
Sntammerdamia lapponica Petersen i Sverige (L"p.).
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Vid genomgdng under vintern av r95o ars smiljiirilfingst fann jag
el Su'q,mruetd,antia-d' som ei tiverensstAmde med nigon av de k6.nda
svenska arterna ifriga ol]r genital.ierna. Aven vingbredden var pifal-
lande stor, \,ilket stt'rkte antagandet att fjar en skulle vara ny f<ir
Sverige.

En jiimftirelse med Petersens arbete 6ver slektet [r] visade, att
exemplaret med smdrre avr.ikelser ansldt sig till lapponica, som av
Petersen beskrivits i samma arbete pa grundval av en J frin Pello i
finska Lappland. De det syntes osannolikt, att ytterligare neton ner-
staende art skulle finnas i Fenaoskandia, kom iag till den slutsatsen
att mitt exemplar even var lap,o\ica Petersen, Det hade IAngats r5
juli r95o i Vb. Vannas, Hiitlfors. Tyviirr hade jag iutet minne av och
inga antecknirgar om under vilka omstS.ndigheter ijiirilen hade in-
sarnlats, \.ilket fdrklaras a.r, att jag ej hade tillriicklig erlarenhet av
artema inom stektet fdr att vid Iengsten kunna se skillnad pA dem.
Overhuvud ar dessa arter mycket lika varandra och flyger ofta till-
sammans. Ej ens felfria exemplar kan alltid sekert bestiimmas utan
genitalurderstikning.

Med tanke pL att Suamnerdamia laplonica ftirut endast s]mtes vara
kind i ett frltal exemplar frAn Finland [z], blev det en angelagen upp-
gift under sommaren r95r att infenga fler exemplar av arten, helst
ocks6 den obeskrivna Q, och om m<ijligt faststiilla dess ekologi. Trots
tregna efterlorskningar pi olika lokaler i orten lyckades jag dock ej
fe tag i arten. Det sjmtes silunda mera en tiltfellighet *t laf?orrica
kommit i min hand dr rg5o.

Det blev diirftir en glad dverraskning, niir jag pA kviillen den 7 juli
1952, de daggen redan fallit och fjeri[ivet verkade avdomnat, Iick
Ij.asta la'lonica i her.'en, iust som jag hade tenkt ge upp fangsten fdr
kriillen. Ingen ar. de andra Su'ammzrdania-attema viu ldngre i rti.
relse, och fjarilen fdll ddrfdr i <igonen, diir den kom flygande langsamt
och Hgt, peminnande om Tubulilerola llavilronlella Hb., 6ver det tem-
ligen hcigvuxna och utbredda dvargbjiirkriset pA tallnossen, d?ir jag
belann mig. Denna ca r ha stora mosse ligger fdr 6wigt alldeles iso-
Ertlo',k l- Ts- -.!rg. 75. H. 2-1, ,gSJ



lerad inuti ett !.'idstreckt, utdikat och uppodlat, ldglint omrAde i Vb.
Umea, Brattby, endast omkring en mil frin fiingstplatsen 6r r95o.

Om arten var nu ingen tvekan, och medan jag stod dir och beski-
dade fyndet, kom nasta exemplar flygande pd samma satt och om ni-
gon minut ytterligare ett. Ilellan kl. zr.3o och 22.ro fengades pa se
sett sammanlagt 7 exemplar, alla jj, som det visade sig vid niirmare
granskning efterit.

Ndsta kvd.ll, som var negot varmare, blev resultatet 3r dd och 3
tt mellan kl. 2r.oo och z3-3o. De tidigare erfarenietema aV artens
upptriidande befiistes, och siirskilt pifallande var dess cikade aktivi-
tet omkring kl. zz, sedan daggen fallit. S. corn|unclalla }IS. och herol-
della Tt., som togs samma kvill pd samma lokal, hade dA slutat flyga.
Den r7 juni \ade S. passerell.a Zett. tagits sammastddes, mea dennas
flygtid var synbarligen slut ftir eret. (Denna art iakttages f. ti. enligt
mil erfarenhet laittast pa dagen, dar den di flyger nere bland dtirg-
bj drkriset. )

Vid besiik pA mossen den ro juli togs ytterligare 15 d, av lapponica
kl. zr-24 dver samma dviirgbjiirkbestind som tidigare, medan arten
ei stod att upptecka i omgivningarna. Ej heller efterforskningar pe
liknande m5nar pi andra hill den g juli och fdljande dagar gav resul-
tat, Mcijligen har lapfonica alldeles speciella ekologiska krav, men
mera sannolikt er att fierilen i allmd.nhet er saills)mt iiven pi ldmpliga
m5rrar, med vissa er lokalt stdrre Irekvens. Kanske kan det lokala upp-
tradandet i viss min ftirklaras av att I synes \:ara ten igen obenegen
att flyga.

Petersens [r] f<irmodan att fler arter av slektet Swarnmerdamia dD
conspersella Tngstr. skulle leva. piL Emfellurn torde hensyfta pe lar-
ponica. Emellerlid miste lapfontca med all sannolikhet ha annan na-
ringsvlxt, emedan Em|etlum saknas pl den mosse ddr lapponica ir
1952 upptredde se tabikt. Pi myren fiirekommer tr'acciniwn uligitro-
sum, Ledum falustre och Calluna rulgaris m. fl. frir tallmossar ttpiska
viixter, men lafPonica fl<ig endast pe sta[en ddr Belula nana itgick i
associationerna, vilket talar fdr att denna er neringsvaxten. Tyverr
har jag ej haft titff:ille att ar 1953 eller senare sdka efter lan.en pA
lokalen under fd,rsommaren, vilket b6r vara liimplig tid.

Oalitat biologin salunda irlnu ej lir klarlagd, synes det templigt att
i svensk litteratur ge en kort jamfdmnde beskrivning w lap|olica
Petersen och de bAda an&a Suafirneld,arnio-arter som kanske lettast
f<irvdxlas med den, ndnliger^ conspersella'fngstr. och comPunctella HS.

Saammerdamia lallonica Petersen ar den sttirsta av arterna med
vingbredd 15-16 mm. Hurrrd och thorax hos J grA, huvudet ibland
nltot ljusare. Palper och antenner md,rkgri liksom benen, bakre ben-
parets skenben och tarser dock ljusare gri. Framvingar gra med vit
fliick pi framkanten nera spetsen och en svagare fit motflack i anal-
hdmet samt ytterligare en vit fleck i diskfdttet innanf<ir diskfliicken.
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fig. r. d- och ?-gedtalier at, Suarrrnenlartia ld?Ponicd Petersea (A, B), S. 60r-
sqers.lla 'f,gstr. (C, D) och S. .ori?unctclla HS. (E, F)-

d- und g-G€oitalien von S{rarnncrAdntid ld?ponica Peters,en lL, Bt, S. cotsq.r-
srJra Tn8str. (C, D) und S. corrpsttclclla HS. (E, r.).

Ldngs vingribborna linjer av svarta och vita punkter. Mrirkgri moln-
{lickar f6rekomma, mest framtridande som ett snett mittband och
en stor diskfliick. Fransar utan kopparglans, med mtirkare delnings-
linje. Bakvingar temlgen m6rkt gre. Genitalier fig. r A. (Uncus med
ytterligare 2 kortare d,vre hakar, pA bilden dolda av de nedre.)

? gdr ett mera oroli# intryck. Huvudet ar vitt, thorax och palper
ljusgr6, och det vita inslaget i framvingama er mera utbrett. En an-
hopning av r.ita fjiill finns even innanf<ir det mycket mdrka mittban-
det. Fransarna har z md,rka dehingslinjer. Bakvingar smalare och
spetsigare samt utkanten mdrkare grA. Alloty?us: Vb. Umee, Brattby
8.2. t952. Genitalier fi9. r B.

Sttammcrdamia conspersella Tngstr. Ilyger 6ver Empebum, gerna pe
sandmarker, mera sd.llan pe myrar, varf<ir redan lokalen biir ge goda
mtiiligheter att skilia den ftln lalpo ca. Fjarilen er dessutom mindre,
vingbredd r2-r5 mm, med vanligen mycket stark iablandning av
vita Ijiill i framvingarna, si att gmndfdrgen framstar som vit med
L totnol. Ts. .lrg. /5. II. J-1, t95l
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svartgre teckning och talrika svarta punkter pi ribborna. Huvud,
thorax och palper vita-gra, hu\.'udet vanligen ljusast. De mera ovan-
liga mtirka exemplaren kan fiirvexlas med. laffonica, sdrskilt Q. Ge-
nitalierna (fig. r C j, D Q) visar atl consperselle st|r Ildtmarc lq,po-
nica i\n ol.,riga. arter i slektet. (Uncus starkt specialiserad, med 6 linga
hakar.) - Flygtid frin slutet av iuni titl mitten av auglsti.

Swamfiard.amia comfunclella HS., som lever pA Soz6as och iven
Cotoneaster, er den art som Httast skulle kunna ftjrblandas med lap-
ponica. Den ftirekommer ofta piir liknande lokaler, har nera nog samma
storlek, vingbredd r4-r5 mm, och ungeler Hka mcirka framvingar.
S. compunctella kan dock lett skilias lriLa lapponica oc}.. d,.ven consper
sella genom att framf ingarna i spets€n, sirskilt fransama, skimrar i
kopparbrunt eller violett. Hjiissans hAr vita, pannan gri, palper grA
med iindleden vit i spetsen, antenner svagt mrirkringade. Thorax vit-
ljusgrA, tegulae mdrkare. Av genitalierna (fig. r E J, F Q) framgAr
att contlunctella ej hdr ndrmare samman med de bida f<ireg6ende
arterna. - Flygtid som conspercella.

Owiga i Nordsverige f<irekommande Suanmerdamia-^rter, Pyrello
Y'r17., passerclla Zrtt. och furoldella Tr. har i spetsen r.iolettskimrande
framviagar och en vingbredd av htigst r3 mm, varfcir de ej bdr kunna
fdn'exlas med lap|onica. Aven genitalierna visar enligt Petersen [r]
stora skillnader-

Auszug.

Die nordschwedischen Arten conslersella Tngstr. und compunclella
HS. der Gattung Suammerdqrnia werden mit der liir Schweden neuen
Art lapponica Petersen verglichen.

Beschreibung des bisher unbekannten Weibchens vor S. lapponica:
Kopf weiss, Thorax und Palpen hellgrau, das Weiss der Yorderfliigel
mehr ausgedehnt als beim J, vor der sebr dunklen Mittelquerbinde eine
Anhdufung von weissen Schuppen. Fransen mit 2 dunklen Teilungs-
linien. Hinterfliigel schmiiler, spitzer und gegen den Aussenrand dunkler
grau als beim J. Allotypus: Vb. Vtinniis 8.7. tg5z. Q-Genitalien Fig.
rB.
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