ELHS

LTSS

LTSS
EFAS

PENS

LTSS
EFAS

LKHS

BZZS

önos
SNTS
BJOS

HHLS,PGAS

LTSS

KAHS

HYDS
TSSS

LTSS
PGAS

ELHS

I 1.10

r 2.10

19-24.9
16-23.9
25-26.9

25.9

3.9
15.9

9.9
4-16.9

12.9
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av sommaren 1999 införts på dessa ängar. Efter
återupptäckten av retiella gjordes försök att få
Länsstyrelsen i Halland att avstyra planerna på

fårbete, men detta misslyckades tyvärr (J. Jonas-

son, muntl. medd.). Detta visar med all tydlighet
problemen att värna om den biologiska mång-
falden, trots att ängarna ligger inom Vallda
Sandö naturreservat.

Synanthedon andrenaeformis (Laspeyres,
1801). Up, Häverö 1 ex, sittande i en blomma,
4.7 (TSSS) och Vs, Kolbäck, Strömsholm I ex
6.7, framlockat med feromon avsett för S.vespi-

Jbrmis (Linnaeus, 1761) (LKHS'). Ny artför lan-
det. Arten är avbildad på omslaget till detta
nummer av ET. Mycket övenaskande fynd som
ställer frågan om de är tillfälliga migranter eller
om det handlar om en art med fasta populationer
i landet. Ej tidigare funnen i Norden utan är ndr-
mast känd från Centraleuropa och England. (de

Freina & Witt 1997). I övrigt hänvisas till
Torstenius & Lindmark (2000). Som svenskt
namn har de föreslagit olvonglasvinge.

Zygaena osterodensis, smalsprötad bastard-
svärmare (2). Endast några fynd rapporlerade:
Sm,Dalhem flera ex 15.7 (BAOS, PFES.), Ove-
rumsområdet flera ex från olika lokaler (ESFS),

Up, Skutskär 1 ex.6.10 (ESFS) och Kilsnäset 1

ex 10.7 (MKES, SOKS).
Pontia daplidice, grönfläckig kålfjäril (2).

Åter talrik på lokalerna på Go, Mästermyr (flera
rapportörer) och dessutom mer än 30 ex obser-
verade på Furilden (SRAS). Ett par fynd som
representerar migrerande exemplar är: Sm, Väs-
tervik 1 ex 15.7 (ESFS)) och Sö, Sörtorp, Floda
obs av 1 ex 10.9 (KJKS).

Colias hyale,ljusgul höfjäril (3). Aven denna
art åter talrik på de södra delarna av Oland med
många fynd (även helt nykläckta ex) från 9.9 i
Bejershamn (KDVS m.fl.), Stenåsa, Karlevi, S.

Näsby, Gårdby, Möckelmossen (flera rapportö-
rer). De sista observationerna på Oland är i Be-
jershamn 5.10, då arten fortfarande var frekvent
(ARNS, KDVS). På Gotland funnen i När 17.9,

Vamlingbo 18.9 i 20- tal ex (EÅTS) och Fide I
ex 26.9 (KJCS , KJKS). Från Skåne rapporteras
1 ex S. Sandby (PMAS) och Svarte 15 ex 4.8
(BZZS,GUSS), 1 ex 10.8 (AAUS) och 1 ex 23.8
(KDVS), Beddinge strand I ex 4.8 (BZZS,
GUSS) och Hammar 1 ex 4.8 (BZZS, GUSS).
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Danaus plexippus,monark. I förra årets rap-
port (Palmqvist 1999) kom beklagligt namnko-
den JSES att anges utan namnföftydligande, vil-
ket skall vara Erik Johnsson.

Apatura lris, stor skimmerfjäril (3). Före-
kommer numera i åtminstone fyra områden i
Skåne: Klagshamn flertal fynd i juli (flera rap-
portörer), Hofterups mosse 2 ex 11 .'7 (WMAS),
I död hona sittande i blomkorg av tistel 31.7

GBÖS), Stensoffa, Krankesjön 1 ex 8.1
(BEF'S), 2 ex 15.l (PMAS) flera ex på färsk ko-
spillning 16.7 (AXGS, PMAS) och ca 9 ex 18-

19.7 (Anders Nilsson enl WMAS), arten verkar
ordentligt etablerad på denna lokal på minst
några kvadratkilometer, Håkull, Kullaberg c.a 5

ex 24.1 (BAOS, PFES) och 3 ex 26.7 (BAOS,
IFÖS, HEYS).

Vanessa atalanta, amiral. De första dagarna i
juni noteras de första amiralerna för året på

Oland (FAZS, KDVS, LTSS m.fl.). Under juni
sprider sig arten till Mellansverige och är an-

mäld nordligast från Västmanland i några ex
(RPLS, SEHS). Senare under sommaren och
hösten förekommer amiraler rikligt i södra och
mellersta Sverige och i lägre frekvens längre
norrut. Nordligast rapporterad från Me, Sunds-
vall i flertal ex från slutet av aug-okt (GFJS),

Ån, Sollefteå I ex 17.8 (FPLS), Vb, Kroksjö
6.10 och Skellefteå 1 ex 21.8 (Ingrid Bredberg).
ÅreK sista rapporterade amiral sågs flygande ut
från Öland över Kalmarsund 2.11, stretande i
motvind, i SV riktning (JMLS).

Cynthia cardui, tistelfjäril. Fynd som skulle
belägga tidig vår- försommarmigration saknas.

Fråniuli och senare tycks arten ha uppträtt rela-
tivt sparsamt i Sydsverige. Nordligast observe-
rad i Sö, Uttervik i början av sept (HGNS).

Melitaea diamina, kovetenätfjäril (4). Me,
Myssjö funnen redan 22.6.1989 och i fu 9.1
(GFJS). Utgör tillsammans med fynden i An,
Sollefteå (Palmqvist 1992) de nordligast kända
förekomsterna i landet.

Mellicta britomartis, veronikanätfjäril (2).

Vid en ndrmare undersökning över artens förut-
sättningar för återetablering i nedre Dalälvs-
området i Gästrikland och Uppland, visade det
sig att värdväxterna teveronika ( Veronica cha'
maedrys) idag endast förekommer rikligt nog på

ett par ytor och att svartkämpar (Plantago lan-
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ceolota) saknar betydelse som värdväxt i detta
område. Det förefaller därför troligt att miljöför-
ändringar är orsaken till att britomarlls försvann
från detta område. Endast ett fåtal bestånd av te-
veronika kunde i år påträffas i skogsmarkerna
ndrmast de skogsbilvägar där arten senast
påträffades i Gästrikland 1982 och i Uppland
1984 (TSSS), (C. Eliasson, muntl. medd.). I Sm,
Millemåla tycks arten ha miskat i antal jämfört
med tidigare år. Riktat sökande efter arten 4-
10.7 gav som resultat 20- talet.ex. (EFAS,
FORS, OLBS) (fr Palmqvist 1999).

Euphydryas maturna, boknätfjäril (1). Efter
påtryckningar från EU-kommissionen, som
rrpptat matur na pä habitatdirektivlistan, har nu
tre förekomstytor i Lindesbergs och Noras kom-
muner fått godkänt som blivande naturreservat
av Naturvårdsverket och regeringen. På två av
dessa ytor är de lokala populationerna större än

genomsnittet, och populationstillr'äxten visade
under och efter de torra somrarna 1994-96 att
arten här har en högre överlevnad än på den mest
kända lokalen i Leja, Guldsmedshyttan (C. Eli-
asson 2000). Till minne av Per Lindskog som
med stort intresse följde utvecklingen av matur-
na i Sverige, men som tyvärr lämnade oss för
tidigt (Kronestedt 1999), kan hans bidrag om ti-
digaste kända fynd från Uppland presenteras
och är omnämnt i boken "Singö en roslags-
sockens krönika" av E. Alfred Jansson. Enligt
denna bok erhöll prästen Emil Johan Granberg
(1750-1809), som var verksam på Singö under
åren 1782-1801, en jetton av Kungliga Veten-
skapsakademin år 1800 för sina insatser och
kunskaper om entomologin. Enligt Radloff
(1800) hade Granberg bl.a. finnrt maturna pä
Singön. Detta fynd är således ungefär 100 år
äldre än det hittills kända första fyndet från Upp-
land av Ch. Aurivillius (1887). Den nya uppgif-
ten gör det samtidigt troligare att Linn6 beskrev
arlen utifrån svenskt material. men att arten be-
traktades som spridd och därför ej fick någon
lokaluppgift i artbeskrivningen 1758 (C. Elias-
son, in prep.).

Euphydryas aurinia, ärenprinsnätfjäril (2).
Även denna art upptas på EU-kommissionens
habitatdirektivlista och de blivande reservaten i
Lindesberg och Nora kommuner för naturna (se

ovan) har i varierande grad förekomster också av

dennaarrrövrigt^^,:::::"::,',1^'iå'uiJ,t,
Västmanland minskat mycket kraftigt i eller för-
svunnit från flertalet hyggen där den flög i stott
antal i början av 1990- talet. Förslag på ytterliga-
re skyddsvärda habitat i Nora kommuns södra
del har på begäran.av Naturvårdsverket lämnats
till länsstyrelsen i Orebro län. Under året har en
ny förekomstyta påträffats med traktens största
population (C. Eliasson, in prep.). En intressant
inventeringsrapport gjord i kraftledningsgator
visar på dessas betydelse som reträttplats för fle-
ra hotade dagflygande arter som aurinia men
också för arter som kovetenätfjäril, Melitaea
diamina och smalsprötad bastardsvdrmare, Zy-
g ae na o s te ro dens i s (FrykIund 1 999).

Drepana binaria, eksrkelvinge (3). Rappofie-
rad från följande lokaler i Sk, Sandhammaren 1

ex22-28.5,1ex 6-9.8,1ex l0-12.8 och I ex 13-
16.8 (ÖRDS),Hagestad 1ex 5.8 (BZZS,GUSS)
och I ex 11.8 (AAUS), Falsterbo I ex 10.8
(WMAS), Löderup, Järahusen 1 ex 21.1
(RYRS) och 1 ex 29.1-118 (KJCS, KJKS,
RYRS), Bara, Torup I ex 7.8 (WMAS), Kåge-
rörödsland 1 ex 6.8 (K. Johansson enl. WMAS),
Törringe 1 ex 21.8 (BJOS, PGAS, SEÅS,
WMAS), Lund, Kungsmarkens naturreservat 1

ex 21 -28.5, 1 ex 13-28.6, 9 ex 21 -28.1 (SEMF),
Kullaberg flera lO-tals ex 2.8 @ÅBS), Ha, Ha-
verdal 3 ex 19.8 (KAHS) och I ex 2l.8 (LNYS).
Efter ett par bra flygår tycks arten åter ha mins-
kat något i numerär (Palmqvist, 1998,1999).

Cy c lop hor a p or ata, brunvattrad gördelmäta-
re (3). Sk, Sandhammaren I ex 22-28 .5 och 1 ex
6-10.6 (ÖRDS), dessa är de första fynden av
vårgenerationen på många år, Hagestad I ex 5.8
(BZZS, GUSS) och Borrby strand 1 ex 6-9.8
(BZZS, GUSS).

Scopula nigropunctata, svartpunkterad löv-
mätare. Sk, Lund, Kungsmarkens naturreservat
I ex 19-24.1 (SEMF) (Saarenmaa 1999). Det
tredje svenska fyndet (fr Lindeborg & Lind
1986, Palmqvist 1993).

Idaea ochrala, ockralövmätare. Artens ex-
pansion fortsätter med ytterligare tre fynd: Sk,
Sandhammaren I ex 4.1 (FAZS,JHES),.Nybro-
strand 1 ex 11-13.7 och 1 ex 14-11.1 (ORDS).
Tidigare i landet känd i 2 exemplar från 1996
(Palmqvist 1997, 1998). Enligt uppgifter från
Danmark flyger arten spontant tidigt på förmid-
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dagen (Juhl Nielsen & Baungaard 1999).
Rhodometra sacraria, svavelgul långbens-

mätare. Ett ex. överraskande funnet i Sö, Väster-
ljung, Björkbacken 28.8 (LGÖS). Det sjunde
fyndet i Sverige sedan arten togs ny för landet
1983 (Pettersson 1984).

Orthonama obstipata, vandrarefältmätare.
Sk, Backåkra, Hagestad I ex 229 (HHLS,
PGAS), Löderup, Järahusen 1 ex 14.9-15.10
(KJCS, KJKS, RYRS), Ö1, Stenåsa I ex21.9
(BZZS),Runsbäck I exl .11 (tifss), Go, Sund-
re, Hallbjäns I ex 25.9-12.11 (KJCS, KJKS,
RYRS) och Gä, Gävle, Engesberg 1 ex 13.8-2.9
(KJCS).

Catharhoe rubidata, rödbandad fältmätare
(1). Arten har uppenbarligen haft ett gott flygår
på Öland med flera fynd utanför det säkra före-
komsrområdet i Risinge: Öt. N. tt'toct<teby. Dör-
by 1 ex 5.7 (KAHS), Möckelmossen 1 ex 6.7
(OLBS), I ex'7 |/ (EFAS) och 1 ex 8.7 (BÅBS),
Skarpa-Alby 2 ex 6.1 (JMLS), Kalkstad 1 ex
12.7 (BABS), Runsbäck I ex 4;7 ,1, ex 12.l och
I ex l4.l (UISS),Arontorp 1 ex 15.7 och 1 ex
21.7 (BZZS) och Risinge 5 ex l2.l (EFAS) och
Sm, Kalmar, Nyhemskullen 1 ex 11.7 (LfSS).

C ostac onv exa poly gramma14, mångstreckad
fältmätare (2). Sk,.Sandhammaren 1 ex 14-16.1
och 2 ex 5-10.9 (ORDS). Skulle kunna röra sig
om inflygande exemplar. Arten har annars gan-
ska begränsade lokaler i mellersta Skåne.

Eulithis pyropata, orangebandad parkmätare
Go, Sundre, Skoge I ex 15.7 (BZZS, FAZS,
RYRS), Fide prästäng 1 ex 16.l (SVNS) och 2
ex 19.l (PGAS, WMAS). Arten kan förmodas
finnas spridd i fler lövskogsområden på södra
Gotland.

Melanthict procellata, klematisfältmätare.
Sk, Falsterbo 2 ex 14.6 (EQTS. LCÖS. WMAS)
och 1 ex 29.6 (EQTS) ,2 ex 11.9 (KJCS, KJKS,
RYRS). Arten verkar ha utdragna flygtider diir
generationerna går in i varandra. Vid det sist-
nämnda tillfället hittades förutom de två imagi-
nes även små och fullvuxna larver. Övriga med-
delanden om larvfynd föreligger från senare de-
len av augusti till slutet av september (flera rap-
porlörer).

Perizoma sp. Under insamling på den välkän-
da Hejnum hällar på Gotland infångades en nå-
got vingskadad hona 2.8. som inte kundes be-
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Fig. 1. En för Sverige än så kinge okrind mcitare av
släktet Pertzoma,funnen på GotlcLnd, Hejnum hällar
2.8.Foto: I.Svensson.

One female moth of the genus P erizoma, found on the
Babic island of Gotland on August 2.
The moth seems unfamiliar to the EuropeanJauna.

stämmas i fält (Fig. l). På lokalen förekommer
också den gotländska fofinen av Periz.oma mino-
rata, fjäI7ängsfältmätare, som just inte avviker
från fjällpopulationema, men avviker i teckning
från den infångade honan. Genitalpreparat visar
ett cirkelrunt signum som ser ut som en rosett
medan minorata har ett avlångt och kantigt sig-
num (SVNS). Det verkar inte finnas någon känd
europeisk art som skulle kunna passa in på den-
na art. Aften är tills vidare utan namn och repre-
senterar enny artför landet.

Baptria tibiale, trolldruvemätare (2). Vid ett
besök på lokalen vid Bräcke, Jämtkrogen i Jämt-
land den 21.6 konstaterades att arten fortfarande
förekommer allmänt där (BAÖS, GSXS,IFÖS,
PFES).

Eupithecia insigniata, hagtornsmalmätare
(4).Up, Rådmansö, Västanvik 1 ex 5.6 (NAFS).
Det nordligaste fyndet i landet.

Eupithecia millefoliata, backmalmätare (3).
Sk, Löderup 7 ex2l.7 och 1 ex29.l (RYRS),
Backåkra ca 100 larver 12.9-16.10 (KJCS,
RYRS m.fl.), Hagestad ca l0larver 24.9 (BJOS,
WCMS), Abbekås 100- talet larver 24.9 (BJOS,
WCMS), Lomma 2larver 3.9 och 3 larver 19.9
(LJRS), Klagshamn 3 larver (LJRS), (BJOS,
WCMS), Sm, Nyhemskullen 1 ex20.1och I ex
23.7 (tiISS), Go, Sudret I ex 16.1 (BZZS,
FAZS, RYRS). Det tycks som arten återhämtat
sig något efter förra årets nedgång (Palmqvist



Ent. Tidskr. 121 (2OOO)

1999).
Chloroclystis v-ata, ktönt malmätare. Fynd

utanför Skåne: Sm, Nyhemskullen I ex 18.5
(LISS), Ö1, Runsbäck 1 ex 13.l (LTSS), Aron-
torp 1 ex 21.1 (BZZS),N. Möckleby, Dörby 1 ex
26-30.1 (KAHS) och Go, Sudret 3 ex 15.7
(BZZS, FAZS, RYRS).

Aplocera praeformata, stor taggmätare. Up,
Rådmansö,Västanvik 1 ex 30.6, I ex 10.7 och 1

ex 12;/ (NAFS).
Hydrelia sylvata, rotstreckad älvmätare (3).

Gä, Sandviken, Arsunda 2 ex 18.6-14.7. Första
återfynden i Gästrikland på årtionden (KJCS).

Calospilos sylvata, almfläckmätare. Artens
uppträdande, då flera ex togs per kväll på lokaler
diir den normalt ej förekommer en begränsad
period i slutet av juni och första dagarna i juli,
med lämpligt migrationsväder kan tyda på mig-
ration: Ol, N. Möckleby, Dörby flera ex 21 .6-2.1
(KAHS), Runsbäck flera ex 29-30.6 (LISS),
Lenstad 4 ex 28.6 (KDVS), L. Frö 4 ex 28.6
(KDVS) och Sm, Kalmar flera ex 1.7 (UISS)
och Torsås. Srrömby I ex 4.-7 (BAÖS). Fynd i

senare delen av september talar för en inflyg-
ning sydost iirån på bred lront: Ö1. Arontorp I

ex 18.9 (BZZS), Sö, Mariefred I ex 229
(EQTS), Up, Nonlälje, Smara 2 ex 25-26.9
(BJOS) och Gä, Gävle, Engesberg 1 ex 18.9-
2.10 (KJCS).

Aglia tau,. nagelspinnare. För första gången
funnen på Oland, i Bejershamn t hane 28.4
(BZZS). Förekommer nännast någon halvmil
inåt landet i Småland.

Agrius c onv olv uli, åkervindesvärmare. Rap-
porterad i ca 50 exemplar med följande data: Sk,
S. Sandby I ex24.8 (PMAS), Bunkeflo strand 1

ex 8.9 (M. Svensson enl WMAS), Falsterbo 1 ex
16.9 (WMAS), Löderup, Strandbadsåsen 1 ex
19.8-10.9 och 2 ex 11.9-15.10 (KJCS, KJKS,
RYRS), Hagestad 1 ex 11.9 (AXGS, PMAS),
Sandhammaren 1 ex 26.9-2.10 (ORDS), O.
Hoby, Spraggehusen 1 ex 11.9-15.10 (KJCS,
KJKS, RYRS), Sm, Växjö I ex 23.8 och 1 ex
29.8 (EKIS), Kalmar, Nyhemskullen 1 ex 12.9

GjrSS), Öt, CaraUy 1 ex 30.8 (KSMS), Haga
Park 2 ex 2.9 och3 exl .9 (SLES), N. Möckleby,
Dörby 10 ex1I.8-24.9 (KAHS),Runsbäck 1ex
I .9, I ex 19.9 och I ex21.9 (tjfss), St Brunne-
by 1 ex 22-24.9 (FOUS), Go, Hamra, Suders I

Storfjcirilar i Sverige 1999

ex28.8-24.9 (KJCS, KJKS, RYRS), Västerhej-
de 1 ex 19.8 (Johan Bering) och 10 ex 19.8-15.9

@ÅTS), Vg, Axvall 2 ex 25 .S (JMKS) , Sö, Tyre-
sö 1 ex 2.9 (S. Carlsson enl. GNBS), Torö, Herr-
hamra 1 ex 4-16.9 (BJOS, PGAS), Jägarhult 1

ex 13.9 (LJRS),.Björkbacken, Västerljung 1 ex
1.9 (HGNS, LGOS, LJRS) och Up, Häverö 1 ex
5.9 (TSSS).

Ac herontia atrop o s, dödskallesvärmare. Fun-
nen död i bikupa i Vs, Surahammar, Olberga, dit
den kommit någon gång mellan 20.9-15.10
(LKHS).

.. M acrglo s sum stellatarum, stor dagsvärmare.
Ol, N Möckleby, Dörby I ex på kaprifol 5.8, 1

ex observerad på kaprifol 6.8, I ex på tobak 7.8
och 1 ex obs på tobak 21.8 (KAHS), Gårdby
sandstäpp I ex håvad på såpnejlika 10.8

(BABS). Be.jershamn I ex 12.9 (AAUSt. Otten-
by I ex 28.8 (BMOS), Bejershamn 1 ex 5.10
(ARNS, KDVS), Go, St Karlsö 1 ex 24.1
(EQTS, IMBS), Klinte 1 ex 3r.1 (EQTS,
IMBS), Västerhejde 1 ex 6.8 (Johan-Bering),
Visby observeradpå lavendel 19.8 @ÅTS) och
Dr, Ludvika 1 ex 11.8 (WCMS). Dessutom har
framkommit ett äldre fynd: Nb, Vuollerim I ex
håvades på blommor 16.1 .1994 (K. Lundström
enl HYDS). Det nordligaste fyndet i landet.

Hyles lineata, vitribbad skymningssvärmare.
Arten rapporterades förra året från Småland
(Palmqvist 1999). Nu har ytterligare ett fynd
från senare tid kommit fram: Sm, Ingelsmåla,
Algutsboda I ex 3.1 .1991 infångad då den sög
nektar från en kaprilol (BAÖS).

Lymantria dispar, lövskogsnunna (2). Sk,
Hagestad, Backåkra 1 ex 11.8 (AAUS), förmo-
dad migrant i detta område. Dessutom fynd av 2

larver Ö1, Kalkstad 27.6 (R.Lövgren enl UISS).
P elo s ia mus c erda, ptnkterad lavspinnare (4).

Utanför förekomstområdena i Skåne påtraffad
som migrant: Öt. nlarUy. Kastlösa I ex 18.7
(BABS), Stenåsa I ex 21.9 (BZZS) och Sö.
Buskhyttan, Kovik 1 ex27.1(LNYS, SJTS).

Eilema griseolct, askgrå lavspinnare. Funnen
tidsmässigt samlat, vilket tyder på en migra-
tionsrörelse, med följande data: Sk, Löderup,
Strandbadsåsen2 ex 21.7 (RYRS), Go, Sudret 5

ex 14-15.7 (BZZS,FAZS, RYRS), Fide, St. Väs-
tergårrde I ex 16.1 (PGAS, WMAS), Sundre,
Skoge 1ex 18.7 (PGAS,WMAS).
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Lithosia quadra, stor lavspinnare- (3). Tycks
f.n. ha fasta populationer på norra Oland. Fun-
nen i Trollskogen med åtminstone fynd av 40 ex

i slutet av juli (flera rapporlörer). I övrigt endast
enstaka fynd: O1, Sandby I ex23.9 (KSMS), N.
Möckleby, Dörby 1 ex26-30.1 (KAHS) och Be-
jershamn I ex 22.9 (BZZS), Sm, Nybro I ex
26.9 (KSMS) och Go,Anga 1 ex2l;7 (PGAS,
WMAS), Sproge 1 ex29.1 (OLBS) och Sundre
1 ex24.1-2.8 (KJCS, RYRS). Dessa enstaka ex
torde vara migrerande.

Hyphoraia aulica, gulfläckig igelkottspinna-
re (2). Rapporterad från Ha, Skummeslövsstran-
den, flera 10-tal larver 21.3-24.4 (AAUS,
LNYS) och Ö1, Jordtorpsåsen några ex i maj

@ÅBS) och 6.6 obs av 6 exemplar (HEYS).
Ac erb ia alp ina, nor disk igelkottspinnare. Un-

der perioden 21 .6-6.1 eftersöktes alpina pä den
enda kända svenska lokalen på fjället Nissun-
tjårro. Resultatet blev en kokong 21 .6 och ett 50-
tal nästan vuxna larver. Från dessa larver kläck-
tes så småningom en imago @ÅBS, KJCS,
KJKS, RYRS).

Holarctia puengeleri (fridolini), arktisk igel-
kottspinnare. På samma fjäll som föregående art
hittades två puppor och ett 10- tal puppskal2l .6.

Från en av dessa puppor kläcktes en hona som, i
kallt väder med solglimtar, lockade enhane 2.J
kl 18:00. Två ett- årslarver blev funna högre upp
på fjället 6.7 (KJCS, KJKS, RYRS).

Tyria jacobaeae, karminspinnare (4).Trots
riklig förekomst av värdväxten stånds (Senecio
jacobaea) efter vägarna på Rådmansö i Uppland
har arten saknats där. I september 1998 notera-
des att flera ståndsförekomster bar tydliga spår
av larvangrepp. Den l3.l delta år besöktes om-
rådet åter och ett 10-tal lokaler med stånds mel-
lan Riddersholm i öster till Brevik i väster un-
dersöktes. Endast en av lokalerna visade sig
hysa jacobaeae-larver, nämligen vägkanten
mellan Brevik och bron till Rådmansö. där totalt
ca 50 larver observerades (KJCS, RYRS).

Rivula s eric eali s, trådspinnarfl y. Har påträf-
fats även under senare delen av september i en
andra generation. I samband med ostliga vindar
och uppträdande av flera migrerande arler 21.9
flög sericealis rikligt och med många mörka ex-
emplar främst på Oland (BZZS, FOUS, KDVS,
nSS). Även på andra håll i landet från Skåne
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till Mellansverige observerades flertal ex av ar-

ten i slutet av september, vilket tyder på inflyg
under denna gynnsamma migrationsperiod.

Colochyla salicalis , brunlinjerat mätarfly (0).
Sk, Krankesjön, fuktmarkerna väster om sjön, 1

ex 3.1 (FAZS, JHES). Osäkert om fyndet utgör
ett migrerande ex eller att den är bofast på en
biotopmässigt lämplig lokal.

Catocala adultera,ryskt ordensfly. Go, Ham-
ra, Suders I ex 5-21 .8 (KJCS, KJKS, RYRS).

Catocala nupta, vinkelbandat ordensfly. Föl-
jande fynd utanför de permanenta skånska före-
komsterra är förmodade migranter:.Ha, Elds-
berga, Magnilund 1 ex 10.9 (LNYS), Ol, Kastlö-
sa, Bjärby 1 ex 7.8 (BABS), N Möckleby, Dörby
I ex 21.8, 1 ex 6-10.9, 1 ex 23-24.9 och 1 ex
21.9-1.10 (KAHS), Eriksöre I ex 19-21.9
(FOUS), Stenåsa I ex21.9 (BZZS),de öländska
exemplaren med ovanligt stora ljusa fält på
framvingarna, Go, Sundre I ex 4.9 (EATS) och
Sundre, Barshage I ex 25.9 (KJCS, KJKS,
RYRS).

Catocala sponsa, vågbandat ordensfly (4).
Up, Uppsala- Näs, Svaneliden 8 ex 1 9.8 (KJCS) .

Arten verkar nu ha återhämtat sig efter nedgång-
en 1987 även i detta område.

Eublemma minutata, mjölfly (2). Go, Furil-
den 1 ex 28.7 (EQTS,IMBS) och Holmhällar I
ex29.l (LJRS). Förmodligen migrerande exem-
plar. Även vissa fynd från Skåne under samma
period indikerar att m.inutata migrerade vid den-
na tidpunkt (RYRS, ORDS). Från landet förelig-
ger tidigare fynd som indikerar att aften kan
migrera (Palmqvist 1993).

Neustrotia candidula, svartfläckat glansfly
(3). Sk, T.öderup, Hagestads mosse I ex 1-13.8
(RYRS), Ol,N Möckleby I ex5.l ,4 ex 9.8 och 2
ex 10.8 (KAHS), Arontorp I ex 8.8 (BZZS,
FAZS), Gårdby sandstäpp 5 ex 8.8 (BZZS,
FAZS), Runsbäck 1 ex 8.8 (UISS), SkarpaAlby
2 ex 11.8 ((JMLS), Karum 1 ex 9-16.8 och 1 ex
9-13.9 (FOUS), Bejershamn I ex 22.9 (BZZS),
Go, Östergarn, Rodarve I ex 10.8 (OLBS),
Hamra, Suders 5 ex 5-27.8 (KJCS, KJKS,
RYRS) och Sundre, Hallbjäns 3 ex 5-21.8
(KJCS, KJKS, RYRS).

Ny cte o la as iatic a, bredvingad sälgfotsläpare.
Funnen i närmare 60 exemplar: Sk, Simrishamn
I ex 6.9 (BZZS),Trelleborg 1 ex 6.9 (M. Svens-
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son enl. WMAS), Nybrostrand I ex 19.9-24.9
(ÖRDS). Sandhammaren I ex 5-10.9 (ÖRDS).
Borby strand I ex 20-24.9 (ÖRDS t. Backåkra.
Hagestad I ex 22.9 (HHLS, PGAS), Löderup,
Strandbadsåsen 1 ex 19.8-10.9 och I ex 11.9-
15.10 (KJCS, KJKS, RYRS), Löderup, Jära-
husen 3 ex 14.9-15.10 (KJCS, KJKS, RYRS),
Hästveda I ex 25.9 (G. Karlsson), Sm, Kalmar,
Nonliden I ex 10.9 (GUSS), Kalmar, Nyhems-
kullen 1 ex 12.9 (LISS), Vassmolösa I ex2l.9
(KSMS), Öt, L. pro I ex 6.8, 2 ex22.9 och lex
24.9 (KDVS), N Möckleby, Dörby 1 ex 2l .8, I
ex 6-10.9, 1 ex 23-24.9 och 1 ex 21.9-1.10
(KAHS), Runsbäck 2 ex 9.9,1 ex 21.9 och I ex
26.9 (LISS), Eriksöre I ex 19-21.9 (FOUS),
Hagapark I ex 2I.9 (SLES), Stenåsa 4 ex 2l.9
(BZZS), Arontorp 3 ex 21.9, I ex 23.9 och 1 ex
24.9 (BZZS), Bejershamn 5 ex 2l .9,2 ex 23.9
och I ex 26.9 (BZZS\.Gårdby 3 ex 23.9 (BJOS.
WCMS). Go. Västerhe.yde I ex 27.4 (EATS).
Sundre, Hallbjäns I ex 5-27.8 och 5 ex 28.8-
24.9 (KJCS, KJKS, RYRS), Hamra, Suders 1 ex
28.8-24.q (KJCS. KJKS. RYRS r. Ög. Linköping
1 ex 25.9-3.10 (ROAS) och nordligast Sö, Mus-
kö, Näsängen I ex 18.9-1.10 (PGAS).

Autographa gamma, gammafly, flög i en
sparsam försommarmigration och en riklig sen-
sommarmigration. Arten nådde även Norrlands
inland och flälltrakter vilket bekräftas av följan-
de fynd: To, Abisko, Nissonvagge 1 ex 2l .6 och
1 ex 28.6 (KJCS, KJKS, RYRS), Hr, Sveg, Duv-
berget 2 ex22.6-11.1 (KJCS, RYRS), An, Ram-
sele, Nässjö 2 ex 29.8-12.9 (AEPS, ATTS).

Auto gr ap ha mandar ina,silverlinjerat metall-
fly. Påträffad i ca 50 exemplar: Sk, Löderup,
Stranbadsåsen 2 ex 19.8-10.9 (KJCS, KJKS,
RYRS). Nybrostrand I ex l9-24.9 (ÖRDS).
Bonby strand I ex 20-24.9 (ÖRDS). Maglehem
I ex 22.9 (OAOS), Sm, Vassmolösa 1 ex 20.9
(KSMS), Nybro 1 ex20.9 (JMLS) och 1 ex 21.9
(KSMS), Gamleby, Valstadsskolan I ex23-29.9
(EFAS), Ö1, Arontorp I ex 8.8 och 1 ex 21.9
(BZZS),Karum I ex14-21.9 och I ex 22-24.9
(FOUS), N Möckleby, Dörby 2 ex 16-21.9 och I
ex 21.9-1.10 (KAHS), Stenåsa 5 ex 21.9
(BZZS),Möckelmossen 1 ex 21.9 GÅBS), Be-
jershamn I ex21.9 och 1 ex23.9 (BZZS), Runs-
bäck I ex 26 .8 , 1 ex 19 .9 och 2 ex 21 .9 (tjfss) ,

Gårdby 1ex23.9 (BJOS,WCMS),Dörby I ex
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21.9 och I ex 26.9 (UISS), L Frö I ex 24.9
(KDVS), Go, Barshageudd 1 ex 15.7 (PGAS,
WMAS), Sundre, Skoge I ex 1l.l (PGAS,
WMAS), Hamra, Suders 3 ex28.8-24.9 och 2 ex
25.9-12.11 (KJCS, KJKS, RYRS), Sundre, Hall-
bjäns 6 ex28.8-24.9 och 2 ex 25.9-l2.ll (KJCS,
KJKS, RYRS), Sö, Trosa I ex 2.9 (HGNS), St.
Uttervik 1 ex2l-22.9 (HGNS), Sörtorp, Floda I
ex 24-28.9 (KJKS) och Muskö, Näsängen I ex
18.9-1.10 (PGAS). Senast funnen i landet 1996
(Palmqvist 1997).

Abro,stola triplasia, brungult nässelfly (3).
Sk, O. Hoby, Spraggehusen I ex 22-28.8 och 1

ex 11.9-15.10 (KJCS, KJKS, RYRS), Löderup 1

ex 11.9 (WMAS), Sm, Kalmar, Nyhemskullen 1

ex 21.8, I ex 1.9, lex2.9 och I ex 16.9 (tjfss),
Ö1, Ottenby I ex 2.8 (LNYS), N Möckleby, Dör-
by 1 ex 9.8 och I ex22-21 .8 (KAHS), Gårdby 3
ex 9.8 (BZZS, FAZS, KAHS) och I ex 10.8
(FAZS), Runsbäck 1 ex 21.9 (LISS), St Brunne-
by 2 ex 22-24.9 (FOUS), Go, Sandvik, Sudret 1

ex (KPOS, LJRS), Ljugarn 1 ex 10.8 (LJRS),
Sundre, Hallbjäns 2 ex 5-21 .8 och 4 ex 28.8-
24.9 (KJCS, KJKS, RYRS), Hamra, Suders 5 ex
28.8-24.9 och 1 ex 25.9-l2.ll (KJCS, KJKS,
RYRS), Hamra, Tuvlandet 1 ex 25.9-12.11
(KJCS, KJKS, RYRS) och Sö, Torö, Henhamra
t ex 4-16.9 (PGAS).

Lup e r ina zo llikofe r i, Zollikofers n attfl y. Den-
na sällsynta långväga migrant nu.påträffad för
tredje året i följd i Sverige, i år på Ol, N Möckle-
by i 2 ex 15.9 resp 23-24.9 (KAHS) (fr Palm-
qvist 1998, 1999).

Hydraecia ultima, förväxlat stamfly (0).
Tidsmässigt samlad migration: Ol, N Möckleby,
Dörby 1 ex 7.8, 1 ex 9.8 och 1 ex 10.8 (KAHS),
Runsbäck I ex 8.8 (UISS).

Phragmatiphila nexa, vinkelprytt rörfly (4).
Vs, Norberg 1 ex 6.9, fyndplatsen ligger ca 80
km nom om de välkända lokalerna vid Tidö.
Västerås och Åholmen, Strömsholm (WEDS).

Sedina buetrncri. brunstan{ly 1+,1. Öt . Bejers-
hamn 1 ex 18.9 (BÅBS), Go, Sundre, Hallbjäns
1 ex25.9-12.11 (KJCS, KJKS, RYRS), Hamra,
Suders I ex 25 .9-12.1 1 (KJCS , KJKS , RYRS) .

Om dessa fynd skall tolkas som att arten nu är
etablerad på öarna eller utgör tillfälliga migran-
ter är för närvarande omöjligt att säga.

C uc ull ia fr audatrix, gråbokapuschongfl y. Sk,
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Ö. HoUy I ex28.l (KJCS, RYRS). Senare totalt
15 larver funna med följande datum: Svarte I li-
ten larv slaghåvades 25.8 (LJRS), J larver 3.9
(LJRS) och 4 larver 4.9 (WMAS), I larv 6.9
(BZZS) och och Mossby 2larver 4.9 (WMAS).

Cucullia artemisiae, malörlskapuschongfly
(3). Arten har tidigare rappofierats från landet
under 1990-talet åren 1995. 1996 och 1991
(Palmqvist 1996, 1991, 1998). Nu har också
framkommit att larver av aften blev funna i Sk,
Kvidinge, i en delvis nedlagd grustäkt, i augusti
1991. Några av larverna samlades in och kläckte
följande år. Tyvärr är lokalen numera delvis
skövlad (JSNS).

Agrochola lychnidis, strecktecknat backfly.
Sk, Nybrostrand 1 ex 13-18.9 och I ex 19-24.9
(ORDS), Borrby strand I ex 16-19.9 (ORDS),
Baskemöllan I ex28.9-2.10 tÖnlSl. Löderup,
Järahusen 3 ex 14.9-15.10 (KJCS, KJKS,
RYRS) och Spraggehusen 1 ex 22-28.8 och 1 ex
11.9-15.10 (KJCS, KJKS, RYRS). Arten har
starkt gått tillbaks senare år och är utgången på
flera av sina tidigare lokaler och har inte fångats
i så många exemplar något annat år under under
1990- talet i sydöstra Skåne.

Conisania leineri, vitribbat strandfly (0). Ar-
ten togs ny för landet 1953 i Sk, Sandhammaren
(Svensson 1957). Den togs diirefter årligen i en-
staka exemplar på ljus i Sandhammars-området
(Bonby strand och Mälarhusen) fram till början
av 1960- talet. Därefter är trots många försök
leineri ej återfunnen. Desto mer överraskande är
därför fynden från detta år: Sk, Nybrostrand 1 ex
l-6.6 och I ex 14-19.6 (ORDS). Att fynden inte
var tillfälliga bekräftades senare av fynd av lar-
ver 17.8 (RYRS, WMAS, ORDS , och senare fle-
ra rapportörer). Efter att dessa fynd blivit kända
gjordes försök att finna larver i Sandhammars-
området, vilkä dock misslyckades (N. Ryrholm
muntl. medd.). Frågan dr om leineri har varit
försvunnen från landet och återetablerat sig un-
der senare år. eller om den funnits kvar hela ti-
den men på en lokal som ligger ca 15-20 km från
de klassiska lokalerna och som inte frekvente-
rats speciellt ofta av lepidopterologer.

Hadena irregularis, ockragult nejlikfly. Go,
Sundre, Barshageudd flera ex 7.7 (SVNS) och
senare ytterligare l0-tals ex i drygt en vecka
(flera rapporlörer). Förmodligen nyinvandrad på
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Gotland. Funnen på strandängama i anslutning
till värdväxten såpört (Gyp sophila fastigiata).

Hadena ro^pio,vitbandat nejlikfly (4). Åter
fynd av arten i Sm, Växjö: I ex 23.6 och 1 ex I.'7
(EKIS). Fynden talar för en förekomst i området
då den även förra året påträffades där. I förra
årets rapporl angavs felaktigt Eksjö, skall vara
Växjö (Palmqvist 1999).

Mythimnct albipuncta, vitpunkterat gräsfly.
Sk, Löderup, Järahusen 1 ex 18.8 (KJCS, KJKS,
RYRS), Falsterbo I ex 21 8 (JHE-S), Bonby
strand 1 ex 4-10.9 och 1 ex 3-8.10 (ORDS), Lö-
derup, Stranbadsåsen 12 ex 19.8-10.11 (KJCS,
KJKS, RYRS), Ol, L Frö I ex229 (KDVS), N
Möckleby, Dörby 1 ex26.9 (KAHS) och Go,2
ex 25.9-12.11 (KJCS, KJKS, RYRS). Förmodli-
gen kan arten vara etablerad längs sydkusten i
Skåne.

Mythimna vitellina (Hiibner, 1808). Go,
Sundre, Hallbjäns I ex28.8-24.9 (KJCS, KJKS,
RYRS). Ny artför landet (Fig.2).Eni Central-
och Nordeuropa migrerande art som länge varit
väntad. Närmast funnen i Danmark där den näs-
tan årligen har påträffats från 1980- talet och
framåt (Norgaard 1998, Knudsen et al. 1998).
Arlen kommer närmare atl presenteras i en sepa-
rat artikel (Källander & Ryrholm in prep.). Som
svenskt namn har Clas och Karl Källander till-
sammans med Nils Ryrholm föreslagit äggult
grdsfly.

Mythimna l-album, l-tecknat gräsfly. Sk,

Fig. 2 . Aggult Crdsfly, Mythimna vitellina, ny art för
Sverige. Funnen i ett exemplar på GotLand, Sundre,
Hallb.jäns 28.B-24.9 (colL. Clas Källander, Karl
Kcillander, Nils Ryrholm). Det avbildade exempkret
cir från Grekland. Foto : G. Palmqvist

The Delicate, Mytimna vitellina, new to the Swedish

Jauna.
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Bonby strand 1 ex 20-24.9 (ÖRDs).Tillfällig
migrant i landet.

Noctua janthe, brunviolett bandfly. Bo, Bo-
hus-Malmön 20-tal ex (AAUS). Arten anmäldes
ny för Bohuslän i ett.ex. så sent som förra året
(Palmqvist 1999).

Cryptocala chardinyi, ryskt bandfly. Go,
Sundre, Skoge 1ex 17.7 (PGAS). Det andra fyn-
det från Sverige. Trots att exemplaret är funnet
nära den plats där arten upptäcktes ny för landet
1997 (Elmquist 1 998) iir förmodligen även detta
ett migrerande exemplar.

Spaeloris suecica. svenskt jordfly (4). Ö1.

Gårdby sandfält 1 ex 23.9 (BJOS, WCMS).
Paradiarsia glareosa, vitgrått jordfly Sö,

Torö, Herrhamra 1 ex 4-16.9 (BJOS, PGAS).
Mycket sällsynt och tillfällig i sitt nordligaste
utbredningsområde i landet.

Peridroma saucia, vittofsjordfly. Sk, Löde-
rup, Stranbadsåsen 1 ex 11.9-15.10 (KJCS,
KJKS, RYRS) och Löderup, Järahusen 1 ex
14.9-15.10 (KJCS, KJKS, RYRS).

Xe sria sincera. barrskogs[äll fl y t 2 l. Ög. Kor-
pehålornas naturreservat, mellan Ydrefors och
Svinhult i södra Ostergötland I ex2l.6 (FAZS).

Heliothis urmigera. brunaktigt knö1fly. Sk.
Baskemölla I ex 20-23.9 (ORDS). Ahus. Aspet
I ex 21 .9 (G. Karlsson), Löderup, Strandbads-
åsen I ex 11.9-15.10 (KJCS, KJKS, RYRS), Ol,
Stenåsa 1 ex2l.9 (BZZS), Arontorp 1 ex 23.9
(BZZS), N Möckleby, Dörby I ex 21-1.10
(KAHS) och Runsbäck 1 ex 1.10 (LISS).

Protoschinia scutosa, svartfläckigt knöIfly.
Mer än 100 exemplar funna, det största antal nå-
gonsin under samma år i landet. Följande fynd
rapporterade: Sk, Borrby strand I ex 4-10.9 och
1 ex 20-24.9 (ORDS), Skegrie 8 ex 9.9
(WMAS), Trelleborg 10 ex 6.9 (M. Svensson
enl. WMAS), Baskemölla I ex 7-8.9 (ORDS),
Simrishamn 4 ex I .8 och 4 ex 8.8 (BZZS), Ha,
Halmstad, Påarp 1 ex 1.9, I ex 21.9 och 1 ex
22.9 (LNYS), Halmstad, Snöstorp 1 ex 10.9
(ÅKMS), Halmstad, Magnilund I ex 21.9
(LNYS), Sm, Kalmar, Nyhemskullen 1 ex 1.9
och 1 ex 10.9 (UISS), Vassmolösa I ex 219
(KSMS), Gamleby, Valstadsskolan 12 ex 2-9.9
(EFAS), Västervik, Borgö 4 ex 2-9.9 (EFAS),
Skogsby 1 ex obs 8.9 (BÅBS), Gårdby 3 ex 8.9
(KDVS), Runsbäck 4 ex 9.9 (LISS), N Möckle-
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by, Dörby 3 ex 6-10.9 (KAHS), Karum 1 ex 9-
13.9 (FOUS), Bejershamn 2.ex ll.9 (AAUS,
BZZS) , Karlevi 1 ex 1 1 .9 (BAOS, HEYS, IFOS,
PFES) och I ex 13.9 (E. Karlsson, PFES), Kalk-
stad 1 ex 21.9 (BABS) ,LFrö2ex22.9 (KDVS),
Arontorp I ex23 .9 (BZZS),Go,Hamra, Tuvlan-
det 2 ex 28 .8-24 .9 (KJCS , KJKS , RYRS) , Sund-
re, Hallbjäns 3 ex 28.8-24.9 (KJCS, KJKS,
RYRS), Hamra, Suders 4 ex 28.8-24.9 (KJCS,
KJKS, RYRS), GS, Fyrudden 2 ex 6-1.9
(FAZS), Ög, Linköping 2 ex t5-23.9 (ROAS),
Mogata 1 ex24-30.9 (SNTS), Sö, Västerljung,
Björkbacken 2 ex 6.9 (LGÖS). Trosa I ex 9.9
(LJRS), Sörtorp, Floda 1 ex 9.9 (KJKS), St. Ut-
tervik 1 ex 12.9 (HGNS), St Vika, Nynäshamns
k:n I ex 8-17.9 och I ex 18.9-1.10 (PGAS),
Torö,Herrhamral ex 4-16.9 (BJOS,PGAS) och
2 ex 19.9-1.10 (HHLS, PGAS), Up, Hässelby
gård I ex 7.9 (IMBS), Nonbyle, Väddö 7 ex 10-
12.9 (MKES, SOKS, TSSS), Vs, Lindesberg I
ex 9.9 (SEHS), Gä, Sandviken, Årsunda I ex 4-
17.9 (KJCS) och Ån, Sollefteå, Skedom 1 ex 9.9
(FPLS).

Nya landskaps- och lappmarksfynd
164 Dahlica charlottae Me (SVNS) - 1130 a

Leptidea reali Dr (RPLS) - 1116 Melitaea dia-
minaMe (GFJS) - 1869 Cyclophora quercimon-
taria GS (FAZS) - 1812 Timandra griseata GS
(FAZS), Vg (RPLS) - 1950 Chloroclysta sitera-
ra GS (FAZS) - 1951 Plemyria rubiginata GS
(FAZS) - 1965 Eustroma reticulata Gä (KJCS) -
1967 Colostygia aptata Gä (KJCS) - 2002 a Pe-
rizoma sp.Go (SVNS) - 2020 Eupithecia insig-
niata tJp (NAFS) - 2026 E. centaureata GS
(FAZS) - 2061 E.lanceata Me (GFJS) - 2011
Aplocera plagiata GS (FAZS) - 2091 Calospilos
sylvata Gä (KJCS) - 2ll8 Ennomos fuscantaria
GS (FAZS) - 2145 Dei.leptenia ribeata Me
(GFJS) - 2l9l Aglia tau Ol (BZZS) - 2203 Ma-
croglossum stellatarum Nb (K. Lundström 94
enl. HYDS) - 2315 Catocala fraxini GS (FAZS)
- 2328 Eublemma minutata Go (EQTS,IMBS,
LJRS) - 2348 Nycrcola asiarica Ög tROAST -

2396 Amphipyra berbera GS (FAZS) - 2398 A.
tragopogonis GS (FAZS) -2455 Amphipoeacri-
nanensis Vr (PENS) - 2460 Hydraecia nord-
stroemi Vr (PENS) - 2465 Celaena haworthii
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GS (F'AZS) - 2486 Caradrina clavipalpis Me
(GFJS), Hr (PGAS, WMAS 85) - 2521 Litho-
moia solidaglnis GS (FAZS) - 2530 Allophyes
oryachanthae GS (FAZS) - 2532 Dryobotodes
eremita GS (FAZS) - 2536 Mniotype satura GS
(FAZS) - 2539 Polymixis gemmea GS (FAZS) -

2540 Antitype chi GS (FAZS) - 2541 Ammo-
conia caecimacula GS (FAZS) - 2595 Hadena
irregularis Go (SVNS m fl) - 2615 Orthosia
gothica GS (EQTS) - 2619 a Mythimna vitellina
Go (KJCS, KJKS, RYRS) - 2649 Actebia prae-
cox Bo (PHNS) - 261I Paradia.rsia glareosa GS
(FAZS) - 2685 Xestia sincera Og (FAZS) - 2692
X. c- nigrum GS (FAZS) - 2698 X. castanea GS
(FAZS) - 2108 Pyrrhia umbra GS (FAZS) -
2J13 Protoschinia scutosa Sm (EFAS, KSMS,
UISS), GS (FAZS), Vs (SEHS), Ån GPLS).

Rapportörer
AAUS = Anders Amandusson, AEPS = PederAndr6n,
ARNS = Sten-Arne Andersson. AITS = Ulla-Britt
Andr6n. AXGS = Göran Axelsson. BAÖS = Anders
Brattström, BEFS = Christer Bergendorff, BJOS =
Jan Olov Björklund, BMOS = Oskar Brattström,
BPOS = Per Olof Bengtsson, BZZS = Per-Erik Betz-
holtz, BÅBS= Bengt Åke Bengtsson. DJÖS = Jörgen

Dah16n. EFAS = Stefan Ekroth. EKIS = Bruno
Enekvist, ELHS = Claes Eliasson, EQTS = Håkan
Elmquist, ESFS = Stefan Eriksson, nÅtS = Båtel
Enekvist, FAZS = Marcus Franzdn, FHDS = Nils
Forshed, FORS = Hans Forslind, FOUS = Marcus
Forslund, FPLS = Per Frededriksen, FYKS = Ingemar
Fryklund, GFJS = Östen Gardfjell, GNBS = Bert
Gustafsson, GSXS = Alexander Giselsson, GUSS =
Bertil Gunnarsson, HEYS = Benny Henriksson,
HGNS = Göran Hagerum, HHLS = Hans Hellberg,
HYDS = Nils Hyddn,IFÖS = Fabian Idensjö,IMBS =
Lars Imby, JHES = Henrik Jeansson, JMKS = Mikael
Johannesson, JMLS = Magnus Jeansson, JOJS = Jan

Jonasson. JSNS = Sven Johansson. KAHS = Hans

Karlsson, KDVS = Dave Karlsson, KJCS = Clas

Källander, KJKS = Karl Källander, KPOS = Per-Olof
Kall, KSMS = Peter Koch-Schmidt, LGÖS = Cöran
Liljeberg, LJRS = Jesper Lind, LKFIS = Hans Lind-
mark, LNYS - Ronny Lindman, LTSS = Mats Linde-
borg, MKES = Kenth Martinsson, NAFS = Alf Nils-
son, OAOS = Anders Ohlsson, OLBS = Bo Olsson,
PEBS = Bert Pettersson. PENS = Carl-Åke Petters-
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son, PFES = Fredrik Persson, PGAS = Göran Palm-

qvist, PHNS = Hans Petersson, PMAS = Magnus
Persson, ROAS = Anders Robertsson, RPLS = Göran

Ripler, RYRS = Nils Ryrholm, SEHS = Peter Streith,
SEMF = Hannu Saarenmaa, SEÅS = Åke Selling,
SIRS = Ingvar Svensson (Staffanstorp), SJTS = Jan

Sjöstedt, SLES = Lennart Sanded, SNTS = Thure
Svensson, SRAS = Athi Saarinen, SVNS = Ingvar
Svensson rÖsterlöv). SÖt<s = Per Sjökvist. TBÖS =
Björn Torstenius, THMS = Erik Tham, TSSS = Stig
Torstenius, WCMS = Bengt Wickholm, WEDS =
Bengt Wendet, WMAS = Magnus Wedelin, ÅCUS =
Christer Ågt.n, ÅKMS = Per-Magnus Åht6n, ÖRoS

= Jan Olof Örd6n

Tack
Återigen ett varmt tack till alla rapportörer som möj-
liggjort denna sammanställning. Ett särskilt tack rik-
tas till Nils Ryrholm, Mats Lindeborg och Magnus
Wedelin för värdeful1a synpunkter på manuset. Ingvar
Svensson tackas slutligen för hjälp med bilden av

Perizoma sp.

Litteratur
Aurivillius, Ch. 1887. Entomologiska anteckningar

från nora Roslagen. - Ent. Tidskr. 8 (4): 179- I 85 .

Cederholm, L.1918. Namnkoder - ett förslag ti1l en-
hetliga personangivelser inom biologin. - Ent.
Tidskr. 99:135-141.

Cederholm, L. 1991. Svenska Zoologlistan. Stencil.
Zoologiska Museet i Lund.

Eggertsson Karlström, C. & Häggström, M. 2000.
Väder och vatten. En tidning från SMHI- väder-
året 1999. Norrköping.

Ehnström, 8., Gärdenfors, U. & Lindelö*, Å. tgq:.
Rödlistade evertebrater i Sverige. Uppsala. (Data-
banken för hotade arter).

Eliasson, C. in prep. Utvzirdering av överlevnadspo-
tentialen för boknätfjäril, Euphydryas maturna
och ärenprinsn älf jät|l, Euphy dry a s aurinia pä oli -
ka förekomstytor i Nora och Lindesbergs kom-
muner, Orebro Iän - underlag för reservatbild-
ningar. Nalurvårdsenheten. Länsstyrelsen i Öre-
bro län.

Elmquist, H. 1998. Cryptocala chardinyi (Bois.),
Lep., nytt nattfly för Sverige. - Ent. Tidskr. I l9
(2'):96.

de Freina, J.J. & Witt, T.I . 1997 . Die Bombyces tnd
Sphinges der Westpalearktis. Bd. 4. Sesiidae.
Miinchen.

Fryklund, I.. 1999. fi ärilsinventering i kraftlednings-
gator. Alvkarleby och Tierps kommuner. Upp-



Ent. Tidskr. i21 (2000)

landsstiftelsen. Uppsala (stencil).
Juhl Nielsen, F. & Baungaard, B. 1999. Fangst och

klaekning af ldaea ochrata Scop. - Lepidoptera
bind VII. m 8:250-252.

Kronestedt, T. 1999. Per Lindskog - en minnesteck-
ning. - Ent. Tidskr. 120 (l-2): 57-58.

Knudsen, K., Bech, K., Bincher, J., Christensen, E.,
Fibiger, M., Helsing, F., Jensen, L., Madsen,A. &
Möller. H.E. 1998. Fund af storsommerfugle i
Danmark 1997. Tilaeg till Lepidoptera bind VII
nr.5. Kobenhavn.

Lindeborg, M. & Lind, H. 1986. Scopula nigropunc-
tata, en för Sverige ny mätarart. - Ent. Tidskr.
1O1:111-112.

Norgaard, I. (red). 1998. Samlet liste over fund af
danske storsommerfugle i tiden fra 198'7-1996.
Del I-II. Tillaeg till Lepidoptera. Kpbenhavn.

Palmqvist, G. 1992. Intressanta fynd av storfjärilar
(Macrolepidoptera) i Sverige 199 1 . Ent. Tidskr.
113 (4): 31 -45 .

Palmqvist, G. 1993. Intressanta fynd av storfjärilar
(Macrolepidoptera) i Sverige 1992. - Ent Tidskr.
111 (1-2):31-42.

Palmqvist, G. 1991 .Intressanta fynd av storfjärilar
(Macrolepidoptera) i Sverige 1996 . - Ent. Tidskr.
I l8 (1): 11-27.

Palmqvist, G. 1998. Intressanta fynd av storfjärilar
(Macrolepidoptera) i Sverige 1991 . - Ent. Tidskr.
119 (l):13-27 .

Sbrrtärilar i Sverige 1999

Palmqvist, G. 1999. Intressanta fynd av storfjärilar
(Macrolepidoptera) i Sverige 1998. - Ent. Tidskr.
120 (1-2): 59-74.

Pettersson. C.-Å. 1984. Rhodometra sacrariaL., en

för Sverige ny mätare. Ent. Tidskr. 105: 105.
Radloff. I 800. Kungliga Vetenskapsakademins hand-

lingar. Stockholm.
Ryrholm, N. & Ohlsson, A. 2000. Intressanta fynd av

fjällfjärilar i Sverige 1999. Ent. Tidskr. l2l
(1-2): 47 -53 .

Saarenmaa, H. 1999. Macrolepidoptera at Kungsmar-
kens Natureservat 1999. Länsstyrelsen i Skåne
1än, miljöenheten (http://home.swipnet.se/bio-
share/docu/kungsmarken/report)

Svensson, l.1951. De senaste tio årens nytillskott av
svenska storfjärilar (Lep.). - Opusc. Ent: XXII
(2-3):143-160.

Svensson, I. & Palmqvist, G. 1990. Förteckning över
svenska fjärilsnamn. Stockholm (Naturhistoriska
Riksmuseet & Entomologiska Föreningen).

Svensson, I., Elmquist, H., Gustafsson, B., Hellberg,
H., Imby, L. & Palmqvist, G. 1994. Catalogus
Lepidopterorum Sueciae. Stockholm. (Natur-
historiska Riksmuseet & Entomologiska Före-
ningen).

Torstenius, S. & Lindmark, H. 2000. Synanthedon
adrenaeformis (Laspeyres, 1801), Lepidoptera,
Sesiidae, en för Sverige ny glasvinge. - Ent.
Tidskr. 121 (1-2): 21-22.

Entomologens tips

Frystorka mjuka insekter hemma
Det iir ofta besvärligt att få vissa insekter att be-
hålla formen när de torkar. Inte minst gäller det-
ta fällfångat material av tvåvingar. Efter att ha
sett flugor torka ihop som russin testade jag att
istället sätta dem i frysen direkt efter montering.
Detta lyckades förvånansvärt bra. Senare ut-
vecklade jag metoden genom sätta insekterna i
en tättslutande burk, delvis fylld med blågel som
effektivt absorberar fukten. Metoden med frys-
torkning är vitt använd vid museer med där an-
vänds dyr apparatur som skapar ett vacuum i
frysbehållaren. Blågel kan införskaffas på apo-
teket eller via något kemilab, och det räcker med
ett cemtimeter-tjockt lager i botten av burken.
Insekterna torkas bäst när de redan är monterade
på nålar, vilka sticks i en bit frigolit, innan insek-
terna placeras i burken. Blågelen återanvänds

lätt genom att hettas upp i en öppen kastrull på
spisen, och det ändrar då färg från rosa (fuktigt)
till blått (tort). Det tar ett några veckor upp till
ett par månader för djuren att hinna torka- längre
tid ju större insekt.

Senare prövade jag metoden även på mjuka
larver och det fungerade för det mesta bra.
Långhomingslarver blev dock ofta missfärgade
eftersom dessa feta larver härsknade när de togs
ur frysen. Om de först får ligga i koncentrerad
sprit (minst 707o) nägra dagar lakas fettet ur, och
de ser ofta helt fräscha ut efter montering och
frystorkning. Metoden fungerar kanske även för
spindlar, fjiirilslarver och andra mjukisdjur.
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