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A locality for Cosmia (Calymnia) affinis L., a species not observed in Sweden since lE53
(in.the province of SkAne), has been discovered in 1976 near to Kastliisa in the province
of Oland.
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Under ttar」 sangst 5,9.76 i en alindunge vid

Kast10sa pa 01and togs 2 hanar av Cο s“″

切

"″

お L. Exemplaren togs pa uus k10Ckan
20.40 och 21.30 pa lampplatser belagna cirka 200

meter ifran varandra. Lksom kvJlen innan,
da justtngSt giordes isamma almdunge,utsattes

talrka lockbeten dock utan resultat. Kvauen,

som exemplaren togs,var till att bё ゴa med
forhallandevis varm med en temperatur pa cirka

12 grader.Vid 22‐ tiden m●nade emellertid
vinden och temperaturen f61l kraftigt. Som en
parentes kan namnas att nygningen av slaktingen

C. ′″αρ
`z′

″α, vilken tidigare under kvttlen
kommit ti11 lamporna i ett 20-tal exemplar,

upphёrdc helt. I)en kyliga och blasiga kvallen

innan, dvs 4.9, da ingen αガ,″′S tOgs saknades
ocksa r″

`ρ
`zj″

α helt.

Dungen,som ι″7″ Is tOgs i,奮 cirka 10 ha
stor, och har som tradskikt uteslutandc hё g‐

vuxna alinar med inslag av ask. 1」 nder detta

rlnns en relativt tat vegetation av hassel, unga

alrnar, hagtorn, lind, lё nn och ek. Fat―  och
bottenskikt ar fOga utvecklat.Markbiotopen bё r

anses sonl relativt hktig。

Man kan brmoda att flygtiden br ι′7″ お

i Sverige ar ungefi densamina som iI)anmark

dar arten flyger i augusti. 1)atumen おr de 2
ёlandska exemplaren 1976 kan tyckas nigot sena
jambrt med den danska flygtiden,men detta

kan bero pa den sena varen och fOrsommaren.

Det var tack vare denna misstanke om fё r―

sening som vi, trots att det var i bёttan av

september,ville forsё ka ta redan pa redan detta

ar orn arten maligen kunde flnnas har.

C.り,″おlever pa alm(1/J“ ′Sg′ab″α)men ar
enligt vissa kal10r uppgiven fran ek (2″ ι″ε′S

″οι′r),vilket dock tt tyCkS i Tyskland,Dan‐

mark och Sverige. Larven lever och fO「 puppas
mellan sanllnanspunna blad『 Orster und Wohl‐

fahrt 1971:120,I(och 1972:202-203).

C.ヵ

“

″お ar tidigare endast kand i 2 svenska

exemplar tagna i augusti 1853 i Trolle ttungby

i skane av H.D.J. Wanengren.Den langa tid
somおrnutit sedan dessa fynd harぬ tt manga
att misstanka att arten inte langre tilhё r var
fauna men arets fynd visar glhttande nOg att sa

inte ar fanet.

C.ψ ″おおrekOmmer narmast,Om an sallsynt

och lokalt, i Danmark och Nordtyskland och
dessutom ar ett exemplar taget i Finland(i betes_

fttla, 14.8.63,Hasse16,Pellinki,leg,C.Widen.

Enl.muntligt meddelande av Relo TeriahO.).
Arten ar inte kand fё r att rnigrera

l och med att夢″is nu kOnstaterats med en

おrmodligen stadigお rekomst pa 01and har vii

Sverige fyra Cο s″ノα(Ca′″
“
κたりarter,samtliga

mer eller inindre knutna till alln.Den vanHgaste

och mest utbredda ar rr″θガ″α, som bre‐
kommer fran skhe tll Halsingland.Fё rutom
alin lever den ocksi pa diverse andra lё vtrad

sonl ek,lind,videarter och frukttrad.

C. ρyrα′′″α ar betydHgt ovanligare och har
huvudsakligen ёstlig utbredning (endast Gё ta‐

och Svealand). Ei ovanHg, ar denna art endast



36 Lars Imby och Hans Hellberg

lokalt pi Gotland (i almskog) och i ostra
Svealand diir den dessutom inte verkar vara
enbart knuten till alm. Som kommentar till detta
kan nimnas att Koch (1972) fdr Tyskland f<ir-
utom alm anger lind, ek, bj6rk, videarter,
poppel och frukttrdd som vdrdvdxter.

C. dffinis 6r endast tagen i mellersta Gotlands
almskogar, ddr den emellertid inte ar se ovanlig.

Flygtiden f<ir samtliga Cosmia-arter (med
reservation for affinis) iir i Sverige i stort sett
samtidigt med tyngdpunkt i augusti men kan
bcirja redan omkring 20 juli och striicka sig
nigon eller nigra veckor in i september.

Vi vill slutligen rikta en viidjan till de fi[ril-
samlare som kommer att s6ka efter affinis i
denna almdunge vid Kastkisa ddr den nu konsta-

terats fcirekomma. Dungen 6r ur naturskydds-
synpunkt mycket viirdefull botaniskt (siiker-
ligen iiven entomologiskt) sett. Fdrutom f<ire-
komst av en del ovanligare lundviixter 6r alm-
skogen mycket viilbevarad och estetiskt till-
talande. St6rsta fdrsiktighet bor fciljaktligen
iakttagas vid bes<ik i detta skogsomrAde.
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