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This is the seventh report on interesting finds and events fiom the Swedish mountain range
and adjacent areas, which are generally not reported in the national lists for Micro- and
Macrolepidoptera. Despite a high mean annual temperature in the northern parts of Swe-
den, most of the summer was rather cool and wet. A major exception was the second half of
July in the very north, when warm air came in from east. Due to the cold June this gave an
intensely compressed season far north, with spring starting in beginning to mid July and
autumn arriving first of August! During the warm days in July a number of species, like
Pyrgus andromedae, Euphydryas iduna, Colias hecLa, Sympistis lapponica and Xestia ktre-
zl, appeared in abundance. Other finds of interest in the north were Biselachista abiskoella,
Olethreutes boistluvaliant4 Stenoptilia islandictts, Loxostege ephippialis, Diasemia rericrt-
lari,s, Eupithecia fennoscandica, CLossiana polaris, Acerbia alpina, Grammia qvensel.i,

Holoarctia puengeleri, Hoda staudingeri and Polia lamuta. In Härjedalen in the sor.rthern
part ofthe mountain range consequences ofthe poor summer 1998 still were very obvious.
Many of the species occurred in much lower numbers than average and most of the species
that established themselves during the previous favourable years have been wiped out from
this harsh environment again. The only exception was Hadena caesia, which was fbund in
more than the usual single numbers on the steep slopes of Funäsdalsberget.
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Inledning
Våren och senvintern var avsevärt mildare än
normalt i stora delar av Norrland. Medeltempera-
turen i maj blev varmare än normalt men ändå
inte särskilt avvikande. För den som var på plats
kändes det annorlunda eftersom vissa perioder
var mycket varma och andra mycket kalla. Än en
gång kan det konstateras att normal- och medel-
värden är svåra att uppleva i fiällen! Juni blev
kallare och nederbördsrikare än genomsnittligt,
szirskilt i södra fjällvärlden, och det avspeglades
även i 1järilsfaunan. Exempelvis sågs 2 ex av
björnbärssnabbvinge (Calbphrys rubi) i en myr-
kant vid Nb. Junosuando så sent som 29.6. Vanli-
gen är denna art överflugen när det är dags att dra
till f.1älls (FAZS). BengtWendel tyckte inte heller

om utvecklingen i juni och skriver "det var
mycket sent i år och det märktes på den sparsam-
ma tillgången på arter som normalt flyger och till
och med kan vara slut vid midsommartid. På Nis-
suntjårro var det nästan sterilt gällande imagines.
Den 2-3 juli var t.o.m. gullrismalmatare (Eupi-
thecia virgaureatn), som annars brukar vara slut
vid denna tidpunkt, vid god kondition". Troligen
på grund av det blöta och kalla vädret tycks ingen

fiärilsintresserad ha vågat sig särskilt långt norrut
förrän till midsommar eller också blev det inget
att rapportera. Mycket lägligt kom vid denna
tidpunkt årets första pust av "ryssvärme" från
öster in över nora Sverige. Detta resulterade i
observationer av bl.a. mörkbrämad fältmätare
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( C olo s ty gia tu rb atn), trolldruvelobmatate (Ac a-
,tis appensato) och tistelfjärll (Cynthia cardui)
nedanf'ör fjällen (BZZS, FAZS, GUSS, LJRS)
och gröngul höfjäril (Colias nastes), Frejas piir-
lemorfj iiril (C I o s s i u n a fr e i i a), o ch lap sk nätfj äril
(Euphydryas iduncr) i fjällvärlden (f1era rappor-
törer). Nästa ryssvärmepust längst i norr kom i
månadsskiftet juni-juli med några fina dagar och
fynd av exempelvis nordisk igelkottspinnare
(Acerbia alpina) (FROS, JJAS, WMAS). Sedan

drog sig värmen österut och efterfijljdes av ca

två veckor med ostadigt väder och få ljusglimtar
för insekter och entomologer. Därefter började
flera riktigt btöta lågtryck dra upp från sydost
och in över södra Norrland, varvid ett antal ne-

derbördsrekord slogs i dessa trakter. "Bakom"
lågtrycken drogs varm luft upp över Finland och
Ryssland som fick fantastiskt sommarväder, vil-
ket tidvis spillde in över nordligaste Sverige.
Därav fick norra Nomland Sveriges bästa väder
under andra halvan av juli, och vi som var där
fick uppleva sol var och varannan dag, men ack
så kalla nätter (i slutet avjuli flera frostnätter på

rad). På grund av väderutvecklingen blev sä-

songen längst i norr mycket komprimerad. Strax
före mitten av juli var det fortf-arande vår-för-
sommar, då exempelvis tidiga arter som nejlik-
malmätare (Eup ithe c i a fe nno s c andic a), nordisk
igelkottspinnare (A. alpina) och lapsk nätfjäril
(Euphydryas iduna), flög. I början av augusti
var hösten i antågande och flertalet arler, exem-
pelvis högnordisk höfJäril (.Colias hecla), notskl
fjällf'ly (Xesria lorezi) och rödbrunt fjällfly (X.

tecta) hade slutat flyga. Som en illustration på

säsongens snabba flykt hittades sista dagarna i
juli döda individer av lorezi och tecttt sittandes
på fjällglim (KJCS, KJKS, RYRS). I augusti in-
leddes i norra Norrland en lång och varm höst
som sakta spred sitt ovanligt blöta täcke söderut.
Hösten blev en av de mildaste som noterats i
norra halvan av Sverige. Även om hösten var
mild var dess tidiga ankomst sannolikt inte
gynnsam för insektsbestånden. Som helhet blev
väderåret i norr milt utan att för den skul1 vara
särkilt milt mot fjärilar och övriga insekter.

De få entomologer som inte givit upp eller
som lyckades komma upp när vädret blev bättre
den I 3- 14 juli längst i norr fick vara med om en

del trevliga upplevelser. När Dave Karlsson
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kom till nordsidan av Torne träsk flög exempel-
vis Richardsons hedfly (Polia richardsoni),
högnordisk höfjäril (C. hecla) och blomvisslare
(Pyrgus andromedae) rikligt. Särskilt blomviss-
laren hade ett mycket gott flygår norr om Torne-
träsk. Runt 22-26 jili flög arten i sådant antal på

Borrasacohkka att man kunde se något dussin
flyga samtidigt (KJCS, KJKS, RYRS). En annan

art som flög avsevärt rikligare än normalt både

norr och söder om Torneträsk var lapskt hedfly
(Sympistis lapponica) som kunde observeras

varje dag, noff om träsket upp till något tiotal
exemplar per dag. Det är första gången som ar-

ten noterats i större antal än Zetterstedts hedfly
(Sympistis zetterstedti) (KJCS, KJKS, RYRS).
Även norskt fjällf1y (Xestia /orezl) f1ög i stort
antal norr om Torneträsk från mitten juli av juli
fram till den2l-28. Under denna tid kunde man
varje kväll, om man kände sig inspirerad, försö-
ka fånga de hanar som råkade flyga förbi, missa-
de man någon kom det strax nya. Tätheten var så

stor att man kunde gå och leta ut vackra former
på den blommande smällglimmen, både på dag-
och kvällstid. lnte ens det illustra året 1980 var
arten lika vanlig som år 2000. På grund av de

mycket kalla nätterna tillbringade vi en del tid
med att underhålla och elda i Snurritjockkåtan.
Kåtan var kall och rå när vi kom, men när vi bör-

.jade elda i den blev det snabbt sommar inomhus.
En oväntad effekt blev att det började kläckas
malar ur väggarna! Varje dag kläckte nya indivi-
der av främst innebomal (Monopis Laevigella)
och klargul bansko gspraktmal ( S c h i ff e rmu e I L e -

ria similella), men även en och annan allmän
svampmal (N e map o g on c I ct ac e Lla). Uppenbarl i-
gen har dessa "kåtmalar" fått allt kortare säsong-

er i takt med att antalet besökare på norrsidan
har minskat under senare år.

Även på sydsidan av träsket, på och norr om
Nissuntjårro rådde gynnsamma förhållanden
(KJCS, KJKS, RYRS). Tre entusiaster från
Bayern i södra Tyskland, Karl Heinz Fischer.
Bernhard May och Christian Zehentner, hade

övergivit sina egna alpina berg till förmån för
Abiskoområdet. Annu mer internationellt blev
det när Mårten Runquist från Montpellier i södra

Frankrike dök uppl Under perioden 15-17 hitta-
des något dussin nordiska igelkottspinnare (4.

alpina) och ett antal utflugna kokonger som näs-
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Fig l. Hona cLv Acerbia alpina. To, Nissuntitu'ro I 5.7
2000. Rtto Nils Ryrholm.

Re,sting .female ofAcerbia alpina, To, Nissuntjårro
15.7 2000.

tan alla redan lossnat fiån underlaget. Våra fliti-
ga nyvunna tyska vänner som var nyfikna på allt
vad som bjöds i fjärilsväg upptäckte att det varje
morgon satt enstaka nykläckta Richardsons hed-
fly (P. richardsonl) i vegetationen runt tälten i
vårt basläger på Nissunsnocke. Det fick till följd
att vi alla gick dubbelvikta i cirklar med lång-
samma steg ivrigt stirrande i marken varje mor-
gon. Den l7 juli hittades även en nykläckt hona
av norskt fjällfly (Xestia brezi) pä samma sätt,

nästa dag hittades ytterligare någon. Runt tälten
flög även myrlångpalpvecklare (Sparganothis
rubicundancL) och fjällångpalpvecklare (5. prae -

cana.l i stort antal men även några smalvingade
tjällknoppvecklare (Apotomis lemniscutana)
och fjåillvedelvecklare (Cy dia au re o luna). Ddr-
utöver sågs även ett fåtal individer av lapskt
hedfly (Sympistis lapponica) och ett högnor-
diskt hedfly (Hada staudingeri).

I Härjedalsfjällen märktes sviterna av kata-
strofsommaren 1998 fortfarande tydligt. Flera
annars allmänna och utbredda arter, exempelvis
tandfläckigt lundfly (Hada nancr) och blågrått
lundfly (Papestra biren) hittades bara enstaka
eller inte alls. Lapskt metallfly (Syngrupha dia-
sema), som borde vara anpassat till Härjedals-
klimatet, har inte heller återhämtat sig utan på-

träffades bara i ett exemplar. Likaså var Xestia-
arterna, som främst flyger jämna år, mindre tal-
rika än de brukar vara. Exempelvis hittades inga
östliga fjällflyn (Xestia distensa) alls detta år. Av
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Fig 2. Hona av Euphydryas iduna pci NissuntjtLrro
(1000 m ö.h.) IB.7 2000. Arten hade ännu ett bra år
med riklig flygning. Foto NiLs Ryrholn't.

A.female oJ Euphydryas iduna NissLuttitrrro ( 1000 m)
IB.7 2000. This butte(Iy httve had a number of
successful breeding yettrs dttring the late 1990's.

de "sydliga" nykomlingar som etablerat sig i
västra Härjedalen under de gynnsamma åren på
1990-talet återfanns endast tvärlinjerat backfly
(Agrochola circellaris, I ex), stort ängsfly (Apa-

mea monoglypha,3 ex'), fläckat stamfly (Amphi-
poea oculea,3 ex) .och vackert nejlikfly (Hade-
na conJusa,3 ex). Overhuvudtaget tycks nejlik-
levande arter haft gynnsamma förhållanden. På

Funäsdalsberget visade sig utöver vackert nej-
likfly (ä. confusa') även glimmalmätare (Eupit-
hecia venosctfa), förväxlat nejlikfly (H. capsin-
cola) och blågrått nejlikfly (H. caesia). Tidigare
års erf-arenheter visar att fynd av sydliga expan-
sionsarter i Härjedalen iir starkt beroende av fö-
regående års väder. Det såg länge ut som 1998

års vädervålnad helt skulle förhindra nyfynd un-
der år 2000. I allra sista stund, när fällorna höll
på att monteras ned för säsongen, dök det helt
oväntat upp ett hagtornsfly (Allophyes oxya-
canthae) vid Skarvruet den 22 september. Kväl-
len efter kom det en spinnarmätare (Colotis pen-
naria) pä Duvberget, varför i alla fall två nya
landskapsfynd blev lite av grädde på moset
(KJCS, KJKS, RYRS).

Rapporter mottas tacksamt till denna sam-

manställning senast till Trettonhelgen. Dessut-
om vore det tacknämligt med lite fylligare rap-
porter om de intressanta observationer som
gjorts.
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Intressanta fynd och observationer
Nemophora amurensis, sibirisk antennmal.

Nb, 1 mil NNV Pajala, Hanhijänkkä I ex 29.6
(oLBS).

Alloclemensia mesospilella, vinbärsbred-
vingemal. To, Masugnsbyn, Canyon 2 ex 29.6
(oLBS).

Dahlica charLottae, tunnvingesäckspinnare.
To, NV Torne träsk 2 ex 30.6 (BZZS, FAZS,
GUSS).

" D e p re s s ari a s il e s iac a, nordli g röllekplattmal.
Än, Ramsele, Högberget 1 ex 3.1-4.8. (AEPS,
ATTS, KJCS).

Biselachisttt abiskoel,la, abiskogräsminerar-
mal. To, Abisko 3 ex 4.7 (OLBS).

A ri s t o t e li a he I iac e lla, f'j äl I sippfi losofmal. To,
Borrasacohkka 6 ex observerade när de kröp
omkring på eller flög runt tuvor av f.1ällsippa 26.

7 (KJCS, KJKS, RYRS).
Olethreutes boisduvaliana, blybandbrok-

vecklare. Nb. Åtrask talrikt förekommande 7.7
(oLBS).

Olethreute s noric ana, fjällsippebrokveckla-
re. To, Borrasacohkka och Lullihatjoro ett fler-
tal ex på fjällsippehedar 22 och 26. 7 (KJCS,
KJKS, RYRS).

Apotomis demissana, mörkkantad fjä11-

knoppvecklare. To, mellan Nissunsnocke och
Paddusieva fängades inalles 3 ex 16-18.1
(KJCS, KJKS, RYRS).

Ancylis paludana, sumpvialsikelvecklare.
Nb, Frevisören I ex 27.6 (OLBS).

S t e no p t i L i a i s landic us, tuvbräckefj ädermott.
To, Snurritiock-branten I ex28.l (KJCS, KJKS,
RYRS).

Synanthedon culicformis, mygglik glas-
vinge. To, nedanför Snurritjock-kåtan 5 ex på
f'eromon 25.7 (KJCS, KJKS, RYRS).

Catastia marginea, guldfransmott. To, Kär-
kevagge 1 ex2;/ (LJRS), Snurritjock-branten 4
ex22-28.7 (KJCS, KJKS, RYRS).

Pyrausta porphyraLis, porfyrljusmott. To,
Snurritjock-branten ca 10 ex flög över öppna
grusplättar i kanten av avsmälta snölegor 25-
28.7 (KJCS, KJKS, RYRS).

Lo ro s t e g e ephip p ialis, fi ällängslj usmott. To,
Borrasacohkka och Snurritjock-branten enstaka

ex observerades under 22-28.1 (KJCS, KJKS,
RYRS).
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Diasemia reticularis, bokstavsmott. Nb,
Åtrask rikligt förekommande 7.7 (OLBS).

Adscita .statices, metallvingesvärmare. Nb.
Åtrask en hona 7.7 (OLBS).

Pyrgus andromedae, blomvisslare. Vanligt
förekommande 30.6-1 1.7 på To, Borrasacohkka
och Lullehacorru (fl era rapp. ). Däreft er, I 5 -26.1
var arten allmän i branterna (flera rapp.).

Pyrgus centaureae, klintvisslare. Vr, 3 km V
Känbäckstrand enstaka ex I 1.6 (BAÖS, CSXS,
HEYS, fFÖS, PFES); To, Jänkänalusta 2 ex 26.6
(LJRS) och på myr V Rautas station 1 ex 6.1
(JCAS).

Hesperia conTmo, allmän ängssmygare. To,
Snurritjock-branten 3 ex flög i små varma ras-

branter 21 -28.1 (KJCS, KJKS, RYRS).
Colias nastes, gröngul höfjäril. To, Kärke-

vagge enstakaex2.l (LJRS); Njulla ca 10 ex 8.7
(LJRS) och 4 ex 13.7 (LKHS). Enstaka ex även
norr om Torneträsk (flera rapportörer).

Cynthia cardwi, tistelfjiiril. To, Lannavaara I
ex2l.6 på snöstaket (FROS, JJAS, WMAS).

Boloria napaea, nordisk gulfläckig pärle-
morfjäril. To, Kärkevagge I larv 2.7 vilken gav

en imago 13.7 (LJRS); Bonasacohkka I puppa
8.7 som kläckte 12.7 (LKHS).

Clossiana freija, Frejas pärlemorfjriril. To,
Rapporterad från Krokvik och vägen Kiruna-
Nikkaloukta i flera ex 26.6-10.1 (f1era rapp.).

Cl o s s iana p o/arls, högnordisk påirl emorfj äril.
Tycks ha haft ett gott flygår. Från den klassiska
lokalen To, Borrasacohkka rapporteras 5 puppor
och ca l5 nyligen kläckta puppskal 30.6-1.7
(BZZS, FAZS, GUSS); ca 20 ex och en puppa
7.7 (LJRS); I ex L] (LKHS); I ex I .'7 (JCAS);
>25 ex 11.7 (BAOS, GSXS, HEYS, IFOS,
PFES). Se även macrolistan i detta nummer.

Clo s s iana chariclea, arktisk pärlemorfjäril.
To, Nissuntjåno 28.6 hittades en larv fastspun-
nen på sten. Fyra dygn inomhus efter förpupp-
ning kläcktes ett melanistiskt ex (LKHS); I larv
29.6 (WEDS); 5 puppor 3.7 som senare kläcktes
(BZZS, FAZS). To, Jiebrenchonu ca ett 10-tal
ex observerade 28.7 (KJCS, KJKS, RYRS).

Clossiana thore, gräkantad pärlemorfiäril.
To, arten f1ög rikligt på blomrika ängar i fjäll-
björkskogen på nordsidan av Torneträsk 19-

25.7, vilket visar hur sent säsongen kom igång år
2OOO (KJCS, KJKS, RYRS).
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C I o s s iana fr i,gga, Friggas pärlemorfj äril. To,
Krokvik flera ex 4.7 (LJRS) och flera ex 10.7
(BAÖS, CSXS, HEYS. IFÖS. PF'ES): På MYT V

Rautas station 2 ex 6.1 (JCAS); längs vägen Ki-
runa-Nikkaloukta flera ex 10.7 (BAOS, GSXS,
HEYS,IFÖS, PFES).

Clo s s iana improbct, dvärgpärlemorfj äril. To,
Borrasacohkka 3 ex 1 1.7 (BAOS,GSXS, HEYS,
IFÖS, PFES). To, Jiebrenchonu ca ett 20-tal ex

observerade 28.7 (KJCS, KJKS, RYRS).
Euphydryas iduna,lapsk nätfjäril. To, Abisko

Ö riklig 26.6-11 .1 (flera rapp.).
Erebia embla, gulringad gräsf.1äril. Vr,3 km

V Känbackstrand mer än 30 ex 11.6 (BAOS,
GSXS, HEYS, IF'ÖS, PFES).

Erebia dlsa, Disas gräsfjäril. To, på myrar V
Rautas station 3 ex 6.7; Krokvik och längs vä-
gen Kiruna-Nikkaloukta enstaka ex 10.1
(BAÖS. GSXS. HEYS. IFÖS. PFES).

Albulina orbitulus, fjällvickerblåvinge. Hr,
Bruksvallarna vid Ljusnan 5 ex9.l (JCAS) och
allmän längs vägen Funäsdalen-Bruksvallarna
(BAOS, GSXS, HEYS, IFOS, PFE,S).

Agriades glandon, högnordisk blåvinge. To,
Tornehamn, Kratersjön 9 ex utan datum
(LKHS). Bonasacohkka vanlig 22-26.1 (KJCS,
KJKS, RYRS).

Xanthorhoe abrasaria, lapsk fältmätare. To,
Abisko Ö 5 ex 1.7 (LKHS).

Epirrhoe ha,stulata, sorgklädd fältmätare.
Nb, Kengis 1 ex29.6 (BZZS, FAZS, GUSS).

Entephria byssata, sidenglänsande fältmä-
tare. To, Borrasacohkka 3 puppor 'l .J varav tvä
parasiterade medan den tredje kläckte 14.7
(LJRS); Njulla 3 ex 13.7 (LKHS). Arten var
frekvent på bagge sidorna av Torneträsk under
andra halvan av juli (KJCS, KJKS, RYRS).

Colosty gia turbata, mörkbrämad fältmätare.
To, Kiruna reningsverk 1 ex25.6 (LJRS).

Perizoma minorata, fjällängsmätare. To,
Björkliden 10 ex 30.6 (LKHS).

Eupithecia fenno s c andica, nejlikmalmätare.
Se macrolistan i detta nummer.

Eupithecia py gmaeata, dvärgmalmätare. Nb,
Kengis 3 ex29.6 (BZZS, FAZS, GUSS).

Eupithecia geLidata, skvattrammalmätare.
To, Jukkasjärvi 10 ex 26.6 (LKHS).

Eupithecia venosata, glimmalmätare. Hr,
Funäsdalsberget I ex 17.6- 11.8. Arten tycks
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även detta år överlevt i Härjedalens bergsbranter
(iämför även med nejlikfly-arterna). (KJCS,
RYRS).

E up ithe c ia ac t ae ata, paddbärsmalmätare.Hr,
Funäsdalsberget 1 ex 17.6-11.8. (KJCS, RYRS).

Acasis appensata, trolldruvelobmätare. Nb,
Kengis och Kengisfors 9 ex 24-25.6 (LJRS) och
I ex29.6 (BZZS, FAZS, GUSS). Dessutom fun-
nen i 1 ex25.6 på en husvägg vid hembygdsgår-
den i Masugnsbyn vilket är det första fyndet av
arten här på tio år (LJRS).

" Agriopis aurantiaria, guldgul frostmätare.
An, Ramsele, Högberget 1 ex 20.10-1.11. Annu
en art som fortsätter att breda ut sig i Norrland
(AEPS, ATTS, KJCS).

Lycia pomonaria, äpplevtntermätare. To, Ka-
lixfors skjutfält 2larver 2.7 (BZZS, GUSS).

Pararctia lapp onica, lapsk igelkottspinnare.
To, Jänkänalusta 1 ex 26.6 (LJRS); Krokvik I ex
4.7 (LJRS) och I ex 13.7 (BAÖS. CSXS.
HEYS, IFÖS. PFES): Abisko Ö I ex 2.7 lockad
med aLpina-hona och Maunovuoma-myren NV
Krokvik I ex 5.7 (WEDS); V Rautas station I ex
6.7 (JCAS).

A c e rb ia alp ina, nordisk i gelkottspinnare. To,
Nissuntjåno 2 puppor 28.6 (LKHS); 21 puppor
29.6 (WEDS); 1 puppa 1.7 ur vilken en hona
kläcktes a.7 (OLBS); 4larver och en kokong 3-
4.1 (BZZS, FAZS); Nissunsnuohkkis nordslutt-
ning 40 puppor 30.6-1 .1 varav ca 25 Vo kläckta
samt 1.7 en kopula, 2 observationer av flygande
hanar och I hane lockad med hona (FROS,

JJAS, WMAS). Se även macrolistan i detta
nummer.

Grammia qvenseli, alpigelkottspinnare.To,
Abisko Ö 5 hanar 2.7 lockade med alpina-hona
(WEDS) och t hane lockad 4.1 (BZZS, FAZS,
GUSS); Krokvik t hane 5.7 lockad med alpina-
hona (FROS, JJAS, WMAS); Lullehacorru I
oparad hona upptäcktes 11.7 tack vare att tre P
hirtata-hanar kivades om henne. Honan spara-
des levande och lockade 6 hanar vid Krokvik
I3.7 (BAÖS. GSXS. HEYS. IFÖS. PFES). EN

parad hona hittades på Borrasacohkka 22.1 .

Denna hona, som var liten och mörk, lade ett 30-
tal ägg. Från dessa kläcktes 13 fjärilar som fler-
talet var avsevdrt större och ljusare än modern
(som myrdjur). En hane fångades även vid
Snurritj ock-b r anten 25.J (KJCS, KJKS, RYRS ).
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Holoarctia puengeleri (fridolini), arktisk
igelkottspinnare. To, Nissuntjårro 1 kokong och
2 nyligen kläckta kokonger 3-4.7 (BZZS,
FAZS).

P hragmatobia fuligino s a, rostvinge. To, Abi-
sko Ö 3 hanar lockade med alpina-hona 2.7
(WEDS); Krokvik I hane lockad med qvenseli-
hona t3.7 (BAÖS, GSXS, HEYS. lFÖS. PFES).

Nola karelica, karelsk trågspinnarfly. Dr,
Nås, Norflyten 3 ex 8.7 (BAOS, GSXS, HEYS,
IFÖS, PFES).

Syngrapha parilis, högnordiskt metallfly. To,
Feromon lockade 10 hanar 5.7 vid Nikkaloukta.
Pirtivuopio (LJRS).

Victrir ( Po liobry a ) umov ii, bar:rskogslavfly.
Se macrolistan i detta nummer

Hadena caesict, blågrått nejlikfly. Hr, Funäs-
dalen, Funäsberget 960 m, l2 ex l1 .6-11.8, för-
sta året som arten visar mer än i enstaka exem-
plar (KJCS, RYRS).

Sympistis funebris, svartbandat hedfly. To,
Krokr ik I ex obserr eracles 13.7 (BAÖS, CSXS,
HEYS,TFÖS, PFES).

Sympistis lapponicu; lapskt hedfly. To, Lulle-
hacoru I ex 11.7 (BAOS, GSXS, HEYS,IFOS,
PFES). Frekvent noff om träsket 22-28.1
(KJCS, KJKS, RYRS).

Anarta melanopa, svartfläckat hedfly. To,
Kärkevagge enstaka ex 2.'7 (LJRS); Borrasa-
cohkka l0 exl .l (LJRS) och 5 ex samma datum
(LKHS); Stordalen 3.ex 11.7 (LKHS); Lulleha-
corru I ex 11.1 (BAOS, GSXS, HEYS, IFOS,
PFES). Arten tycks numera sällan uppträda i de
stora anlal den tidigrre gjort

Anartomima secedens, Bohemans hedfly. To,
Krokvik I ex2.1 (BZZS, GUSS) och I ex 13.7

1BnÖS. CSXS. HEYS. lFÖS. PFES).
Hada leucocycla, Dovrefiällfly. To Snurri-

tjock-branten enstaka f.liirilar flög och besökte
blommor i mycket branta partier av varma ras-
branter 25-28.1 . fiärilarna var mest aktiva på

eftermiddagen och kvällen. (KJCS, KJKS,
RYRS).

Hada staudingeri, högnordiskt hedfly. To,
Stordalen 1 ex 11.7 (LKHS). Nissunsnocke 1 ex
och I ex vid Lapporten, båda 18.7 (KJCS,
KJKS, RYRS).

H ada s krct e li n g i a, I appf jällfl y. To, Jukkasj är-
Vi 1 EX 13.7 (BAÖS, GSXS, HEYS, IFÖS,
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PFES). Se även macrolistan i detta nummer.
PoLia richardsoni, Richardsons hedfly. To,

Bonasacohkka 3 ex 7.7 (LJRS). Därefter ut-
bredd och relativt vanlig både norr och söder om
Torneträsk (flera rapportörer).

Polia lamuta, sibiriskt lundfly. To, Krokvik I

ex 10.7 och I ex 13.7 (BAÖS, GSXS, HEYS,
IFÖS, PFES).

Xestia quieta, spensligt hedfly. To, Lapporten
ca 30 ex observerade 18.7 (KJCS, KJKS,
RYRS).

Xestia lyngel, fjällhedfly. Vanlig på To,
Nissuntjårro 16-19.1 (KJCS, KJKS, RYRS).

Xestia gelida, Meves fjatlfly To, Jukkasjärvi
enstaka ex 10-13.7 (BAOS, GSXS, HEYS,
IFÖS, PFES). Hr, Funäsdalsberget I ex 11.6-
I 1.8, f'örsta fjällnära fyndet av arten i Hr (KJCS,
RYRS).

Xestia borealis, nordiskt jordfly. To, Jukkas-
järvi enstaka hanar på bete 22-23.1 . Karl Heinz
Fischer, Ber-nhard May & Christian Zehentner.

Xestia laetaåilis, högnordiskt fjällfly. All-
mänt förekommande To, Jukkasjärvi 10-13.7
( BAÖS. GSXS. HEYS. lFÖS. PFES ). Sparsam i

Hr (KJCS, RYRS).
Xe,stia sincera, barrskogsfjällf1y. Dr, Stygg-

tbrsen 2 er 15.7 (BAÖS. GSXS. HEYS. lFÖS.
PFES).

Tack
Ett varmt tack till de strävsamma rapportörer som

möjliggiort denna sammanställning av ett magert re-

sultat fiån ett oftast magert år.

Rapportörer
AEPS = Peder Andr6n, ATTS = Ulla Britt And-
r6n, BAÖS = Anders Brattström, BZZS = Per-
Eric Betzholtz,FAZS = Markus Franz6n. FROS

= Jörgen Frohmark, GSXS = Alexander Gisels-
son, GUSS = Bertil Gunnarsson, HEYS = Ben-
ny Henriksson, IFÖS = Fabian Idensjö, JCAS =
Anders Jacobsson, JJAS= Kaj Johansson, KJCS

= Clas Källander. KJKS = Karl Källander. LJRS

= Jesper Lind, LKHS = Hans Lindmark, OLBS
= Bo Olsson, PFES = Fredrik Persson, RYRS =
Nils Ryrholm, WEDS = BengtWendel, WMAS
= Magnus Wedelin.


