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Sedan katalogen över svenska fjärilar (Bengtsson 
m.fl. 2016) publicerades, har en del fel påträffats. 
Nedan följer det som ska rättas eller läggas till. 
Ett varmt tack till alla skarpögda katalogläsare 
som bidragit till att uppmärksamma felaktigheter.

Introduktionsdelarna
Sid. 2 rad 6 nerifrån – artepitetet skall vara [Phymato-

pus] hecta.

Taxa- och utbredningslista
537 torquillella. Det svenska namnet ska inte ha foge-

s, dvs. namnet ska stavas större slånveckmal. 
685 Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758); under 

Jä står ”3”, ändra till Jä.
734 assectella. Markeringen för Vb har felaktigt ham-

nat under Ån.
849a Den i Danmark funna arten Densisia augustella 

(Hübner, 1796), gulbandad praktmal, skall till-
fogas efter 849 D. obscurella.

955a Den likaledes i Danmark påträffade Agonopterix 
cnicella (Treitschke, 1832), martornsplattmal, 
ska läggas till efter 955 A. selini.

1376 Elachista distigmatella Frey 1859 (tidigare 
benämnd dispilella) har fått samma svenska namn 
som 1401 E. biatomella (Stainton, 1848). E. dis-
tigmatella kan behålla namnet tvåpunktsgräs-
mal, medan biatomella föreslås få namnet slank-
starrsgräsmal.

1401 Elachista biatomella har av misstag fått samma 
svenska namn som 1376 distigmatella. E. biato-
mella föreslås få namnet slankstarrsgräsmal.

2326 Ändra 75 till GS.
2365 Ändra 75 till Nä.
2463 Det svenska namnet ska vara spenslig röl-

likarotvecklare.
2574 Namnet på överordningen ska stavas ZYGAE-

NOIDEA.
2693 Markeringen för Ångermanland (Ån) har felak-

tigt hamnat under Hr.
2726 Den införda arten Opsiphanes tamarindi tama-

rindfjäril hör inte till underfamiljen Danainae. 
Placeringen av släktet Opsiphanes i systematiken 
är osäker. Vissa källor anser att släktet tillhör un-
derfamiljen Morphinae i familjen Nymphalidae 
(ev. under en egen familj Morphidae), exempelvis 

LepIndex (databas på Natural History Museum, 
London), Ackery, et al. (1999) och Agassiz et al. 
(2013). Andra referenser för släktet till familjen 
Nymphalidae, underfamiljen Satyrinae, t.ex. Kars-
holt & Nielsen (2013) och Bold (=Barcode of Life 
Data Systems; databas över sekvenserat DNA hos 
alla organismgrupper).

2797 laodice är anträffad i Danmark 1986-2003 i 7 
exemplar, varav 6 på Bornholm.

2986 vacciniella. Markeringen för Ås har felaktigt 
hamnat under Ly.

2994a Delplanqueia inscriptella (Duponchel, 1836) 
förs in efter släktnamnet Delplanqueia.

3007 Det svenska namnet ska vara bergeksbladmott.
3008 Det svenska namnet ska vara skogseksbladmott.
3421 I registret ska det svenska namnet vara sväv-

flugedagsvärmare.
4079 l-nigrum har anträffats längs Finlands sydkust 

tämligen regelbundet efter år 2000.

Kommentardelen
1282 tussilaginis. Före katalogens tryckning fanns 

ytterligare ett fynd av denna art, som tyvärr inte 
nämndes: Sk., Bäckaskogs grustag, la 2011, leg. 
coll. H. Hellberg (ET 2013: 16).

1378 bruuni. Ett andra exemplar påträffades på Gotska 
Sandön av H. Hellberg under 2011 (ET 2012: 70).

1394 Artepitetet ska stavas tengstromi.
1551 Det svenska namnet på Sagina nodosa är knut-

narv.
1882 Referensen Osbeck (1996) syftar på en av läns-

styrelsen i Hallands län utgiven publikation, 
vilken bygger på de dittills opublicerade, hand-
skrivna anteckningar, som Osbeck gjorde under 
sin tid som präst i Hasslövs socken i södra Hal-
land. Denna referens kan också skrivas: Larsson, 
K. 1996. Landskapsförändringar i södra Halland 
från medeltid till nutid. I: Osbeck, P. Djur och na-
tur i södra Halland under 1700-talet. Bokförlaget 
Spektra. Halmstad [ISBN 91-7136-454-4].

2445 margarotana. Ytterligare ett skånskt exemplar 
rapporterades av Ingvar Svensson från Ystad sand-
skog den 4.V.2008 (ET 2008: 66). Således är hit-
tills tre exemplar funna i landet.

2812 Apatura iris. I efterhand har det framkommit ett 
tidigare exemplar, insamlat av Lars Reismer (Gäv-
le) i Sk., Sandhammaren 1963 vid månadsskiftet 
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juni-juli. Det skadade exemplaret är omhän-
dertaget av Göran Frisk (Göran Sjöberg, pers. 
medd.).

2827 Nymphalis xanthomelas. Även för denna art har 
ett äldre exemplar påträffats. Det första kända 
fyndet från Gotland gjordes vid Tofta i juli 1957 
av Håkan Elmquist.

2846 Se kommentar 1882 ovan.
3049 Artepitetet ska stavas nebulellum.
3132 poliella är sedan många år bofast på Revinge 

hed, men är försvunnen från Sandhammaren 
och sannolikt även från Kristianstadstrakten 
(Ryrholm muntl. medd.).

3225 accolalis. Även känd genom ett exemplar fun-
net i Skåne, Backåkra, 24.VI.1975, leg. coll H. 
Hellberg (ET 1983: 63).

3995 Se kommentar 1882 ovan.
4251 fulminea var bofast i Sverige under flera år, men 

tycks nu vara borta.
4253 adultera. Årtalet då arten anträffades i flertal 

exemplar i Sverige var 1973, inte 1975.
4301 zetterstedtii (obs stavning) har fel löpnummer; 

skall vara 4401.
4542 neurica är numera bofast i Skåne.
4729 Artepitetet ska stavas solieri.
4823 unipuncta har av misstag fått nästan samma 

kommentar som föregående art (4822 languida). 
Texten skall istället vara enligt följande: Första 
säkra fyndet i Sverige av denna migrerande art 
gjordes av Nils Hydén i Skåne, Abbekås den 
4-7.X.1995 (ET 1996: 45-46).

4827 litoralis. Denna kommentar kan strykas. Arten 
är bofast i landet och förekommer lokalt längs 
kusterna i de angivna landskapen.

4860 ochrogaster är också funnen i Up, Uppsala, 6-8.
IX.2011 av Clas Källander.

4951 ditrapezium har påträffats i ett flertal individ i de 
markerade landskapen sedan arten började dyka 
upp (Ryrholm muntl. medd.).

4975 atrata. Referensen är felaktig och ska istället 
vara (Ryrholm 1995) [Ryrholm, N. 1995. In-
tressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) 
i Sverige 1994. – Ent. Tidskr. 116 (1-2): 31-45.].

4996 Den svenska meningen ska sluta med ”…är 
praktiskt taget identiska med dem hos aerugula.”

Register
110 ulmariae saknas.
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