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Anaitis praeformata Hb. previously known i.a. from Alandia, Finland, is reported from
Norrby, Hiveni parish, Uppland, Sweden, where a female was found on August l2th
1977.

S. Torstenius, Skogsliden 6,'18274 Stocksund, Sweden.

Den 12 augusti 1977 fick jag pa lius en hOna

av И.ρ″αけ,″

“
α′α Hb i Norrby,Havcrё  sOc_

ken,Norrtaje kOmmun,Uppland.Fyndplatsen
ar cn stugtOmt mitt ute bland akrar ined berghal―

lar och ganska rikligt med Hypericum. Platsen

ar belagen flera hundra meter fran narmaste

skogsmark och cirka 800 mcter fagelvagen fran
Vadd6, som i sin tur ar yttcrsta utpostcn mot

nordvastraÅ land. sivittjag vct ar detta brsta

gangen,sonl arten notcras fran Sverige.

И.ρ′α手9″

“
α′α Hb.ar den stё rsta av de fran

norra delen av Europa kanda И″αル′s― arterna.

De ёvriga ar den i storlek darnast kominande/4.

ρttg′α′α L. och den innu nagot mindre И. ′β
ル r“α′α Guen.

И.ρ″αイ♭″″″α Hb.Skitter Sig fran de blda

S6
Fig. l-6. - l. Anaitis praeformata Hb. d Finland. och 2. I Sweden, Upl., Hiiverci. - l. A. plagiata L. d och 4.

9 Sweden, Upl., Jakobsberg. - 5. A. efformata Guen. d och 6. I Sweden, Sk., Bromrilla. Photo: L. Imby.
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12 Srな rοrsr`′ ルs

andra arterna bla genom att pa framvingen ha

ettめ tt snedstrak mellan inre tvttlitten OCh rOt‐

litten Och att inre tvttlittenS framre del ar helt

fylld med svart.

Fran И.ρ′ag滋″α L. skijer den sig vidare

darigenom att yttrc tvarHnicn i Sin ёvre halft

bildar tre utatgacndc spetsar mcdan det hos

ρ′αg′αra L.endast rlnns tvi Och genom att bak‐

kroppens bakersta segmcnt ar ungeぬr lika lingt

som de ёvriga bakkroppssegmenten och med
trubbig ande medan denna lcd hos ρ′αg′α′α L.

ar mer an dubbelt si lang som dc ёvriga och
med spetsigare ande.

AHa tre artcrna levcr cnligt httcraturen pa
Hypericunl: i f6rsta hand pa H.perforatum inen

aven H. rnaculatunl, som fOrekommer anmant
upp till lnellersta Norrland.

И.ρ′αg′α′αL.ar uppgiVen anda upp tillÅ ng―

ermanland medan∠ .り像フr“α′α Guen.endast ar
kand fran dc sё dra delama av Sverige.

И.ρ′αgJα ′θ L. ■ygcr atminstone i Syd― och
Mellansverige,liksom И.り物′″2α ′α Guen。 ,i tva

generationcr, slutet av nlaJ― b6rian aV JuH Och

augusti― scptcmbcr,medan И.ρ″θのら′
“
α′α Hb.

tycks flyga l endast cn gencration frin mitten av
juli till lnitten av augusti.

И.ρ″αのわ″″α′α Hb.ar narmast kand frin Fin―

land,dar den brekommer paÅ land och i sё dra

delen av dct finska fastlandet. Arten ar en av

denl som vi sedan lange vantat skan dyka upp i

landet och jag hoppas att den fatt ordentligt

fothste hos oss.Som svenskt namn breslarjag
''Stor taggmatarc"


