
Smirre meddelanden och notiser

Anteckningar om Poecilopsis pontonaria Id.b. (L"p. Geometridae)

Notes on Poecilopsis pomonaria Hb. (Lep. Geometridae)

Pοθcfrορsls pο
“

οηariα  Hb. har linge be―
traktats med stOr respekt av sallllare. Arten

har sillan tagits sOm imagO. Diremot har

larver blivit funna vid flera tillfillen. Fё l_

jande iakttagelser av ρο
“
οnarfa ir gjorda i

filllbjё rkskOgsOmridet kring Kiruna Och
Stenbacken, TOrne trisk (TLpm)delS 1963

(5--1l maj),delS 1975(8-1l maj).Arten
har hir visat sig vara tinlligen a11lnin.

Den har sikerligen tidigare blivit fё rbisedd
genOm den tidiga flygtiden. Denna infё ll vid

bigge tillfillena i samband med intensiv sn6-

smiltning.P.ρ。凛οrtariα ir tillsanlinans med

Poryρ ′。ca ノraυ lcornis L. Och Erピ ο9αsf`r rα―

ncsfrfs L de tidigastc nattflygande stOrfjari―

larna i fjallbjё rkskOgen. Dessa arter flygcr

trots att uppskattningsvis 50 0/O av marken

ir tickt av sno.

Hanarna flyger klara kvillar med sol fran

ungefir kl. 20.00 till atnllinstone kl. 23.00.

Den stOrsta flygaktiviteten tycks infalla vid

kl. 21.00 strax fё re solens nedgang. Nittcrna

ir emellertid sa pass ljusa, att havning utan

svarighet kan bedrivas nattetid. Kalla kvil_

lar, di temperaturen snabbt sjunkit till nli_

nusgrader,■ linskas flygaktiviteten. ルIen iven
di termometern visat ―-2° C, har enstaka
flygande hanar observerats si sent sOm kl.

22.15. Hanarnas flykt ir rak och ritt snabb

pa ca l,5--2 m hё jd. De vinb・ 16sa honorna
ar diremot mycket s、 'ara att finna i den

risiga undervegetationcn och Pa bjbrkar

E″′ ricrsた だθ6 r,75 3-4

P. ροmο rtarピα har stOra likheter i upptri―

dandet med Pο
`cビ

ごορsビs どα′ροnarビα B。, sOm
ocksi antriffats i fjillbjё rkskOgen,  men
denna ar en senare art.

Den kinda fOrekOmsten av ροttο narビa i
Sverige ar huvudsakligen begrinsad till de

norra delarna(TLpm, LyLpm, AsLpm, Nb,
Vb)men ett fynd frin Sm av en flygande
hane Och ett honfynd frin Gstr samt aldre

osikra larvfynd frin I)lr tyder pa en stёrre

utbredning i landet.Limpliga blotOper sёder―

ut torde, liksOm fё r rαρρor2α rピα, Vara moss―
och inyrmarker med glesa tridbestind. I

Menaneuropa fbrekOllliner ροmοnarfa lokalt
i bl.a. Inindre tata lё vskogar, tridgardar och
parker.
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Rttttelse

l fOrteckningen 6ver nya landskapsfynd av

skalbaggar i Entomo10gisk Tidskrift 96:65--67

upptas Nοごビοprlfrtts PIIsfr′ IIs 、、アat. som funnen i
Lycksele lappmark. Detta meddelande ir emel‐
lertid Oriktigt. Exemplaret i friga har kontrone_

rats av prOf Carl H LindrOth Och dirvid visat

sig vara Ⅳ.ραrasrrfs Dufl.
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