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Cyclophora puppillaria (Hb.), en fcir Sverige ny mitare
[The first Swedish record of Cyclophora puppillaria (Hb.)
(Lep.: Geometridae)]

CLAS KALLANDER & NILS RYRHOLM

Cyclophora puppillaria (Hb.) h6r hemma i Medel-
havsomridet, inklusive Nordafrika. Osterut dr
den utbredd genom Mindre Asien till norra Iran,
norrut till Sydfrankrike, Schweiz och Tyrolen. Ar-
ten ir viilkiind som notorisk migrant och har pA-
traffats enstaka gAnger i England och tidvis rela-
tivt frekvent i Holland. Pi nirmare hill iir arten
kind frin Ost- och Viisttyskland (Hoffmeyer
1966, Skou 1984). Det enda tidigare fyndet frin
Norden iir frin Mcin, Danmark den 1.x.1934 (Pe-
dersen & Wolff 1934).

I Ungern och srider om Alperna flyger arten
frin slutel av mars till mitten av oktober i tre ej
tydligt avskilda generationer. Djur som invandrar
pA f<irsommaren kan pi gynnsamma lokaler, si
pass lengt norrut som Pfalz i Visttyskland, ge upp-
hov till tillfiilliga populationer frin mitten av au-
gusti till bdrjan av oktober (Forster & Wohlfahrt
1973). C. puppillaria (Fig. I A, B) varierar starkt
men ar trots det latt att skilja fren narstacnde arter
som C. porata L. (Fig. 1 C, D), vilken iir den
"svenska" art som den liknar mest. Vingarnas
grundfdrg 6r orangerdd, mittflacken pa fram- och
bakvingar iir vit med brun kant, tvarlinjer (som
ofta saknas) iir mrirkt r<idbruna. Arten kan dven
liitt idcntifieras pi palperna som iir tydligt liingre
in hos nrirstiende artcr (Forster & Wohlfahrt
1973). Artens normala biotop ar varma skogar och
hagmarker med larvens naringsvexter: Querqus,
Cbtys, Myrtus, Phillyrea och Arbutus. Lawens
grundfiirg varierar frin gron till rddbrun med gul-
aktig sidorygglinje och huvud, stigmata och fdtter
ar roda. Puppan dvervintrar fastspunnen vid en
kvist eller gren (South 1961).

Det svenska exemplaret togs i en ljusfnlla pi
stranden av Kalmarsund s6der om Degerhamn,
Sridra Mockleby, Oland. Detta ir det nordligaste
fyndet av C. puppillaria i Europa. I fdllan fann vi

frin den aktuella perioden, 2t31.x.1985, dess-
utom flera mer alldagliga migranter som Agrotis
ypsilon Rott, A. segetum Schilf ., Phlogophora
meticulosaL. och Plusia gamma L.

Orkanen Glorias framfart <iver ristra Nordame-
rika gav i b<irjan av oktober 1985 Sverige ett for
trstiden extremt varmt vader med dominerande
sydviistliga och sydliga vindar. Frin 12.x stabilise-
rades vadret och ett hogtryck river Nordeuropa
dominerade till 28.x. Viidersituationen fir bedo-
mas som gynnsam f<ir fjiirilsmigration under stor-
re delen av oktober. Inflygning av flera langvega
migranter finns ocksa dokumenterad: Rhodomet-
ra sacraria L., en matarart med utbredning och
migrationsvanor liknande C. pupillaria, petraffa-
des i Sridermanland den 3.x (1 ex), i Halland sam-
ma datum (1 ex) samt i ostra Smiland 25.x (1 ex)
(Palmqvist 1986). Ett fynd av C. puppillaria gjor-
des i Danmark under perioden 5-15 oktober i
Mellenskoven, Falster (Karsholt i brev). Arten
har ddremot haft ett normalt ir sdderut och i Os-
tcrrike har endast ett fatal djur patraffats (Thar-
man pers. komm.).

Av ovanstiende framghr att C. puppillaria dr en
tillfiillig giist som ej kan fdrventas bli bofast i Sve-
rige. Som svenskt namn f<ireslAs Vandrande gor-
delmatare. Till sist ett varmt tack till Ole Karsholt
for information frAn Danmark och till Bert Gus-
tafsson f<ir utlAning av referensmaterial.

Summary

A male of the migrating specics Cyclophora pup-
pillaria was captured in a lighttrap on the island of
Oland during October 1985. This was the first re-
cord in Sweden and the nothernmost capture of
this species in Europe.
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Fig. I A-D. Cy'clophoru.habitus. - A-B. C. puppillana. .. A. d. OL: Degerhamn. 4-31 .x. 198-5. - B. t , Ab ovo. Ita-
lie n (H. Rcisser leg.). - C D. C. porara. Osterrike (H, Reisser leg.). C. t. ex larvae. - D. Cf , ex larvae. Foto: N.
Ryrholrn.
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Nya landskapsfynd av skalbaggar
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BIRGER PERSSON

Vid insamlingsresor till olika svenska landskap
har jaggjort en del nyfynd av skalbaggar, vilka har
redovisas. Bcstamningen har kontrollerats av Stig
Lundberg. och Rickard Baranowski har tittat pa
Atheta (Badura) ehnstroemi. Fdr detta tackar jag
de bida. Huvuddelen av fyndcn dr redan inforda i
den nya katalogen (Lundberg 1986), vars numre-
ring av arterna hdr anvdnts. Fynd fdr vilka fangst-
satl ej angctts har tagits med bilhiv.


