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Under eftersonllnaren och h6sten 1983 antraffa_

des i Sverige ett flertal migrerande fiarilSarter.

Till dessa fynd kunde slutligen laggas avcn Rヵ ο_

′ο
“`′

′α sαε″αrjα  L., eller svavelgul langbens_

matare, sOm den traffande kallas i Nord‐
strOm‐ Wahlgrens Svenska Fjarilar.Den har av

Thunberg uppgivits vara tagen en ging i Sverige

ar 1789, men belaggexemplar saknas och efter

arbeten av Ander(1944,1945),som kritiskt gran‐

skat dubiOsa svenska fynd av Macrolepidoptera,

har den avfё rts fran de svenska artlistorna

(SVenSSOn 1967).
Arten hё r henllna i hela Afrika,Sydasien och

Medelhavsomradet. Fran det senare migrerar
den under gynnsamma ar norrut och tar da en
vastlig rutt. Skule(1980)uppger att endast tva

6stliga fynd har rapporterats(pa Osel 1936),men

daremOt ett par vasttyska(pa sylt)OCh belgiska

samtinanga h。 1landska och engelska.II)anmark

var den tagen i tio exemplar fram till 1980,darav

fem 1966.Darefter har den arligen tagits dar i allt

stё rre antal,varom Skule och Svendsen ko■ 1lner

鶴濯盟」棋留tttisヽR雷:盟 よゝ」
pa 40 ar och kan antas ha samband med somina‐

rens varmebё lia i Sydeuropa.

Mitt exemplar,en hona,satte sig pa den belys‐

ta vaggen av rnitt hus nagon gang rnenan kl.23.45

och 23 53 den 5 oktober,pa betryggandO avstand

fran en 250 W UV‐ lampa.Huset ligger i FOriё sa,

10 km norr om Kalinar.Fyndet anknyter val till

de samtidiga danska. Det blaste en god sydvind

och temperaturen var hela+15° C.Fiarilen be_
varades levande i ett dygn i ett fafangt fё rsOk att

brma den att lagga agg pa naringsvaxten,Pο ター
gοれ夕″αップε′′α″ら akerpi16rt.

司arilen har en vingbredd mellan 21(σ )oCh 27
mm(9).Grundfargen gar fran svavelgult hos
hanen till brungult hos honan; snedstrecket ar

rosa tin rё tt.(Fig.1).Arten har i Sydeuropa en
racka av generationer 6ver stOrre delcn av arct.

Mitt varma tack till Biarne skule,som lagt ner

stor mё da fё r att hialpa mig spara upp de scnastc

arens danska fynd,till Gё ran Palmq宙 st br ёv‐

riga upplysningar samt till Boppc Pcrhamn,som

giOrt fOtOgra■ erna.
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5.10 1983 Foto:Boppc Pcrhamn
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