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Euxoa islandica rossica StgF.i SVerige

Under varell 1970 hade jag tillfolle att gi igellom Riksmus6ets svellska stOrfjarils_

sanllingo Jag fann da tva fjirilar,blda honor och bestinlda till οb′ffscα Schiff. sonl
vickte lllina n■isstankar. Efter jimfё relse nled Euxoaartcr i den Palearktiska salll―
lingen stOd det klart att det nliste vara rosslcα

.

De blda hOnorna ar etiketterade Gl(vilket var den aldre fё rkOrtningen av Got―
land)leg.Oberg.Den、 アaga ettiketteringen vickte fё rst llnisstankar onl felettikettering,

men de skulle senare visa sig vara obefogade. I en givOjournal star exemplarcl〕

ninlligen nin■ 1lda solll EIIχοα υifrα Hb. skinkta av H. L. Oberg 31 5.1901 till―
sallllnans med sa karaktiristiska gotlandsarter sOn■  ■ροroρ ttyra rltrIIrFnfα  :′ :sII′ariS

Hansson och ttgrο ris cビ nar′α Schiff.Sanltliga identiskt ettiketterade.

Att de bestimts till υirra ir fё rstieligt.Likasi att de i sallllingarna l)lacerats llllder

οbο 7ビsca. Detta skedde sikert i samband llled att svenska uppgifter Om υピrrてt sy1lo―

nymiscrades med οbFfFsca(SvellSka Fjirilar).

Om tidell fёr fyndet vet vi alltsi lllgenting lller in att det var fё re 1901. De fi
uppgifter jag lyckats fa Om Oberg pekar pa att fyndet gjOrts i slutct av 1800-talet.

Av Per Dou、 ves pi ZOo10giska illstitutionen i Lund, dir huvuddelen av Obergs
san■ ling finns,har jag fitt veta att han var nlest aktiv i Stockhollnstrakten 1886--88.

I EntOmologiska fё reningen invaldes han 1899.

Det tidigare enda svenska rylldet gjordes pi Skarpё , sOder om アヽaxholln i Stock‐
holms innerskargard, 7.8.1893 av J. Iヽeves och publicerades(E.T. 1894)iret dirpi.
Exemplaret,en hane,ir avbildat Och i)eskrivet i Svenska Fjirilar.

Samtidigt ined de svenska fynden rapporterades i Balticum 5 fynd inellan 1882-―
1902. Senare endast ett fynd 1938. I Ingermanland lo fynd mellan 1892--1902.
Senare endast ett 1925 (Kaisila 1962). I Finland upptridde arten 1922--35 di 6
fynd rapporterades. N【 ycket tyder antsa pl att de svenska fynden skulle utg6ra dell
vistligaste utposten av vad jag vill se sonl en illvasiono Mig veterligt har det aldrig

tidigare nimnts nigOt i svensk litteratur om att rο ssピ εa skune vara nligrerande
eller fluktuerande. Desto stё rre har naturligtvis anledningen varit att betvivla det
tidigare enda fyndet(I.SvenssOn 1967).Jag anser att vi bё r behilla al・tell i svenska
faunalistor i likhet lned nlinga andra llligrerande arter.

Arten tycks vara n■ ycket variabel i farg Och teckning. sOlllliga ir enfargat bruna

och teckningslё sa, nledan andra ir bjirt r6da och brunaktiga med tydlig tecknillg。
IIit hё r de svenska exemplaren. Det ar darfё r svart att sanlmanfattande beskriva
arten. Den avviker mest frin Ovriga svenska arter genom den st6rre stOrleken.
Vissa fOrmer av cursο riα Hufn. kan vara fё rl・adiskt lika rο ssfca, nlen kan i regel
skiljas fran denna pa hanens lingre antenntinder. Genitalerna ir ej tillfbrlitliga.

[283]



284 SMARRE MEDDELANDEN OCH NOTISER

岬淵∬ll蝋競鞘《榊選lil雌か椰帯

Uibredningen stricker sig i 6ster till Kanltjatka cch i sё der till Kaukasus och

Centralasieno Sedan isolerat pa lsland varifran den nlindre, mer gra typfOrmen
beskrivits.

Slutligen vill iag framfё ra lllitt uppriktiga tack till ana de soln varit nlig be‐

hjttlpliga,och di specient till stig TOrstenius fOr kontronbestimningen.
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and an iinllligration to Balticum and lngermanland from the east in the years 1882-―
1902.
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