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Fё r de fyra senaste aren htt arligen redovi‐

sats fёr Sverige nya stor5arilar(Douwes 1974,
Pallnqvist 1975, 1976, 1977). Det kan dock ant―
jttnt vara befogat att sammanstalla fraunが 6rand_

Hngama br iangre perioder och ge nttot utbr‐

ligare kominentarer till de ollka artema liksom

tidigare skett(Nordstr6m 1947, Svensson 1957,
1967)

Under tioarsperioden 1967-76 har tillkomnlit

19 fё r den svenska faunan nya arter. Antalct
stO巧 arilarter som antぬ mats i sverige uppgar
darmed tin lo25. Fё r narvarande kan vidarc
1613 smattarilarter anses vara kanda fran Swc―

rige och inberaknat dessa har vitotalt 2638 arter

larilar i sverige.

Nagot fler stottarilarter upptacktes i landet

in som f6rutsades fё r 10 ar sedan. Dct goda
resultatet torde mindre bero pa gynnsanllna

klilnatbrhananden _ tvartonl har vaderleken
vissa somrar varit nliserabel, sarskllt i norra

delen av landet. I stttlet far det i hё g grad
hanbras till stor insanllhgs‐ och forskningsak―

tivitet.Det blt emellertid svart att ens komma

upp i 10 nya arter nasta tioarsperiod,eftersom

det kan antagas att vi nu har mycket fa bofasta

arter kvar oupptackta.Nagon artgrupp aterstar
dock att utreda.Om lepidopterologerna inte fOr―

trё ttas utan fortsatter att utforska ttarilamas ut―

bredning l landet, kommer det sakcrt ocksa ge
resultat i ner fё r landet nya arter

Gll荀 ande nOg har pa senare ar en viss atcr_

hamtning kunnat iakttagas fё r arter som pa
1960‐ talct hё H pa att forsvinna fran landct.
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Changes in the Swedish fauna of Macrolepidoptera for the peHod 1967-76 are discussed.
19 species were found new to Sweden during the penod. The present stand of Macro‐
lepidoptera is 1025 species lncluding 1613 Microlepidoptera the total of Lepidoptera is
2638 species found in Sweden
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(Lepidoptera)

Dagttarilarnaレイα″′ssα JO L.och α
“
′J9ρα L.ser

man nu ater allmant,men Par4ass′
“
s aρο′あ L.

ar tyvarr alltiamt shHsynt utom pa Gotland.
Spinnarna har hela tiden hallit st,1lningarna val,

och f6r exempelvis den fё rst 1953 upptickta

Fygαιra r′燿ο″ Hb.har bade nya fyndplatser
tinkommit Och antalet insamlade exemplar ёkat
kraftigt.Nattayet Иε″ο″ycrα ′″J″′″s Schiff.har

iter宙 sat sig och mttaren 3ο α′″″ α″′′αrカ

Hfn. har upptackts pa nya lokaler, sedan den

おrsvunnit fぬ n gamla.Andra arter har inte
lyckats lika bra.Exempelvis Cο κJsα″ね ′ι″

`″

′

Frr.har inte tagits pa mttlga ar och kan m● li‐

gen vara helt borta fran den svenska faunan.

Negativa rapporter har dock har ringa bevisvar‐

de.Hur manga av de 1025 sto巧 狂ilarterna som
just nu ar bofぉ ta i Sverige, ar diJbr onl(巧 ligt

att avgё ra.

Nttra strykningar bland de 20 arter somお rra

gangen ansags osakra eller utdё da, har inte

」OrtS,eftersom inga sakskal mOt dem kommit
fram under periodcn. Tva av dem har darcmot
visats vara heminah6rande i landet, nanlligen

cary・ ″れ′αのり″Js L.(Imby&Hellberg 1977)och
P力″αg″′rrip力 ″α ″ιχク Hb.Av E“ χοα ″οssFεα

Stgr. har patraffats ytterligare 2 gamla belaggs_

exemplar(Eliasson 1971).

Nomenklaturen har tilぬ mpats pa samma satt
som brut.Den btter salunda i huvudsak Sven―
Ska巧缶ilar(Nordstrёm&Wahigren 1935 41)
och  Fё rteckning  over  Sverlges  storttarilar

(Nordstrё m 1943).
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Fёr Sverlge nya storfiarilar 1967-76

D″ι′α″α bJ″ σ″″ Hfn.Carl‐ Gustav WahlstrOm
tog de brsta 2 exemplaren i Svcrige 13 och
19.8,72 i Bl,Hlllaryd(Douwes 1973).De kom
pa lampa pa dcn lilla 6n Hallё  i skargarden Dar

togs pa samina satt ytterligare ett ex.31.5.73 av

bfattaren. Arten var val inte helt vantad _ i
varJe fall inte dar_med tanke pa den narmaste

brekomsten pa Falster i Danmark. Senare har

den sporadiskt tagits pa Sandhaminaren i Skane

men aven i ottenby lund p1 01and
Arten kan brvaxlas mcd c17′ r″αrjα F. men

SkiliCS latt pa de 2 framtradande diskpunktema i

framvingarna. Pa Fig. l avbildas en ♀ fran

Sandhanllnaren 2 8.73,H.Henberg leg.

巧arilen iyger i 2 generationer fran slutet av

mtt tin mitt ijunl och iter i augustitin de brsta

dagarna av september. Larven lever pa 277`″ _

clrs. Sonl svenskt namn breslas Eksikelvinge.

Pο′jοbryα 夕″οソ″Ev.Sedan arten frin 1955 be―

funnits forekomma i Finland och dar inte minst

paÅland,var det all anledning att se efter den i

6stra Sverige. Helt enligt五 tningarna togs ocksa

detお rsta svenska exemplaret,1♂ ,pa Singё i

Upplands skargard lo.7.71, Karl och Clas Kal‐

lander leg.I anmalan av ttarilen(Hedqvist 1972)

anges felaktigt Liding6 sonl lokal. Mindre val

passade dock att dcn sanllna ar antraffades i

syd6stra Norgc,Inen nar 2 ex.togs i Drl,Floda

6.7.76(PalmqViSt 1977),fick aven detta fynd en

fOrklaring. Det ar sann01ikt att′ ″οッ″ numera
har blivit bofast pa lampliga lokalcr i ett b,lte

ёver Mellansverige.

Fittilen liknar mer ett normalt nattfly an de

narstiende B″ァορカゴ′α‐arterna, mcn har en lik‐

nande grё naktig ton i framvingarna som vissa

av dessa.Den kan vara m6rkare an den pa Fig.
2 avbildade ♂ fran Dlr, Floda 6 7 76,B. Dals―
ved leg.Man ar maligen se upp med attinte ta

巧arilen fёr cn avnugen P′οε″s Srrな ′′お L.

Fynden hittills i Norden tyder pa att 5arilen

flyger huvudsakligen omkring mittcn av juli,

men den har i Finiand tagits langt in i augusti.

Lokalerna ar hallmarkstanskog Och lavig, gles
granskog, vilket tyder pa att larven lever pa

tradlavar.巧 arilen kommer pa lampa.Det sven‐

ska namnet kan lampligCn vara Barrskogslavny.

E“χοαッ″′α Esp.I Svenska lttarilar fanns ar‐
ten med som enligt aldre litteratur antrarad i

Sk,Vg,Sdm,Upl,01,Gtl,men med sarntidig

reservation for att ana i sverige funna ソ′′′α i

stanet kunde tillhё ra οι′′′∫εα ab. srι ρた′″s′′.

Redan i 1943 ars brteckning(Nordstr6m 1943)

hade den ganska fOlidriktigt utellmnats utan
narmare fё rklaring. Men det skuHe visa sig att

ソ′rra trots allt var en god och fё rmodligcn gam‐

mal medborgare av den svenska faunan. Elm―
quist(1975)visade att den brekommer pa 01and

och Gotland. Senare efterforskningar har be―

styrkt att den ar ganska utbredd och vanlig pl

den senare ёn, medan den pl den fё rra synes

begransad till B6da‐ traktcn i norr.

巧arilen(Fig.3)fё rvaXlas iattast med ο♭′′おεα

Stph. Utё ver de karaktarer sonl namnes av
Elmquist― vaHnare grundぬ rg pa framvingarna,

sめ rre tappnack,kraftigare vagig inre tvarlittc,

UuSt ttlt mellan yttre tvarlinien oCh Vaglitten―
kan tillaggas att yttre tvarlitten gar i vid bage

utadёr Jurflacken Och att vaglinien ar init

kraftigt mё rkskuggad vid framkanten. Genita―

herna ger inte sarskllt god vagledning i denna

artgrupp. Till brviringen kring arten har pa

senare tid bidragit att Forster―Wohlfahrt(1963)

felaktigt hanfё r ッ′rra till Cた ο″たag′ο′Is Smith,

som har fran E′ χoα Hb klart skilda genitalier.

Flygtiden brソ′″α liksom br οb`′なεα ar au_

gusti―september,Inen den visar sig normalt na―

got senare. Den synes vara ctt mer utpraglat

alvardiur an narstiende arter.I Svenska Fiarilar

ar artens svenska namn Bandiordfly.

R力 yαε″ (χ′sr″ )εο′′J″ α B.o′′′rs′″′Krul.)

har liksonl f6regaendc varit uppgiven frin Sve‐

rige, men i Svenska Fiarilar ansags uppgiftcrna

bcro pa fё rvaxling mcd former av/77′ 77′Fca F.

och den har sedan ei brekOmmiti svenska art―

fё rteckningar. Sakra exemplar av artcn erh611

brfattaren vid buSttngst 7.7.67 pa Ranneber_
gets 6stsluttning i Varnlland (Landin 1968).

Dareftcr har εοJJЙ α tagits pa fler lokalcr i Vrm

och Dlr.

Som framま五r aV dCt“ regaende kan cο ′′″α

(Fig.4)“ rviXlas med“ ′″グJcα,m●ligCn Ocksa

mcd rrrb′ View.Fttn blda skitcs den dOCk latt
pa det tydliga, svarta rotstrecket i framvingar―

na.ご ‐genitaliema visar likheter ined den annars

helt ollka И″b“οgy″α r力α
`ric・

θ Stgr., och cο ′―

″″α fbres numera liksom denna art tll slaktet

xesri′ IIb.

Fiarilen flyger fran mitten av juni till mittcn

av juli och kominer villigt till liuS BhSt synes

dcn trivas pa todiga sluttningar i bcrgstrakter
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Fig. 1-19. - l. Drepana binaria Hfn. - 2. Poliobrya umovii Ev. - 3. Euxoa vitta Esp. - 4. Rhyacia (Xestia)
collina B. - 5. Leucania (Hyphilare) l-album L. - 6. Amphipyra berbera Rungs. - 7. Coenobia rufa Hw. -
8. Heliothis armigera Hb. - 9. Lithacodia deceptoria Sc. - 10. Minucia /zn ans Schiff. - ll. Sterrha tigeminata
Hfn. - 12. Nothocasis sertata Hb. - 13. Cidaria (Thera) albonigrata Htifer. - 14. Eupithecia selinata HS. -
15. Chloroclystis v-ata Hw. - 16. Boarmia (Ectropis) crepusculaia Schiff. - 17. Orodemnias ceryini Fallou. -
18. Epichnopteryx retiella Newm. - 19. Synanthedon flaviventis Stgr. - ca x l.
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med kravande f10ra av exempelVis И′″′s′′εα4α

och Иε′αια men fingas ibland ocksa i barrskog i

myromradcn.Av Gullander(1971)kallas arten
Rotstrecttordfly

ι′′cα 4滋

`Hッ

p力′′α″の ′―αめ′771L.Lars lmby

(1976)lampfingade det hittilis enda exemplaret i

Sverige  av  denna  art  i  Sk,  Mllarhusen
ll-12.9。 75.Sannolikt ar det fraga onl en tillfhHig

in■ygning fran dc fasta lokalcrna s6derut i

Tyskland etc,aven Onl enstaka cxemplar tidiga―

re insamlats i Danmark,bla pa Bornh。 lm Ar‐

tcn fёrmodas vara en vandrarttaril.

Den art som′―α′bν722(Fig.5)vid haStig blick

lattast kan f6rvaxlas ined ar den vanliga cο ″″α

L., men framvingeteckningcn ar mer distinkt

och sarskilt framtradcr ett vitt liggande L i
vingnlitten. ご har dessutom svttt buktofs.

I MenancurOpa uppges ttarilen flyga i 2 gcne―

rationer i m可づuli OCh augustiЮ ktober och vara

bctydligt vanligare i andra generationeno Som

lokaler uppges varma, inte alltibr torra gras‐

marker.Imby har gett artcn det svenska nallnnet

L‐tecknat grasfly.

И
“
ρ力″yrα ゎ′″ら′″α Rungs.Denna utan tvivel

mycket ganlla medlcm av var fauna hadc be―

skrivits som nordafrikansk underart till′ ッ′α″|・

′ια L.mcn visade sig vara en v'l skild art,som

finns ёver nastan hela Europa(SvenSSOn 1968).

I Sverige ar b′ ′♭′″α vanligast pa ёstsidan norrut

t」 l Upl,inte minst pa 01。ch Gtl,och ρyr′″だ

グ′α i Sydsverige i ёvrigt. Den curopeiska un‐

derarten har beskrivits sonl sソ
`′

sSO″ ′Fletcher.

Habituent ar dc bida arterna myckct lika,
vilket kan brklara att de si lange uppfattades

som en art.I detajer finns emellertid helt enty―

diga skillnader. Utёver de i 1968 ars artikel

namnda,t ex den stё rre,ovala ringnacken och

det bakat avsmalnande mittelltet i framvingarna

hos b′′♭
`′

α (Fig. 6),ar ett myCket gOtt kinne‐
tecken att nlittelltet smainar ocksa framat, ge_

nom att inre tvarlinien fran i httd med ring‐

flacken bildar cn rat vinkcl mcd framkanten.
Hos ′ッ′α

“
′′′α ar mittttiltet ёvcrant nastan

Jamnbrett,lnre tvarliljen bildar en spetslg,lnat‐
riktad vinkel med framkanten. Gcnitalicrna av
de bada arterna avbildas i den ovan nimnda
artikein

Fittilarna flyger fran mitten av juli till mitten

av september, men b′ ″わ′″α synes vara l-2

veckor tidigare an ρy″α
“
′″′′. Bida gar sarskilt

garna pa 10ckbete men kominer ocksa till lius.

Urbahn (1969)har utrett fOrstadierna och bl a
funnit att aven larverna ar val skllda.Exempel―

vis ar br6stfё tterna svarta hos b′ ″♭′″α, grёna

hos′ッ″α″ゴグθα. Den pyranlidliknande puckcln i

bakandan gCr daremot inga palitliga kannetec_
ken.Bada arterna ar sann01ikt tanlligen polyfaga

pa lё vtrad.二 。″′c′″α har exempelvis anvants fbr

att utfodra bθ″bθ″α―larver och Sy″ ′″g′ br ρy‐

rα

“
′グθα. Gullander(1971)anvander fё r b`″ι

`ra
dct svenska namnet Afrika‐ buskfly.

Cο ′′οb′arψ  HW.Visserligcn var arten se―
dan linge kttnd fran Danmark,Incn lepidoptero―

logerna dar hade inte mycket att beratta om

sentida fynd, si det var en ёvcrraskning nar

偽rfattaren upptackte en massfё rekomst av den

inom naturrcscrvatet Benestads backar i Sk,

Benestad 22.7.67(Landin 1968). Pi samina lo‐
kal har den sedan varie ar kunnat iakttagas un‐

geねr lika talrikt. Nagot enstaka cxemplar har

insamlats pa narliggande lokaler i Skane Att
″IrJa ar sa koncentrerad till Benestads backar

torde bero pa att en av de uppgivna nttingsvax‐

terna, J′ ″c″ s slrb″ Od″ ′οslrs, dar brekOminer

rikligt mcn annars ar mycket shllsynt.Det
gynnsamina lokalklimatet i sydvastsluttningen

torde ocksa bidra.

夏jarilen(Fig,7)liknar nagot И′ι″οsrOル (P力ο‐

た′′S,ノクχ′Hb.OCh ρyg“れα Hw.men saknar
helt ring‐ och niurflackar i fram宙 ngarna till

skillnad mot den fbrra och har mycket liusare

bakvingar an den senare.Fran blda skilides den

ocksa pa den tydHga, punterade tvarlinien i

bakvingarna och den smackrare kroppsbyggna‐
dcn. 9 har smalare vingar an ♂.

C.″ιψ flyger framst i senare halvan av juli
mcn ses innu in i augusti. Redan innan solcn
gatt ner bёriar♂ ♂flyga sakta omkring lagt ёver

vegetationen och sa haller de pa tills man inte

langre ser denl fOr inё rkret,atminstone om inte

temperaturen faner br snabbt. Framat kvttHen

flnner man 9♀  uppkrupna pa Jrz″ crrs― stran,
´
ocksa pa natten med hialp av lampa.Gynn‐
sarnma nattcr kOmmerご till liuS.Larven upp―

ges leva inuti stran av J′ ″ε′sS″わ″0グ〃′οs′s och

J4/7′χ″s.Gullander kallar arten Dvargrё rfly.

〃θ′Jο ′力is α″″′g′′α Hb. Det hittins enda
svcnska exemplaret, 1 9,av denna migrerande
art erh61l fё rattarcn vid lampfangst i ett litet

sumphal med vass omkring l km sё der om
Ahus hamn i Skane ll.8,71. Dct kan kanskc
inte helt utcslutas att ttarilen ttut med ett far―



tyg,Inen den borde i sa fan haft svart att flyga

bort fran den starka hamnbelysningen med
kvicksilverlamppr. I grannlanderna sё derut tar

man den nagot oftare.

Liksom hos de ёvriga arterna i slaktct har

undersidan av blde fram‐ och bakvingarna stora

svarta nackar, vilka faller i ёgoncn nar ttarilen
Πygcr runt lampan. Framvingeteckning och
―屁irg(Fig.8)pinlinner annars onl И

“
α′力ιs c″―

ε
`′

′α″な Hfn., som dock har nagot avvikande
vingform.En annan vandrarfJaril i sllktet,〃 .

″夕bな′″α HS., skulle ocksa kunna fё rvaxlas,

men den ar uusare med mcr distinkt teckning

och har en litte svarta punkter innanfё r fran―

sama i framvingarna, med sista punkten stё rre

Och sarskilt framtradande liksom hos ρι′′なι′α

Schfi〃 .″″わJg`″α ar annu inte antraffad i Sve―

rige men vll en ging i Finland.

″. αr“ ig`″α uppgcs flyga i 2 generationer i
maittuni Och august卜september.I sydligare
trakter gё r larven stor skada pa bla nl可 s oCh
bomull, inte minst i AInerika. Arten kallas av

Aurivilllus(188891)Gulaktigt knё l■ y.

Z′′力α εοグた グθειρrο′′α sc. Harry Ryd6n tog
det fё rsta svenska exemplarct av denna narmast

i Danmark brekommande art pa Kullaberg i
skane lo.6.68 (Landin 1969). I grannlanderna
har den visat expansionistiska tendenser, men

andi drade det lange innan fler exemplar in―

samladcs, nu pa Sandhaminaren och i Sm,
Grirns16v 1973.I Sydskane har darcfter ytterli‐

gare naga excmplar antrafFats, sa man kan

fOrmoda att arten till sist bosatt sig ibr gott har.

助arilen(Fig。 9)kan inte fё rvaxlas ined nagon

annan svensk art.Den ar i medeltal nagot rnind‐

rc anJ´ scF′″α L och har lnycket iner utbredda
vita falt i framvingarna.

I Sverige syncs αθε
`′

′ο″ブα endast vara antraf‐
fad i en generation ijuni,men flyger i Danmark

annu de forsta dagarna avjuli och ibland ocksa i

en andra gencration i augusti. Dar kan dcn
ibland jagas upp pa dagen i grasrika glantor i

skog. Har i landet har den hittills endast tagits

pa lampa. Larven lever pa νο′J″ Jα och andra
gras.Det svcnska namnet pa arten ar vitbandat
glansfly.

ルrJ4′ ε″ ′rr″ α″お Schiff.Ame Moberg tog dct
hittills enda svcnska exemplaret av arten pa
lampa pa Sandhammaren i Skane l.6.73.Efter―
som lokalcn syntes lamplig― ekskog med riklig
vattcnskottsbildning pa stammarna― har inanga

Fδ″′″dレ″gα rJ Sソ′″な′sf夕″′ISヵ′″α H7

sё kt efter ttarilen darefter,dock fё rgaves,vilket

kan tyda pa att det varit fraga om ett fё rauget
ex.Vi ska anda inte helt ge upp hoppet,efter‐

som′′″α′ブs har visat tendenser att rycka norrut

i Europa.11)anmark fann man dcn fbrst 1938.

踊arilcn(Fig 10)ar nara siakt med carο εα‐

′α―額terna,Inen kan intc pa nagot satt tavla ined

dem i fhrgprakt.Den fё reter faktiskt vissa likhe‐

ter med var vanliga slatstrukna Orrた οsJα εα′s′―

777α θク′α Schitt brutom i storlck dar den arjam_
bёrdig mcd Carοεαrrr′ αε′αL
ルイ. ′″4α″′s bё r hos oss s6kas fran slutet av

mai till mitten av juni.Den ar intc mer nattny―

gare an att den skall kunna skrammas upp pa

dagen.Sarskilt garna kOmmer den till bete,Inen

ar lattstё rd. Dessutom kan den tagas pa lampa.

Kanske borde vi ocksa se efter larven ijuli pa

spada ckblad pa unga ckplantor och vatten―

skott. De slapper sig ner vid nlinsta anledning.

Gratt ordensfly b6r vara ctt l,mpligt svenskt
namn.

sr′″力α′″む′
“
れαrα Hfn.Fyndet av denna br

Norden nya art kom helt ovantat, nar olle
Pelllnyr lampfangade 6 exemplar 27-28673 i
Bёda pa norra oland(Penmyr 1974) De nar‐
maste fyndorterna ligger i Mellersta Tyskland

och England.Senare befanns att arten antrtt「 fats

tidigare pi nOrra 01and sё dcrut till K五 1la.Det
hittills aldsta kanda cxcmplaret ir fran H6gby

21.6.49, Malte Carisson leg Utan tvivel tt den

en gammal medlem av var fauna.
Att r″なι″J″α′θ (Fig.11)inte upptackts tidi―

gare beror sakcrligen pa dess stora likhet med

わおι′′′α Hfn. Vid narmare granskning hittar
man dock klara skillnader. Mittskuggan i fram‐

vingarna gar hos rrig′ ″J″αrα innahfё r diskpunk‐

ten och skild fran denna,Inedan den hos bお ι′α‐

rα  gar genom cner utanfbr diskpunkten. De
mёrka molnflackarna utanお r yttre tvarlitten ar

nistan svarta och mer uppdclade pa enskilda
flickar hos r″′g′

“
′″ar′ , bildar ett svagare,

oftast sammanhangande band hos ι′s′′α′α. I
gcnitalierna(Fig.20)innS StOra skillnader.Hos

ご aV″な′
“

J″ αra slutar valvan med en nedatrik_

tad hake, medan den ar rundad hos b′∫′′α′α

men med 3-4 taggar pa 3′ 4 av langdcn. 9 av
′″′g′

“
′″αrα  har taggar i ductus bursac. Taggar

saknas hos bお ιねra, sOm har egcndomligt tva―

flikiga analpapiller. Flygtiden ar Ocksi ett gott

kannetecken ― de bida arterna kan knappast
trattas samtidigt.
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Fig. 20. Genitalier av Stenha trigeminata Hfn., valva (A), bursa (B) och S. biselata Hfn., valva (C), bursa (D),

analpapiller (E).

Genitalia of Stenha tigeminata Hfn., valva (A), bursa (B) and S. biselata Hfn., valva (C), bursa (D), papillae

anales (E).

Hos oss flyger r″ゴg′″J″α′α huvudsakligcn i
senare delen av juni mcn ses ocksa in i juH.

Fittilen kOmmer garna tilllampa och kan ocksa

hivas i skymningen. Shkraste lokaler synes
vara lё vskog med bla ck och hassel. Larven

uppgcs leva pa ollka laga brter men aven pa
cxempel宙s bibrk oCh murgrё na.Pellmyr kallar

arten Brunflickad lё vmatare.

No′力οcαsお s′″rarα Hb. Erik Tham tog de
brsta svenska excmplarcn av s′ ″′α″α iSk,Ska‐

ralid 21.9.71(Douwes 1973).Darefter har dcn
antrarats talrikt i sykomorlё nnbestanden pa
6stsluttningen av S6derasen pa bada sidor om
ravinen i Skaralid men synes saknas pa andra

lampliga 10kaler.Detta tyder pl att arten ar en

tinlligen sen invandrare. Troligcn ko■llner den

fran Danmark, dar den har en vidstrackt ut_

bredning och varit kand i ёver 100 ar.

Fittilen(Fig 12)kan ute i terrangcn tagas br

OPο rレJa c力 rお rッ′ Pr., som den mot slutet av
flygtiden upptrader tilisanllnans med. I tvhrlin―
jerna,som normalt berёr varandra inot bakkan―

ten av framvingarna, flnns emcllcrtid en tydlig

brun anstrykning nackvis.Grundttrgen ar lius_
gra och linietecknhgen tydHgt framtridande

Flygtiden ar fran mitten av september till bё r‐

jan av oktober. 可arilen flyger ut fran trid_

staminar och pa marken liggande avverknings‐

avfall nar man str6var omkring i ungskog pa
dagen. Vid kyHgt vadcr kan man banka cller
sparka pl klcna tradstammar fё r att skramma ut

den.Larven lever pa Иε
`″

ρs′夕dOp′α′α″夕s.Au‐

rivilllus(1888-91)kanar arten Brunbandad lob‐

matare.



ε′グα″′α(7カ
`″

α,αルοれな″α′α Hёfer.Vid ttuS―

饉ngst i Sk, Kivk 9.10.71 erh61l Sten W・ ahl―

strё m och f6rfattaren 4 exemplar av en iam―
mande matare,sonl smaningOm visade sig vara

den mellaneuropeiska α′bο 71′grα ′α (SvenSSOn
1975).Det befanns ocksa att arten brekommeri

Danmark,medan det alllamt ar Oklart med b‐
rekomsten i norra Europa i ёvrigt. Senare har

kommit fram ett exemplar fran Hall,Vaxtorp
dagen innan de fё rsta skanska och fynd frin fler

lokaler i Skane.

Fulrilen(Fig.13)ar mycketlikッ α″′α′α Schiff
men har lugnare framvingeteckning med svaga―

re bagar i tvttli」 er Och vaglitte samt mindre

utbredda bruna flickar. Ibland ar menaneilten

brett vita och kontrasterar di starkt mot det

svartgri nlittfhitet,inen oftare ar de helt svart‐

gratt pudrade utom i en skarpt vit,smal linie

narmast tvarliniCrna. Antenncrna hos ♂ har
diupare tandning an hosソ α″Jα′α och i viss man

iven οι′′おcα′α Hb.Vingbredden ar i medeltJ
nagot stё rre an fё r de andra blda arterna.Geni―

talskillnaderna ar sma och liksom de yttre kan―

neteckncn ganska variabla. 1」 ndcr h6sten ttng―

ade ttarilar ar lattare att besthmma in vargene_

rationen genom attソ α′Jα ′α knappast har nagon
hё stgeneration hos oss OCh Ob′ ′iscara genom_
gaende ar klarare sklld i vingteckning fran a′ b。 _

″な″α′α I Oklara fall hanvisas till ovannamnda

artikcl.

Det har efterhand visat sig att a′ bο″Jgrara i

Sverige liksom i Mellaneuropa flyger i 2 genera‐

tioner, i juni och fran slutet av augusti till in i

oktobcr.Fiarilcn kommcr till jus men kan
ocksa skraminas upp pa dagen i adelgranbe_
stand.Larven levcr paノ 4わ J`sα′bα och sannollkt

aven andraノ 4 ιJιs― arter, Ts′gθ och andra adё l_

granar. LampHgt svenskt namn bё r vara Adel‐

gran長1ltmatare.

E″ρルカ
`c′

α s`′レα′α HS.Detお rsta svenska

cxcmplaret av dcnna narmast fran Nordtysk―
land,Baltikum och Finland kanda art tog fbrfat‐

taren  pa  Sandhaminaren  i  Skane  17.6.73

(Douwes 1974). Senare har cnstaka exemplar
insanllats arligen pa samina lokal inom ctt

mycket begransat Omrade,。 ch arten har ocksa

anmalts fran Danmark.Da s′′′れαrα br ett un‐

dangё mt levnadssatt, 五r det troligt att den kan

fOrckonllna pa fler lokaler i Sverige.

Det kan ha sina problem att kanna igCn s′ ′f―

″α′α (Fig. 14)nar man fatt dcn i havcn. Allra

Fσ″夕″′レあgσ″FSッι′な
`s farJ′

`ヵ
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mest liknar den′ ″ななれα″′α HS.,som den bast
skijes fran pa framkantsflackarna i framvingar‐

na. Hos r″ JsFg″α″′α ligger 2 tydliga flackar tatt

sanlladc framf6r diskpunkten och bildar med

denna en nastan liksidig triangel. Det finns ofta

flera otydliga framkantsflackar hos s′ ′′κα′α,

men de 2 tydligaste star iangre isar och ungeぬr

lika lingt fran vingroten resp. vingspetsen som

fran varandra.Tin skillnad mot de tydligt skac‐

kiga fransarna hos rrJsな ′αrJα ar de hOs s`′ ′77α ″α

nastan helt enttrgade, atminstone yttre delen.

Genitalskillnaderna ar betydligt klarare (Fig.

21).Redan sista bukplaten hos ♂ ar helt 01ika,

varvid dock bё r bemarkas att den i litteraturen

ratt genOmgaende avbildas nlissvisande fOr′ ″′―

S:g77arJα ,troligen avbruten pa smalaste stallet.I

aedeagus ar de 2 yttre cornuti kraftiga och spct‐

siga hos s′ ′ノ″α′α, svagare, trubbiga och sma―
tandade hos r″′sブg71α riα . Karakteristiskt br ♀

av sι′′71α ′α ar dcn kraftiga tandade plattan pa

bursans ena sida. Ductus scminalis med hclt

olika anslutning till bursan och bursans ollka

tagg金 lヽt skilier aVCn de bada arterna.

Flygtidcn fOr sθ ′J77α′α kan mcd ledning av dc
饉 svenska″ ndCn Och erf・arenhetcr fran grann_

linderna antagas vara juni till in i juli. I可 arilen

hivas sannolikt bast i skymningen och kommer

intc garna till uuS.Larven uppges leva pa ncra

nockb10mstriga vaxtcr sOm И
`gopο

グFJr″ ροグα―

g″α″′α och И″g′′Jεθ sプ′ソ
`s′

″Js. SOm svenskt
namn fёrcsias Kirskallnalmatare.

C力′οЮ crl・ srぉ  ν_α′α Hw.(`ο′ο″α′α Hb.)
Sandhaminaren i Skinc har blivit fbrsta och ofta

enda lokal i landet fё r minga arter. Det var

dock inte speciellt har vi vantade denna art,nar

Hlkan Elinquist ick en 9 pa lampa i ett litet

Sa′所―karr 22.7.76(Pallnqvist 1977) VissCrligen

hade det tagits nagra cxemplar i Danmark 1973

och senare, mcn frin vara omgivningar var
ッーα′α kand langt tidigarc fran Norge och Fin―

land, おrutom Nordtyskland och Baltikum. I
Finland hade den tagits i antal pa lindstamlnar

pl en biotop som intc visar stё rre likheter ined

den pa sandhaminaren.Artens starkt lokala fO‐

rekomst, inte minst i Nordcn, ar nagot av ett

mysterium. Kanske har den funnit en lamphg
uppehallsplats i det lilla karret pa Sandhamina‐

ren,Inen det kan i sa faH bli svart att uppbringa

fler exemplar. Dct ar shHan det lokala klimatct

dtt inttuder tin lampangst.

Vissa exemplar av′′ε′α″grr′α′α L. kan likna
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Fig.21 Genitaler av E′ pFr力 ′cプα sι′j″α′α HS.,aedeagus(A),bukplat(B),burSa(C)。 Ch E. ′ガSな″α″′α HS.,
aedeagus(D),bukplat(E),burSa(F).

Genitalia of Eupj′力
`cfα

 s′′
"α

′α HS.,aedeagus(A),8th stendte(B),burSa(C)and E.rrisな ″ariα HS.,aedeagus

(D),8th stemite(E),burSa(F).

ッーarα (Fig.15),som dOCk merendels skttes pa
den skarpt markerade svarta teckningen i yttre

tvttlinienS framrc del i fram宙 ngarna efter vil―

ken den fatt sitt namn. Tvarlinierna i bakving‐

arna bildar dttcmot inte nagot spetsvinkligt ut‐

skott.I tvivelaktiga fall屁 1ller gcnitalicrna utsla‐

get. Hos ご ar valvcrna cndast en trettedel Sa
brcda som hos de andra arterna i slaktet Och ♀

har en stor del av bursan f6rsedd med taggar I

vila sitter巧 油rilen med vingarna utbredda med
vingama kant i kant, sa att bakvingarna d6jes.

Nar den ar aktiv satter den sig med vingarna

hopslagna bver ryggen. 】Det gttler att inte gi

brbi arten som en liten CJ″ αriα (Cο′οS′ッgJαリ

ρ′εrJκα′ar′α Kn.
I Finland flyger ttarilen i slutet av jun卜 bёttan

av juli,men i Skane kan den nlisstinkas ha lner

danska vanor och vara igang mer inot slutet av

Juli, kanske da ocksa med en fё rstageneration
paぉrsommaren.Den kommer till uus,men hur
gttna ttr ovisst. Larven uppges leva pa en

mangd 01ika vaxter sOm sο ′Fααgο , Lッ′力″
““

,

E″′αrο rF〃

“
 och Sα″ι′ε

“
s. Svenskt namn br‐

slagsvis Krё nt inallnatare.



Bοα″
“

Jα (Eε′″ορおりε″′ρ〃SC″′α″″ Schifi Arten
har sedan lang tid varit under diskussion, se

exempel宙s Svenska ttarilar(Nordstrё m &
Wahigren 1935コ 11:309).All筍 amt kan val artfra_
gan inte anses vara helt tillfredsst五 1lande klar‐

lagd, Inen sarsklt i de sё dra delarna av landet

brekommer en till flygtid och morfologi fran

bJs″ο″rα′α G6ze nagot avvikande fornl, som i
anmanhet kan hanbras till ε″ep夕 sc“′α″′α, sa
som den beskrives i Svenska Fiarilar, i肺
Danmark(Hoffmeyer 1966)och England(PierCe
1914).

Det ar ofta praktiskt taget omaligt att skita

crep“ sε′′α″Jα (Fig. 16)och ιJs′ο″′arα pl utse‐
endet. Normalt ar c″

`ρ

クsc“′α″Jα nagot nlindre

OCh UuSare med gulaktig i sthllet br brunaktig

ton i tvarbanden, men det brekominer avOn
former ined breda morka band i bade fram_。 ch
bakvingar. Dttemot synes saknas sadana jamnt
fё rmё rkadc former sonl kan trttFfhs hos bJs′ ο″′α‐

′α. I genitalierna har man hos ♂ hittills endast
kunna finna skillnader i de langa har som utgar

vid basen av valverna.Spetsen av dessa ar hOs

ε′
`p夕

sc′′ar′α formade sonl en omvand kon eller

rundad knapp,hosわ な′ο″″α′α som en tvarsthnd
skiva,Inen man flnner ofta avvkande bildningar

bland mera normala.9 avε″′′ン∫ε
“
′α′″ skall

ha nagot stё rre signum med fler och grё vre tag―

gar(Pierce 1914).

I viss lnin kan man hana isar de bada arterna

pa flygtiden. ÅtminstOne i sydligaste Sverige

flyger bFs′ ο″′ara huvudsakligen わre nlitten av

m可 OCh ε″″ンsC′″″Jα mest darefter.巧 加ilar

fran juni brukar vara c″ ιρ
“
sctrJα″あ. Norrut

ёverlappar flygtidema sannolikt varandra mer.

Sivitt kant har crep“ sεクrar′α endast en genera―

tion om aret,Inedanら な′ο′′α′α kan ha en andra
generation i augusti_oktober.Fittilama kOm‐

mer gttna tin uus men kan ocksa hivas i skym‐

ningen. Larven av blda arterna ar p01yfag pa
lёvtrad och buskar. Efter Aurivilllus(1888-91)

kan det svcnska namnet fё r crβpクsc″′α″′α lamp‐
Hgen vara Skymningslavmatare.

0″ο′銘 ″′αs cι″ッJ″J Fa1louo Clas K01lander
饉ngade det brsta nordiska excmplaret, en ♂,

19.7.67 1300 nl ё h pa sluttningen av Nisson」 ar―

ro i Torne lappmark. Inte langt darifran fann
Karl Kallander 700 n1 6 h 2 puppor under sten

77.68, varav en 9 klacktes 25。 7. lDe svenska
exemplaren och en ♀ fran Kolahalvё n augusti
1931 ar de enda hittills kanda nOrdeulopeiska.

10-Ent Tidskr 4′ 1977
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Arten ar uppenbarligen mycket svar att rlnna,

eftersom de svenska insamlarna fbrgaves sё kt

efter ner exemplar pa Nissonjarro.Den nordis‐

ka formen,som bla ar stё rre an nOminatformen
fran Alperna har beskrivits som ssp.ル ″ο′滋′
Torstenius(1971).

Att ει′ッルJ(Fig。 17)ar en nara slakting till

9ン
`κ

Sι″Payk.五 r patagligt,men den ar indi latt

att skija pa att den kraftiga langslinien Saknas i

framvingama.Den har dessutom nagot st6rre
vingbredd,omkring 35 min.Avbildning av geni‐

talierna saknas.

巧計1len■yger sannolikt senare pa sommaren

anク′ι″s′′′,kanske huvudsakligen inot slutet av
juli.Om den harlknande vanor som 9夕

`″
s′′′,

som flyger pa f6rnliddagarna soliga dagar,ater_

stir att klariatta.Larven av ε′″ッ滋J uppges i
Alperna leva pa laga vaxter sOm S〃ι″

` och
Saχttagα .Den ar svart med svarta httborstar
och har vitaktiga sidorygglitter.Haren blir na‐

gOt langre bakat.Tin sklllnad mot 9′′″s′ ri Sak‐

nar den めdaktiga sidohar. som svenskt namn
fё reslas Arktisk igelkottspinnare.

=ρ

ιε力49′たィツχr′ ″ゴ′′″ Newm.Arten avskrevs
som svensk i brra sammansぬ 1lningen(SvenS‐

son 1967),och att den tidigare tagits i landet ar

osannolikt.Det ttr darefter anses som ett ny‐

fynd br Sverige,ntt Jan Jonasson upptackte
r`′た′″ pa Vallda sandё  i norra Halland 8.6.69.

Dtt har den dttefter kunnat insamlas stadtt.

savitt kant har dock endast ♂♂ antraffats.

Nhrmast fё rekominer arten i Danmark, och
sannolikt kan ytterligare nagon lokal da」 ёr fin‐

nas pa vastkusten.Lokalen i Vallda ar numera
fttelskyddsomrtte― sannollkt ganska omot市 e―

rat― med tilltrを desおrbud under ttarilens Πygtid.

Det ar inga stё rre svarigheter att kanna igen

♂ av r`′セ′ル (Fig.18).Det ar landets minsta
"storrJ計11''med宙ngbredd endast 7-8mm.Bl‐
de fram‐  och bakvingar ar starkt retikulerade

och far darigenom ett smaflackigt utseende. ♀
ar ving16s och lamnar tt sacken.

Flygtiden ar fran mitten av ma t」 l in ijuni.

Dock ser man knappast de nliniinala fJarilarna

flygande,utan de slaghavas pa dagen fran gras_

tuvor pa laglを mta omraden som tidvis 6ver‐
svammas av havet. Larven skaH leva av gras.

sacken ar langStrackt,snlal,klidd med stran pa

lings. Vid ёversvamning kan den antraffas pa
stangselstolpar o d.Det svenska namnet ar Nat‐

tecknad sackspinnare.
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Sッ″α′rわ ′′ο″′αッル
`″

″お Stgr.Eftersom arten

var kand fran s6dra Finland,Baltikum och upp‐

tacktes pa Bornh。 lln 1965 har den eftersёkts pa

Sandhammaren i Skane, som syntes erbiuda
lampliga betingelser. 1)ar har den dock hittills

inte antrifFats,Inen ett tillfhlligt besё k som fё r‐

fattaren gJorde innanfёr sanddynerna vid kusten

i Eldsberga i sё dra Halland l.6.75 gav resultat.

Fran 4 1arver i torra toppar pa en stё rre buske

av Sα ′所″ψ′″s klacktes 27.6 en′αッル
`″

″is♂ .

Pa sandhamlnaren hade liknande torra toppar

endast gctt′ ,″

“
iC・αイタ

“
お Esp.Å ret erter

klackte nera samlare ett stё rre antalノαッルι″rris

fran kusten strax sё der om Halmstad.

Fittilen(Fig.19)skijeS htt frin 6vriga sma
gulbandade glasvingar pa att abdomen pl un‐

dersidan har en stor gul flack och att glasflacken

utanfёr disknacken i framvingama ar myCket
kort, bildande ett snlJt tvarband. Fё r 6vriga

detaber hanvisas till Fibiger & Kristensen

(1974).

Nagra uppgifter om flygtiden f6religger annu

inte fran Sverige, men med ledning av klack_

ningsdatum kan antagas att tthrilen flyger hu‐

vudsakligen i juli.Som namnt lever larven pa

Sα′

`, r`′`22S, dar den istadkominer en svaggallbildning h6gt upp pa skottet,ovanbr vilken

skottet torkar pa varen.Aven andra Sα ′′χ―arter

uppges.Arten ar uppenbarligen nagot senare
med sin utveckling an jわ ″″たα

`力

′
“

お.SOm
svenskt namn breslis Krypvideglasvinge.
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