
Smdrre meddelanden och notiser.

En fiir landet ny Cucullia-art.

Der 25 juli i ar (r95o) tog jag vid ljuslangst i fdnstret till min bostad i
Ilalmar en 6 av en Cucullia-art, som jag omatjligen kunde identiliera med
nigon av de hittills kanda svenska arterna av detta slake. Exemplaret
awek tydligt fran aua i Svenska Fjiirilar upptagla arter genom deD gro!.t
markerade streckningen i svart samt den ijverhuvud diffust brokiga teck-
ningen e framviogarna. Det visade sig ocksi vara en fiir laDdet ny art. Jag
bestamde siL smiLningom Ijarilen efter Seitz' Die Gross-Schmetterlitrge der
Erde till Cucullia lraudatrix Ev. BestamEingens ri!.tighet har sedermera
velvilligt kontrollerats aY fil. dr Frithiof Nordstriim.

En av dr Nordstrdm given noggrann beskrivning av fjdrilen med inplacering
av arten i bestemningstabellet 16r Cucullia i Svenska Fjarilar ftiljer nedan.

Arten har en starkt iiBtlig utbredning. Enligt Seitz omlattar dess utbred-
ningsomrlde tistra Europa (Tyskland, Ungern, Galizien, Rumelieo och
Rl6sland), Vast- och Ostturkestan samt !'?ist- och Ostsibirien. I brev har
emellertid dr Nordstrtim meddelat, att fjerilen under de senaste aren visat
en tendens att vidga sitt utbredningsomrilde in pA vasteuropeisk mark,
Den har even, ehuru )tterst fitaligt, antraJlats i Fennoskandia (dstkarelen
1943; tin Hitis i sydvastra Fintand 1947). Enligt uppgift i samma brev togs
ftirra iret ett exemplar av arten pi sa DZira hall soD vid Saltuna pa. Born-
holm i Danmark. Darilran er ej vdgen ling till Skine och det iivriga Sverige.
De. artens naringsvaxt, Arlzmisia oulgalis, er allmdn i virt land, torde det
ej vara oo<ijligt, att Ijarilen sa smeniogom bli! bofast irom svenska laada-
maren. Svenslrt namn fdrslagsvis G r d b o k a p u s c h o n g f I y.
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Ett varmt tack uttala! jag till dr Nordstriim fdr kontrollbestimningen av
exemplaret liksom ftir godhetsfullt liimtrade uppgilter om artens nya sprid-
ningstendenser. Likaledes frahJdres ett hj?rrtligt tack till Iotogralen N.
Gonnert ttir det av honom tagna i detta meddelaode publicerade fotot av
fjifrilen.

G<isI a Chlistidfissorr-

II.
C. l/audalr;x Ev. Vingform sofi hos arlzrnisiae. Framv. ljust askgrl,

mjukt schatterade med olivbrunt; rotstreck gr:o!.t, svart; inre tverlnjen
olivbrun med svart inblaodning, ioat ljuskantad, pA Cu, spetsvinkligt bitjd
mot bakkanten, som den ej ner, ,ttre tvirlinjeD enda-st i falt CurAx synlig
sorD ett svart streck, ring- och njurflAckar stora, snett fyrkantiga, skilda
av en bruu skuggflack, saEkilt ringflacken ljusare grl an grunden och dess-
utom utflJrtande i framkanten och mot bakkanten, bildande ett snett ljust
band 6ver framv.; vi.glinje bred, vitgrS, diffus, i faltea Rb-Ml, Mr-M! och
Cur-Ax med kort och brett djupsvart streck, det mellelsta dubbelt s.al

lADgt som de blda andra; kadtlinje fin, svart, avbruten vid ribbindarna.
Bakv- som hos @rtetuisia.. Vbr. hos detta exemplar 40 mm.

F6'r att passa iu den ova svenska arter i systemet i Svetrska Fjarihr katr
b€stamr ngstabellen pi sid. r38 andras salunda:

3. Framv:s ljusa vaglinje avbruten av 3 svarta streck, .. t a. C. haudatriz

- Framv:s vaghnje, om sadatr finnes, ej avbruten av svarta streck.. 3 a
3 a. Ring- och Djurfliickar tziIltl. tydliga o. s. v. .. ......, +

Frithiol Nordsttdrn.

ArEIrlo bregulais Hufn i Kalmar.

Den rr juli t94g tog jag vid hnwning pl en backslent i Kalmar, bevuxen
med bl. a. Melandrium albbr , ett dl-€xemplar av At cpia inegularis }lufn-
Arteo iir mig veterligt ltirut blott kend i ett enda svenskt exemplar, taget
av S. Torstenius i Vickleby pt Oland den 4 juli 1947.

trjerilen har beskririts i Opusc. Ent. (Nordstrdm rg47l, aijr e!-en foto av
det fdrsta svenska esemplaret aterfinnes.

Ftir bestamning av exemplaret tackar iag hj:irUigt fil. dr Frithio{ Nord-
strii m.

Giista Christiaflsson,

Depressaria impurella Tr. (Lep. Tin.) try fiir Sverige,

Av D. impurella Tr. infenBades ett ex. (9) vid Dammtorp, Nacka, Sdm
den r8.5. 1948. Enligt SpulehDie Schmetterlinge Europasr, der a(en


