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1939), s6dra Finland till Uralbergen. Som verdvext uppges Crlrnrogroslis-arter,
bl.a. C. epigeiosDet littaste settet att skilja .Et. ettrcma lrdt Ar. lluxa er genom bakvingarnas
fergtotr och framyingarnas utkantfelt. Dessa karakterer Iicker oftasl ftir en siker
examination. Somliga eremplar dr dock srdra alt aygtira lilken art de tillh6r. DA fer
man understika valvernas utseende. KaraktererDa stns ttdligt utan eller med lalt
forstoring. Honans genitalia har jag tl'verr inte funnit nlgon atbildning eller beskrivrfng av, sA dirf6r fir man helt lita sig tiU jemfiirelser mellan exemplar, som
Ar htlbestiimda.
Som sveuskt namn pi fjirilen vill jag f6resli: lltirkribbat strAfll'.
Slutligen undrar jag om inte flera lepidopterologer, som gjort fdngster i Roslagen,
kan ha .{.. extrcrna i sina samlingar utan att kenna till det. Jag tog ju arten redan
1962, si den har haft tid att sprida sig. Om enemplar uppteeks, skulle jag vara tacksam om jag fick noggranna uppgifter diirom for en e1'entuell sammanstellning.

Summart'
-lterrostola €xr.ema Hb., earlier not observed in Srreden, rras found in l-ippland
(Rfldmansii, Koholma by) b]'the author in 1962. It is now common in this area.
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Nordena lepidopterologer

En av de mesl itigonenfallande och best studerade etolutionsprocesserna i vira
dagar er utbredningen av melanistiska (m6rka) former hos vissa spinnare, nattfltn
och metare. Eftersom f6reteelsen framf6r aut er koncentrerad till industriomrAden,

har den fAtt namnet industrimelanism. Den er fidigast kand hos bjdrkmitaren,
Biston betnldri.ts L., frin llanchesteromrAdet. \umera kinner man den hos etl
hundratal artel i Europa och Nordamerika,
Industrimelanismen har hittilts knappast studerats i Norden, men nringa arters
omyandlinB ir i full gAng iven hir, negot som t!'dligt framger av Lunds universilets samlingar. Som en bas f6r framtida studier i emnet Snskas si manga ex. som
m6jligt (girna ttrer 100) och insamlade utan hinsln till r.ariabiliteten (eller exemplarens kondition) frAn si mlnga olika lokaler i Norden som mdjligt, av f6ljande

a

er:

Dasgchira pudibunda L.

Gonodontis bidentarq Cl.

Parasticft

lis monoglgpha Hufn.
Procus slrigilis L.

Biston betulqius L.
Boatmiq fibeata Cl.

P. lotrunculus Schiff.

B. rependatd L.
Eatonol.Ts. irs.87- E-

1-2,1

6

106

S\IiRRE TTEDDELANDEN OCH NOTISER

Om mdrka exemplar av andra arter pAtriffas ir vi tacksamma fiir insamlande av
iven dessa. Fjerihrna 6nskas uppsatta p& uilar men beh6ver ej vara spinda. Kartonger och nllar kunna erhallas genom hinvindelse till Eutomologiska avdelningen,
Zoologiska institutioneD, Lund.
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