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Scopula nigropunctata, en fcir Sverige ny matarart

[The first Swedish record of Scopula nigropunctata Hufnagel, 1767 (Lep': Geometridae)]

MATS LINDEBORG OCh HENRIK LIND

Under senare delen av juli fram lill brirjan av
augusti 1985 dominerades viidret i sodra Sverige
till stor del av tiimligen milda och fuktiga syd-
viist-vindar. Dessa forde uppenbarligen in storfjii-
rilsarterna Eilema grkeola, som patrSffades pi
6land (Hans Karlsson), sarnt Mythimna l-album
(Nils Hyd6n) och Thaumetopoea pinivora (M.

Fig.1. - A. Scopula nigropunctata, d, Skine, Sandham-
maren 1.VIII.1985 (M. Lindeborg leg.et coll., gcn-
.prep.nr. 106). - B. S. nigrop^uncrara, cl- Frankrike,
Corrdze. Brive 27.VL1973 (C'A Pettersson leg.et coll..
genprep,nr. 2196). Foto: M. Lindeborg.

- A. Scopula nigropunctata, c, taken at light, Sweden,
Skine province, Sandhammaren l.VIIL1985 (M. Lin-
deborg leg.et coll.. slide 106). - B. S. nigropunctata,
male. France. Corrdze, Brive 2'1.V1.1973 (C-A Pette rs-
son leg.et coll., slide 2196).

Lindeborg och H. Lind samt Ove Bengtsson pers.

medd.), bida arterna patrlffade i Skine.
Den fdrsta augusti foretog vi en ljusfingst pA

stranden vid Sandhammarens fyr i SO Skine. Det
bliste en tamligen frisk, sydviistlig vind och tem-
peraturen var omkring 15-16"C. Pi en 125 W
HGJampa, beligen pA ljungmarkerna mellan
sanddynerna och tallskogen cirka 100 m S om
bilparkeringen, infingade M. L. under senare de-

len av natten en obekant stor ldvmatare som pe

platsen inte kunde artbestemmas. Samtliga under
Skine-resan insamlade fjiirilar placerades vid
hemkomsten i frysforvaring, for att senare pi h<is-

ten plockas fram fcir preparering. Pa ett tidigt
stadium fanns misstankar om att metaren fran
Sandhammaren kunde vara Scopula nigropuncla'
,a, men dessvarre befann sig fjiirilen i ett mycket
slitet skick vilket forsvlrade en saker artbestam-
ning. Ett besok hos Carl-Ake Pettersson, som

ffiffi
Fig. 2. Hangenitalier av Scopula nigropuncau. - A.
vanster valva. - B. Aedeagus.

Male genitalia of Scop ula nigropunctata. - A. Left valva.

- B. Aedeagus. Redrawn from Sterneck (1940),
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forfogade Over ett utlendskt material av arten,
starkte misstankarna. En genitalieundersokning
ansigs dock ncidviindig. Denna visade otvivelak-
tigt att fjarilcn var en Scopula nigropunctatu, cn
for landet ny ldvmetarart.

Scopula nigropunctata dr en av Nordeuropas
storsta lovmatare med en vingbredd pA25--29 mm
(det svenska exemplaret, en hane, har vingbred-
den 26 mm). Artens grundfiirg lir vara vitgri till
vitgul med mdrkgri teckningar. Nigra fdr arten
framtriidande karaktdrer tycks vara: en tydlig
svart punkt mitt pa fram- och bakvingarna och en
tamligen bred nestan rak linje ungefar mitt pa
vingparen. Linjen bdrjar vid bakvingens bakkant
och fortsatter upp dver framvingen fdr att mot
slutet vika av nigot inat vid vingens framkant. Det
tydligaste kennetecknet synes dock vara de spetsi-
ga bakvingehrirnen (Fig. l). Fjnrilen, som flyger
frin mitten av juli till bdrjan av augusti, frirekom-
mer i ett flertal olika biotoper: Iciv- och blandskog
(bryn), striinder, kirrmarker, hedar, tridgirdar
m m (Koch 1984). Arten liir komma sparsamt till
ljus (Skinner 19t14). Larven kllcks i augusti, 6ver-
vintrar, och fdrpuppas i maj-juni. Den synes vara
tamligen polyfag. Lonicera, Clematis, Stachys,
Origanum, Veronica, Viola, Vicia, Alnus och Co-
rylus anges exempelvis som vardvaxter fdr larven
(Koch 1984), som i fAngenskap aven ar uppfridd
med maskros (Taraxacum uulgare) (Skinner
1984).

Foljande utbredning anges for S. nigropunctata:
fran Sachalin, Japan, Kina och Korea i ett balte till
Visteuropa samt Storbritannien och frin Medel-

havet upp till S Danmark, Vest- och Osrtyskland,
Polen och Baltikum (Skou 1984). I Danmark ir S.

nigropunctata hittills endast fast f<irekommande
lings Falsters ostkust men iir diir siillsynt och in-
fAngas endast i fltaliga exemplar. Med tanke pi
den sparsamma frirekomsten pi Falster och nAgra
enstaka fynd frin nagra av de andra danska riarna
(Skou 1984) var vil arten, 2in sA liinge, inte siirskilt
viintad i Sverige. Detta avhiller oss ifrin att gora
en bedcimning av en eventuell svensk frirekomst
eller kommande iterfynd av arten.

Som svenskt artnamn ftireslis Svartpunkterad
ldvmatare. I systematiken placeras arten mellan
S. immorata och S. rubiginata (Skou 1984). Slutli-
gcn riktas ett stort tack tillden gode vdnnen Carl-
Ake f<ir hjiilpen med artbestemningen.

Litteratur

Koch, M. 1984. Wir bestimmen Schmetterlinge. Leipzig
(Neumann-Neudamm).

Skinner, B. 1984. Colour identification to moths of the
British Isles. Middlcscx (Viking).

Skou, P. I984. Nordcns milere. Kobenhavn & Svend-
borg (Fauna- & Apolloboger).

Stcrneck, J. v. 1940. Versuch einer Darstellung der Svs-
tematischen Beziehungen bei den palaearktischcn
Sterrhinae. - Zeitschr. Wiener Ent. Ver. 25; l6l - 176
+ Taf. XXI-XXVIII.

Mats Lindeborg, Kungsgdrdsviigen 26 B, 5-393 53 Kal-
mar, Sweden.
Henrik Lind, Bjdrkviigen 4, 5-38700 Borgholm, Swe-

Nigra nordsvenska fynd av barkstinkflyn
med Aradus angularis J. Sahlberg ny fdr landet

[Records of flat bugs (Heteroptera: Aradidae) from northern Sweden, with Aradus angularis J. Sahl-
berg new to the countryl

ROGER B. PETTERSSON och ANDERS N. NILSSON

Barkstinkflyn lever huvudsakligen pi triid och fital har en mer kontinuerlig fcirekomst i skogs-
tredsvampar. Flertalet arter patreffas framst i na- landet. Genom detta borde denna relativt artfatti-
turskogsbestAnd eller pi brandfiilt, och endast ett ga (22 svenska arter) insektsgrupp vara klnslig for


