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This is the 28'h consecutive annual report on interesting finds and provincial records of
Macrolepidoptera in Sweden. Although periods of unfavourable cooi and rainy conditions
especially in summer, there were spells of more suitable weather which allowed for a num-
ber of interesting finds of which most were migrants. Already in March with the first spell
of warmth and S winds the first migrant viz. Vanessa atalanta was observed in Sweden. In
late April and May high pressure periods with favourable SE winds migrants as Vanessa

atulanta, Cynthia cardui, Minucict ltmaris, Autographa gammq Agrotis ipsilon and Xestitt
c-nigrum came. In June and July migrants as Colias hyale, one egg-laying female of Collas
crocea, Agrius convolvuli, Macroglossum stelkfittrum, Crytptocala chardinyi and Heliothis
peltigera were observered or recorded. Later in the season several finds ofcaterpillars of
Macroglosswn stellatarum showed that the species was breeding in the country. A single
record of Colochyla salicalis in Uppland makes it doubtful if the species is resident or only
a migrant. During the warm night of 11-l2th August, with E winds, Ephesia.fulminea,
found in Blekinge and Noctua interposita, found on the Baltic island Gotland, were recor-
ded new to the Swedish fauna. The only Swedish specimen of Neustrotia candidula during
the same night is probably also a single migrant. From the end of August newly emerged
Colias crocea were found on several sites indicating a strong summer-generation breeding
in the coastal areas of southern Sweden. Other migrants in August are Agrius convolvuli
and Orthonanta obstipata towards the end of the month. A high pressure ruled in Septem-
ber but the nights were often cool. Records of migrants during this period are: Nycteola
asiatica, Hopbdrina ttmbig,ua, Mythimna L-album and Heliothis peltigera. Many of the
finds of Agrlus convoLvuli and Macroglossum stellatarura may partly be due to offspring
hatched in Sweden. In November and October prevailing moist and gentle S winds brought
migrants as Orthonama obstipata, Nycteola asiatica, Lithophane semibrunnea, Mythimna
vitellina, Mythimna L-album, Peridromtt saucia and Heliothis armigera. The re-finds of
Synathedon andrenaeformis, found new to Sweden last year, and ldaea ochrata on the SE
coast of Skåne, show that those species are resident. The mass-occurence of caterpillars of
Hecatera dysodea in Malmö in SW Sweden was very unexpected. This species has not
been observed in the country since the I 860's. With the new species Eplzesl a .fulminea and
Noctua interpo.sita the total number of Macrolepidoptera found in Sweden is now 1083.

The latest information and present status of some redlisted species in Sweden is also given.
The classilication follows Catalogus Lepidopterorum Sueciae (1994).

G. Pttlmqvist, Vattumannens gata 126, SE-136 62 Haninge, Sweden.
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Inledning
Denna årliga sammanställning över intressanta
storfjärilsfynd är den 28:e i följd som publiceras
i Entomologisk Tidskrift. Systematik och no-
menklatur följer "Catalogus Lepidopterorum
Sueciae" (Svensson et a1. 1991). Den första de-

len av årsrapporten behandlar arter nya för lan-
det, sällsynta, migrerande el1er i övrigt intres-
santa fynd. I denna del har även arternas svenska
namn medtagits (Svensson & Palmqvist 1990).

Avslutningsvis följer en förteckning över nya
landskaps och -lappmarksfynd. Ordningsfölj den

är samma som i "Catalogus" men auktorsnamn
har utelämnats. Namnkoderna på rapportörerna
är enligt det system som skapats av ZOO-TAX
(Cederholm 1978, 1991). För äldre fynd anges

årtalet i texten el1er förkortat efter namnkoden.
Vid rapportering ange så utförligt som möjligt
lokal, antal exemplar, datum och övrig informa-
tion som kan vara av intresse. Samtliga rappor-
ter arkiveras och blir viktiga dokument för fram-
tida studier över faunaförändringar i landet. Det-
ta år har närmare 100 rapportörer medverkat och
meddelat fynd och erfarenheter. Tyvärr kan inte
alla rapporterade fynd redovisas trots en omfat-
tande sammanställning. Regionala årliga rap-
portlistor publiceras även av de lokala förening-
arna. fiällfjärilar publiceras mer detaljerat i en

separat artikel (Ryrholm & Ohlsson 2001). Via
internet och hemsidan "Swedish Lepidoptera"
(http://www.f'com.se/butter.htm) kan man läsa

om aktuella fynd, lägga in egna rapporler, läsa
meddelanden och länka vidare till andra matnyt-
tiga hemsidor om fjåirilar.

Liksom tidigare år har flera rödlistade arter
kommenterats i denna rapport. Rödlistekatego-
rierna och använda förkortningar följer den nya
rödlistan enligt följande: akut hotad = CR, starkt
hotad = EN, sårbar = VU, missgynnad = NT och
kunskapsbrist = DD. För mer information hän-
visas till Gärdenfors (2000 a, b). Tilläggas kan
att för de rödlistade arterna finns artfaktablad
som enklast kan hämtas hem via ArtDataban-
kens hemsida (http://www.dha.slu.se). Numera
fridlysta arter har markerats med ($).

Vissa arter har i denna sammanställning pre-
senterats översiktligt med hjälp av den informa-
tionjag haft tillhanda. I sådana fäll harjag som
regel ej skrivit ut alla medverkande rapportörers
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namnkoder. Alla som bidragit med rapporter är

dock nämnda i slutet av rapporten.
Sammanfattningsvis kan sägas att året ur fjä-

rilssynpunkt blev ännu ett intressant år. Många
intressanta arter särskilt bland migranterna redo-
visas. Flera av dessa lyckades också få fram en

ny generation i Sverige som t.ex. rödgul höfiäril
(Colias crocea) och stor dagsvdrmare (Macro'
gl o s s um s t ellat arum). Aterfynden av olvonglas-
vinge (Synan the don andrenaefo rmls) och ockra-
lövmätare (Idaea ochrala) visar att de är bofasta
i landet. Som nya arter för landet presenteras
gulbandat ord ensfly (Ephe sia fulmine a') funnen i
Blekinge och storfläckigt bandfly (Noctua inter-
posita) med ett fynd på Gotland. Det märkliga är
att båda dessa arter togs samma natt, den I I - 12

augusti, som var en varm natt med ostliga svaga

vindar. Ärets förmodligen märkligaste fynd är

den massf'örekomst av larver av gulpunkterat
lundfly (Hecatera dysodea) som hittades i cen-
trala Malmö. Arten är tidigare i Sverige endast

känd från 1800-talet. Med årets tillskott av två
nya arter är nu 1083 arter påträffade i landet.

Även fortsättningsvis tas rapporter om intres-
santa fynd tacksamt emot, helst fijre mitten av
januari. Även om fynduppgifter har lagts in på
"Swedish Lepidoptera" önskar jag även dessa

sammanställda och insända till mig, gärna via
e-post t i I I goran.pal mqvi st(D swi pnet.se alterna-
tivt gp@fredrika.se. De som anmäler fynd för
första gången uppmanas att ange adress och fö-
delseår för att möjliggöra en säker identifiering
av ZOO-TAX kod. I de fall där dessa uppgifter
saknats har namnkod ej kunnat anges.

Väderutvecklingen 2000
Milt väder med västvindar dominerade årets två
första månader med avbrott för ett par köldknäp-
par i slutet av januari och mitten av februari.
Under mars präglades vädret av motsättningar
mellan kylan i norr och vårvdrmen i söder med
några rejäla oväder som gav södra Norrlands-
kusten stora snömängder och i fjällen både

storm och orkan. Aven södra delen av landet
fick snö i början av mars. Varm luft som ström-
made in den l9-20 och gav några dagar med vår-
värme och månadens högsta temperatur, 18,6
grader i Oskarshamn. I slutet av månaden ut-
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bredde sig på nytt kall luft med snöfall över Syd-
sverige. April inleddes med kraftigt snöfall i
nordvästra Svealand och Norrland och kyliga
nätter. Andra hälften av månaden bjöd periodvis
på rena sommarvärmen. Under perioden 20-24
april fördes varm luft in från SO med temperatu-
rer pä 26 grader (Målilla och Roma, påskdagen
23 april). Efter några dagars svalare väder åter-
kom varmluften liån sydost de sista dagarna i
april med temperaturer på 29 grader på flera
platser i Götaland. Detta blev de varmaste da-
garna på hela sommaren på vissa platser! De för-
sta dagarna i maj utbredde sig torrare och kyli-
gare luft över större delen av landet. Några da-
gar senare växte en högtrycksrygg in med hög-
sommarvärme på många håll i södra Sverige,
men med kyliga nätter. Den varmaste dagen no-
terades 15 maj med 30 grader i Oskarshamn.
Även norra Sverige som haft kyligt fdr årstiden
med snöbyar nåddes nu av varmare väder. Hög-
trycket ersattes av lågtrycksområden under res-

ten ar månaclen som gav ostacligt väder. Öster
om oss i Finland fanns sommarvärmen kvar som
nådde in över nordöstra Norrland. Juni fick en
kylig inledning med övervägande nordliga vin-
dar. Tre markanta värmeböljor registrerades den

9-10 och den l9-2l juni i södra Sverige och den
29-30 juni i nordöstra Norrland. Som helhet
blevjuni kylig i stort sett i hela landet. Juli kom
att domineras av lågtryck med det ena regnom-
rådet efter det andra med på många håll rekord-
regn och översvämningar. Inledningsvis kom
lågtrycken fiån sydväst men liån den 12 juli från
sydost och som vanlig var lågtrycken från SO
mycket nederbördsrika. Varm luft som täckte
Ryssland fördes in över Tornedalen i mitten av

månaden. En högtrycksrygg gav sedan norra
och mellersta Sverige varmt och soligt under se-

nare delen av månaden. I slutet avjuli skedde en

stabilisering med uppehållsväder och ganska
höga eftermiddagstemperaturer. Månadens me-
deltemperaturer blev nära det normala tack vare
relativt varma nätter. Augusti började med över-
vägande ostadigt väder. En högtrycksrygg kom
att tiån den 5 augusti att påverka vädret i söder
med sol och uppehållsväder, däremot fick Norr-
land till följd av flera lågtrycksbanor stora regn-
mängder. Efter att ett regnområde passerat lan-
det den 10 augusti följde från den 12 augusti

SturrtärilLr i Sverige 2000

några soliga och varma dagar i så gott som i hela
landet. Efter några dagar var det åter dags för
nya regn. Ett högtryck som växte in den 25 au-
gusti gav några dagars värme och sol. De sista
dagarna i augusti gav ostadigt väder.

Efter en ostadig men varm inledning på sep-
tember stabiliserade sig vädret och ett mäktigt
högtryck med centrum oftast över Baltikum el-
ler Finland etablerades från mitten av månaden.
Tyvärr blev nätterna kyliga med nattfrost i lan-
dets södra delar. Högtrycket höll stånd till den
26 september. Efter några dagars ostadigt väder
f'örstärktes en ny högtrycksrygg som resulterade
i sol och varme (22 grader i Jämtland 30 septem-
ber). Medeltemperaturerna var nära normala i
större delen av landet och september var även
extremt nederbördsfattig. Efiersom de långa pe-
rioder med sydostvindar som bjöds var relativt
kyliga blev inflödet av migranter lågt . Oktober
kännetecknades av att ett mäktigt högtryck över
Ukraina och ett lågtryck över Island skapade
förutsättningar för att sydliga luftströmmar med
mild och fuktig luft fordes in över landet nästan
hela månaden. Nederbörden blev riklig med ne-
derbördsrekord bl.a. i Karlstad och Härnösand.
Hela landet fick temperaturöverskott och måna-
den blev extremt solfattig. I slutet av månaden
drabbades också områden från Dalarna och
norrut av snöoväder. November fortsatte som
oktober med att mild och luktig luft tillsammans
med nederbördsområden strömmade upp över
landet. Månaden som helhet gav medeltempera-
turer mycket högre än normalt med många tem-
peraturrekord. I nordligaste Sverige blev det till-
fälligt rejält kallt med temperaturer nedåt 30 mi-
nusgrader. Det milda och nederbördsrika vädret
fortsatte långt in i december och först till jul blev
det kallare och i mellandagarna kom snön till
södra Svealand och Götaland. För ytterligare ta-
bellvärden och information hänvisas till SMHI:s
hemsidor (http://www.smhi. se).

Fenologi, migration och extragenerations-

{i"t
Arets lörst rapporterade kläckta arter är brun-
aktig frostmätare (Theria rupicapraria) i Sk,
Måryd 6.2 (OAOS) och grå fjädermätare (Äpo-
cheima pilosaria) i Sk, Hässleholm 1.2 (Glenn
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Karlsson). Ett kopulerande par av björkspinnare
(Eriogaster lane,stri,s) sågs redan 26.2 i Sm,
Åseda (DGLS). Under de varma dagarna i mars
med sydlig vind noterades den fijrsta amiralen
tVunessa atalantul på Öland. Med sommarvär-
me och sydostliga luftströmmar kom ytterligare
amiraler i slutet av april. Under de gynnsamma
väderlörhållandena för migration i maj notera-
des tistelfjäril (Cynthia cardui), grått ordensfly
(Minucict lunoris) gammaflyn (Autographa
gammal, kommajordflyn (Agrotis ipsilon) och
c-tecknat jordfly (Xestia c-nigrum). Till följd av
värmen uppträdde många arter rekordtidigt un-
der april och maj (se rapportdelen "Swedish
Lepidoptera"). I andra hälften av juni och i juli
påträffades migrerande arter som ljusgul höfjäril
(Colias hyale), rödgul höljäril (Colias crocea),
åkervindesvärmare (Agrius convolvuli), stor
dagsvärmare (M acro glo s s um ste llatarum), gul-
aktigt knölfly (Heliothis peltigera) och ryskt
bandfly (Cryptocala chardinyi). Fyndet av brun-
linjerat mätarfly (Colochyla salicalis) är..mer
svårtolkat. Möjligen kan arten vara bofäst. Aven
brungult nässelfly (Abrostola triplasia) med
fynd från maj till in i september, liksom ett fynd
av svar1fläckigt glansfly (Neustrotia candidula)
i augusti är svårbedömda men troliga migranter.
Natten den 1l-12 augusti med en temperatur på
ca 15 grader och ostlig vind påträffades både
storfläckigt bandfly (Noctua interposita) pä

Gotland och gulbandat ordensfly (Ephesia Jul-
minea) i Blekinge, som tidigare nämnts nya ar-
ter för landet. Från slutet av augusti började röd-
gul höfjäril dyka upp i Skåne, på Oland och efter
Västkusten, flertalet förmodligen kläckta i lan-
det. Trots övervägande högtryck och ofta ostliga
vindar, men tyvär ofta kyliga nätter, under sep-
tember blev ftirutsättningarna f'ör immigration
inte så gynnsamma, men arter som ljusringat
lövfly (Hoplodrino ambigua), l-tecknat gräsfly
(Mythimna l-album) och gulaktigt knölfly
(Heliothis peltigercr) kunde ändå noteras. Fyn-
den av åkervindesvdrmare och stor dagsvärmare
från månadsskiftet augusti-september och in i
oktober torde till stor del röra sig om i landet
kläckta exemplar. Förutom ett enstaka fynd av
vandrarefältm dlare (Orthonama obstipata) t sltt-
tet av augusti noterades fynd av denna tillsam-
mans med migranter som askträfly (Lithophane
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s emib runne a), äggult gräsfl y (My thimna v it e L I i -

nct), l-tecknat gräsfly (Mythimna l-album), vit-
tofsjordfly (.Peridroma saucia') och brunaktigt
knölfly (Heliothis armigera) under den väderpe-
riod i oktober och november då sydliga milda
och fuktiga luftströmmar rådde. Migrerande
större harrismatarc (Chesias le gatelLa) notera-
des på Öland och i Södermanland främst under
första hälften av oktober och i mellersta Bohus-
län i mitten av månaden. Tilläggas kan att tand-
fly (.Phlogophora meticulosa) och kommajord-
fly (Agrotis ipsiLon) uppträtt rikligt under hösten
i Syd- och Mellansverige, förmodligen både
från i landet kläckta exemplar och immigranter.

En utförligare rapport över migrerande fjliri-
lar (både stor- och småfjärilar) sammanställd av
Nils Ryrholm finns utlagd på den tidigare nämn-
da hemsidan "Swedish Lepidoptera".

Bland inrapporterade partiella andragenera-
tionsexemplar kan nämnas: almfläckmätare
(Calospilis sylvata), Sandhammaren 1 ex 25-
30.9 (ÖRDS), poppelsvärmare (Lathoe populi),
Bo, Lane, Ryrs Holmen 1 ex 13.10 (PHNS),
vecklarespinn are (Gluphisia crenata), Sm, Åse-
da I ex 5.10 (DGLS), gulbrokigt slåtterfly (Ea-
clidia glyphica), Ol, Gårdby, Näsby I ex 30.8
och 1 ex 31.8 (RPLS), vitfläckat glansfly (Pro-
todeltot e py garg a), O| Gårdby 1 ex I . I 0 (tjfss)
och Karum 1 ex 30.9-3.10 (FOUS), myraftonfly
(Acronicta menyantidis), Vr, Lövhöjden I ex
3.10 (PENS), träfärgat jordfly (Axylia putris),
Up, Enköping 1 ex 20.10 (HY.PS) och brunvio-
lett bandfly (Noctua janthe), Ol, Arontorp I ex

9.t0 (BZZS).
Den tidiga varma våren och den långa milda

hösten gynnade tydligen också några vårarter att
kläckas redan under hösten. Dessa är: svartban-
dad lrostmät are lAgri()pis leucophaearid). Ö1.

Runsbäck 1 ex26.9 (LISS), litet sälgfly (Ortho-
sia cruda), Sk, Lund, Kungsmarken 1 ex 8.10
(SEMF), oföränderligt sälgfly (Orthosia cera-
sl), Ha, Vindrap I ex 7 .12 (KURS) och allmänt
sälgfly (Orthosia gothica), Sk, Lund, Kungs-
marken 1 ex l5-21.10 (SEMF). Den milda hös-
ten medförde att många av de sena höstarterna
flög ända in i december. Sista noterade fjärilen
för året är treprickigt buskfly (Amphipyra trago-
pogonis) i Sm, Kalmar 28.12 (LTSS) (se rap-
portdelen "Swedish Lepidoptera").
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Intressanta fynd och observationer
Bruandio norvegica, norsk säckspinnare,

funnen på Västkusten på Mollsjömossen nära

Uddevalla, I hona 27.6 (PHNS).
S|nantheclon ttndrenaeformis, olvonglas-

vinge. Årets efterlbrskningir r irar att ondr(:noe-

formis sedan en längre tid är etablerad i landet
och är mer utbredd i Västmanland och Uppland
(fr Torstenius & Lindmark 2000). I Vs, Ströms-
holm 14.4, från inplockade kvistar och grenar av
parkolvon (Viburnum lantana) kläcktes senare
l2 ex. dessutom 3 ex från Hallstahammar kläck-
ta från material intaget 15.4. Äldre angrepp kon-
staterades i en numera av vegetation övervuxen
buske, vid hamnen i Köping samt enstaka äldre
angrepp i skogsolvon (.Viburnunt opulus) vid
Jordmarken, Borgåsund. Arten kan antas ha va-
rit etablerad där i den tidigare rika förekomsten
av solexponerad skogsolvon, men som nu ren-
sats bort genom Länsstyrelsens "naturvårdsin-
satser" på platsen (LKHS). På feromon fram-
lockades 5 ex 19.6 i Strömsholmsområdet
(WEDS). I Up, Uppsala-området enstaka gamla
angrepp, Sigtuna flera färska angrepp 1.6, både

stora stammar och kvistar ned till fingertjocklek
var angripna. Ofta förekom gångar av olika ål-
der i samma grenar som då var ordentligt defbr-
merade. Trots detta verkar det som om angrep-
pen endast undantagsvis dödar grenarna eller
stammarna. De flesta angreppen hittades i park-
olvonbuskar i solexponer-ade lägen. Från insam-
lat material kläcktes I ex 9.6 (KJCS). En av gre-
narna innehöll en ett-års larv vilket indikerar en

tvåårig utveckling. Den 14.6 utplacerades fero-
n-ronfäilor i Sigtuna och Uppsala, Graneberg.
Följande resultat erhölls: Sigtuna I ex I 9.6, 5 ex
22.6 och I ex 6.7 , Uppsala, Graneberg I ex 25.6
(KJCS,RYRS). Up, Häverö fiån intagna angrip-
na grenar kläcktes I ex 1.7, 2 ex 6.'/ på feromon
liksom I ex Hallstavik 6.7. Dessutom ett antal
kläckningshål funna på skogsolvon ca 3 km från
Häverö (TSSS). Ett typiskt angrepp i parkolvon
med utflygningshål visas ( Fig I ). Riktat sök på

Öland efier arten gav negativt resr-rltat (LKHS),
men förmodligen finns andrenaeforntls i ytterli-
gare områden t.ex. södra delen av Mälaren. I
förra årets rapport kom inte arten med i förteck-
ningen över nya landskapslynd vilket nu rättas
till tse Pulmqr ist 2000).

StorfiiiriLar i Sverige 2000

Fig. 1. KlcickningshåL i stamrnt purkolvon (Viburnum
lantana) Fiiort ov olvongLasvinge (Synanthedon
andrenaeformis). Up, Hallstavik, augusti 2000.
Foto: S. Torstenitts.

Trunk of Viburnum lantana with emergence hole
chaml:ter made of the Orange-tttiled CLearwing
( Sy nanthe do n andr e naeformis ).

Synanthedon vespiJ'ormis, getinglik glas-
vinge. Ol, Jordtorp I ex håvat på maskros 19.6
(Christoff'er Fägerström).

Pontict daplidice, grönf1åickig kålf1äril. Sk,
Nybrostrand, 17 ex varav flera nykläckta28.l-
3.8 (PCAS.SVNS.WMAS.ÖRoSr. Löderup I

ex 16.8 (CBJS) talar för en tidig inflygning un-
der våren- f'örsommaren. På Ol, Gårdby 2 ex 8-
9.8 (LÖVS). Arten rir i Sverige endast bofast på

Gotland.
Colias hyaLe,ljusgul höf.1äril. Sk, Kabusa I

ex 30.7 (ÖRDS) och 1 ex 15.8 (Mikael Svens-
son), Ö1, Gårclby flera ex 30.7 (KDVS), därefter
20-tal ex de följande fyra veckorna (flera rap-
portörer), Möckelmossen I ex 7.8, I ex 22.8
(BZZS) och I ex 8.10 (KAHS), Bläsinge från
7.8 och två veckor framåt ca 10 ex (BAOS,
PFES),Norra Näsby I ex 26.8 (RPLS), Gårdby,
Nedre Alebäck 3 ex 27.8 (RPLS).

Colias crocea, rödgul höfjäril. Ett rekordår
för denna art med ca 300 fynd och observatio-
ner. En intressant observation i Nä, Aspa bruk
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gjordes 26.6 av en äggläggande hona som flög
fram och åter över en mindre yta med rödklöver
och käringtand, längs en väg. Just detta parti

hade tidigare skrapats av en vägmaskin så

mycket av jorden låg fortfarande öppen. Fjärilen
flög ca en halvtimme och lade äggen företrädes-

vis på käringtand. Tyvärr misslyckades det att

kläcka fram exemplar från några intagna ägg.

Inga larver eller fjärilar iakttogs senare under

sommaren på denna plats (BONS). Förmodligen
är flertalet av de ex som påträffades senare un-

der sensommaren och hösten i härstammande

fiån ex som kommit in under de två varma peri-

oderna i andra halvan av juni. På den klassiska

lokalen i Sk, Svarte 10-tal nykläckta ex 28.8
(BJOS), därefter kläcktes arten fram successivt

och drygt 100 ex påträffades under den följande
veckorna (flera rapportörer), det sista exempla-

ret på den lokalen togs 29.9 (JMKS), Bjärred ca

30 ex 5-10.9 (Anders Nilsson m.fl.))' Ha, Gröt-
vik 1O-talet.ex. 25.8-7.10 (KURS m.fl.), Elds-

berga 1 ex 1.9 (LNYS), Nidingen 1 ex 17.9 (Uno

Unger), Kungsbacka, Asketuna 1..ex 24.9 (An-
deri Magnus.son), Kungsbacka, Äskatorp I ex

24.9 (Erlk Hansson), Råö, Onsalahalvön 1 ex

1.10 (Erik Hansson) och Morups tånge I ex
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Ronneby, Brunnsparken 1 ex25.4, Bustorp I ex

3.5, Droppemåla I ex 10.5 och Centrumtorget 1

ex i mitten av maj (HEYS), Västervik, Borgö
några ex 22.7 (EFAS). Arten verkar fortsätta
sprida sig på fästlandet.

Araschnia levona, kartfjäri1. Funnen på en ny

lokal i Sk, Silvåkra, Revingefältet I ex 30.7
(LDJS). Det är önskvht att fynd på nya lokaler
rapporteras för att följa artens utbredning (fr
Hallmer 1996, Palmqvist 1998).

Vanessa atalanta, amiral. Tidig inflygning,
första exemplaren Ö1, Ottenby 1 ex 21.3 (Håkan

Lundkvist), Arontorp 23.4 (BZZS) och Nä,
Aspa bruk I ex 2l .4 (BONS), därefter fynd Sk,

Vittsjö 1 ex 30.4 (Bengt Göransson), Ha, Skor
torp I ex 30.4 (LNYS), Vindrarp 1 ex 7.5

(KURS), Up,Ingarö 1 ex 7.5, Vs, Lindesberg 2
ex 13.5 tSEHSr. Vr. V. Ämtervik I er 2.1'5

(DJÖS), Me, Sundsvall 1 ex 27.5 GFJS), An,
Sollefteå 1ex22.6 (FPLS), Vb, Skellefteå I ex

23.6 (GLrnnel Larsson-Aili). Arten uppträdde se-

nare under sommaren och hösten extremt rikligt
i södra och mellersta delarna av landet. De sista

exemplaren noterades i Sk, Uppåkra I ex 4.11

(PMAS), S. Sandby I ex2l.l1 (Anette Rosen-

berg enl PMAS), Ot, Xasby I ex 2.11 (BZZS)

och Stenåsa 1 ex 12-18.1l (KAHS).
Cynthia cardui, tistelfläril,. De tidigaste fyn-

den Gä.Valbo I ex22.5 (OLBS), Sö, Osmo I ex

27.5 (NÅTS), Vg, Varnhem I ex 10.6 (JMKS)'
Vr. Bastuknappen I ex 15.6 (BAÖS ). Vs. Fager-

sta 1 ex 19.6 (RPLS) och Ö1, Arontorp I ex20.6
och 4 ex insträckande 21 .6 pä östra sidan av ön
(BZZS). Artens förekomst under sensommar

och höst var inte lika frekvent som atalantai ät.

Clossiana poLaris, högnordisk pärlemorfi äril
(VU). På den klassiska lokalen: To, Borachocka

hittades 5 puppor samt 10 utkläckta puppskal

30.6 - 1 .7 (BZZS,F AZS,GUSS) Senare noterades

ca 50 ex, främst flygande krig toppen av berget,

under periodenl -11 .1 (LJRS m.fl'). Fortfarande

den22och den 26juli flög enstaka individer och

en copula hittades vid det senare besöket vilket
visar att säsongen var mycket sen i Abisko-om-
rådet (KJCS,KJKS, RYRS).

M e lLic ta b rit omarti s, veronikanätfj äril (CR).

Efter att arten minskat dramatiskt i landet de se-

naste årtiondena dr läget fortfarande kritiskt,
framför allt till fötjd av habitatens igenväxning,

15.10 (Uno Unger), Sm, Kalmar, Revsudden 1

ex 22.8 (GUSS), Ö1, Jordtorpsåsen 2 ex 21.8

(BÅBS) och därefter ca 50 ex under flera veck-
ors tid tflera rapportörerl. Gårdby. N. Näsby ca

60 ex 26.8-15.q TRPLS). Gårdby. Nedre Ale-

bäck 3 ex 21-28.8 (RPLS), Runsbäck, Kråketorp
2ex9.9,Algutsrum, Hässleby l ex 1l'9 (RPLS),

Ottenby 2 observationet 14.9 (SLES), L. Frö I
ex 19.9 (Emil Karlsson), S. Möckleby I ex 29.9

(KAHS), Degerhamn 5 ex 14-29'9 (KAHS), As,
Näsby I er 23.9 (LNHS). Runsbäck I ex l.l0
tLTSS) och Go. Fide I ex 27.8 (EÅTS ). Från Ö1.

Gårdby, Näsby (se ovan) togs 2 honor in för äg-

gläggning. Den ena lade ca 700 och den andra ca

300 ägg, som senare resulterade i ett stort antal

kläckta fj zirilar (RPLS ).
Apatura lris, stor skimmerfjäril (NT). Rap-

porterad fiån de kända lokalerna i Sk, Kulla-
berg, Håkull, Klagshamnsudden, Krankesjön,
Stensoffa och Älstorp, Hofterups mosse (flera

rapportörer). Fynd från nya lokaler är av stort

intresse för att följa artens spridning.
Nymphalis polychloros, körsbärsfuks. Bl,
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granplantering eller för intensivt betande av
marker där arten förekommer. Den tidigare rap-
porterade lokalen i Ög. Trehörna. Ödeshögs k:n
har blivit förstörd till följd av för hård betning.
Inga exemplar har setts dzir efter 1995. Den lokal
som uppläcktes 1998 i Ög. Sandkulla. Rinna
socken har markberetts och planterats med gran
under våren, inte heller där kunde några exem-
plar uppbringas i år (EGQS) (fr Palmqvist
1996, 1991). Glädjande nog har en ny lokal för
arten hittats ca 3 km västerut, belägen på en
igenväxande betesmark vid gården Bomhult,
Ödeshögs k:n. Hagmarken utgörs av en sydslutt-
ning på ca 6 ha, med torrängsmarker i de övre
delarna och blötare partier i de nedre delarna.
Under perioden 19.6-3.1 observerades caJ ha-
nar och 2 honor (EGQS). Vid ett besök på Utö i
Stockholms skärgård 26-21 .8 kunde åtminstone
6 larvbon på svartkämpar (Plantago lanceolata)
konstateras inom ett ganska begränsat område
(ELHS,PGAS) (fr Palmqvist 1998, Eliasson
2000). I Vs, Fagersta, Bråfors Igeltjärnen och
Bjursätra återfunnen 1999 med drygt 150 obser-
vationer och uppskattad populationsstorlek på
ca 400 ex. Efter vägen mellan Bråfors och Lust-
platsen har arten visat sig 1999 efter slåttring av
väkkanterna 1998. Dessutom ett fynd från Vs,
Vad, Mäsen öster om Gullaberget på ett igen-
vuxet hygge I hona 4.1.1999. Möjligen har
igenväxningen gått alltför långt på denna lokal
(RPLS). Efter att arten kraftigt minskat på de
småländska lokalerna i Millemåla i Nybro kom-
mun och Gussemåla-Massemåla i Högsby kom-
mun, införde Länsstyrelsen i Kalmar län insam-
lingsförbud av arten på dessa lokaler från 2000-
06-05 t om 2003-06-05, i hopp om att den ostört
skall kunna återhämta sig. Minskningen antas
bero på den kyliga sommaren 1998 (fr Eliasson
1999, Palmqvist 2000).

Euphydryas maturna, boknätfjäril (CR, $).
Den 16:ejuni invigdes det första naturreservatet
för E. maturna och E. awrinia i Vs, Munkhyttan
nära Lindesberg. Lena Liljeborg öppnade of-
fentligen reservatet med dikt och tal och en sym-
bolisk framröjning av en askbuske som kan bli
en bra äggläggningsmiljö för maturna. CIaes
Eliasson guidade i reservatet och inbjudna gäs-
ter fick tillfälle att bekanta sig med de båda ar-
terna. Föregående års röjningar har redan haft en

positiv errekt med 
^r|i^{*T,i,r',":;r^':t::skuggade områden (ELHS).

Euphydryas tturinia, ärenprinsnätfi äril (VU,
$) I Vs, Nora, Lilla Mon, i korsningen mellan
järnvägen och kraftledningsgata påträfTades en
ny mindre förekomst 24.6 (GUJS). En ny lokal
för arten upptäckt i Gä, Torsåker, Stenbäcken
f'em ex observerade 25.6. Lokalen är en kraftled-
ningsgata i kuperad terräng med myrar (KJCS).
Däremot är den lokalen i Dr, Hagge, Nysveden,
i en kraftledningsgata, troligen hotad genom ut-
dikning då en väg anlagts i själva kraftlednings-
gatan 1ör bygge av en större radio/TV-mast i när-
heten. Förmodligen kommer värdväxten ängs-
vädd (Succisia pratensis) att decimeras som
återverkar pä aurinia populationen där (fr
Palmqvist I 997). Under ett inventeringsprojekt
initierat av miljövårdsenheten i Kalmar påträffa-
des arlen på ca 40-50 lokaler på Öland. Främst
hittades aurinia på kalkfuktängar i Mittlands-
skogen från Borgholmstrakten i norr ut på Stora
Alvarets nordligaste delar mellan Lenstad och
Skarpa Alby i söder (FOUS,UISS).

Cupido minimus, liten blåvinge (NT). Vr,
Väse flertal ex 16.6.1960. Fanns då på tonängs-
marker, men är sedan många år försvunnen från
detta område (PENS). Tydligen ej funnen senare
i Värmland.

Mctculinea arion, svarIfläckig blåvinge (VU,
$).Vg, Falbygden 1 ex29.l (JMKS,SEHS). En-
ligt ArtDatabankens altfaktablad (Eliasson
2000) är arion ej funnen i Vg sedan mer än 50 år.

Polyommatus dorytlas, honungsklöverblå-
vinge. Sm, Oskarshamn I ex 1.8.1965 (PENS).
Arten är ej senare funnen i Småland.

Drepana binaria, eksikelvinge, Sk, Kulla-
berg, Ransvik ett rekordtidigt.ex. 28.4 (LJRS), 2
ex 4.8 (PGAS), Sandhammaren I ex l3-19.5, 3

ex 20-25.5, I ex 26-31.5 och 2 ex 29.8-3.9
(ÖRDS), Törringe lund 1 ex 5.6 (JMKS), talrik
29.7 iMikael Svenssonl och l0 ex 14.8 (LÖVS).
Bonby strand 2 ex l2- 16.8 (ÖRDS t. Ystad I ex

31.1 (BZZS,GUSS), Löderup, Hagestad I ex 7.8
(OLBS), 1 ex 15.8 (THMS) och Kungsmarken,
Dammtorpsskogen 48 ex 14.5-30.8 (SEMF) och
2 ex 18.8 (AXGS,PMAS).

Cyclophora porata, brunvattrad gördel-
mätare. Endast 6 exemplar rapporterade i år: Sk,
Sandhammaren 1 ex 20-25.5. 2 ex 1 1 -16.6 och 2

4l
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ex 23-28.8 (ÖRDS), Löderup, Hagestad 1 ex
rs.8 (THMS).

ScopuLa marginepunctata, gtlgrä lövmätare
(CR). Endast ett fynd rapporterat: Sk, Löderup,
Stranbadsåsen 26.8- I .9 (KJCS, RYRS).

Idaea ochratct, ockralövmätare. Sk, Nybro-
strand 1 ex22-25.1 i en ljuställa. Vid håvning på
strandängarna mellan Nybrostrand och Kabusa
26.7 kunde ytterligare 9 ex beläggas som visar
att ochrata nu är bofast i landet (ORDS). Under
perioden 29.1 -3.8 kunde på samma lokal ytterli-
gare 19 ex håvas in. Endast få av dessa exemplar
sågs spontanflyga. Flertalet exemplar skrämdes
upp fiämst under förmiddagen (BZZS,LJRS,
LNHS,OAOS,PGAS,WMAS). Dessutom fun-
nen på Go, Garda I ex23.l (EQTS,IMBS). Ar-
ten borde efiersökas på fler platser i Sydsverige.
Tidigare endast känd i 5 ex fiån landet (Palm-
qvist 2000).

I tlae a fu s c ov e no s a, benf d,rgad lövmätare. Sö,

Oxelösund I exl.l och 1 ex 14.7 (AKHS). De
nordligaste fynden i landet.

Orthonamtt obstipata, vandrarefältmätar.e.
Sk, Lund, Kungsmarken I ex 30.8 (SEMF), O.

Hoby, Spraggehusen.1 ex 30.9-17.11 (JMKS,
KJCS,KJKS,RYRS), O. Hoby, Spraggehusen I

ex 15-31.10 (JMKS,KJCS,KJKS,RYRS), Bas-
kemölla I ex 28.10-3.11, 2 ex 4-1 1.11, I ex 18-

24.11 (ÖRDS), Öt, L. Frij 2 ex 7.10 och 1ex
20.10 (KDVS), N. Möckleby, Dörby I ex 12.10
(KAHS), Bejershamn 1 ex 18.10 (BZZS),Ka-
rum I ex 12- 16.10 (FOUS), Arontorp I ex 9. I I
(BZZS).

Catharhoe rubidata. rödbandad fältmätare
(EN). Öl,Arontorp I ex2l.6,1ex 16.7 och l ex

24.1 (BZZS), Gårdby sandfält 1 ex4.l (LLVS),
N. Möckleby, Dörby I ex 3-8.7 (KAHS) Len-
stad I ex 21.7 (PGAS), Bejershamn 1ex24.l
(BZZS).

C o s t ac o nv e xa p oly g r ammr-rfa, mångstreckad
fältmätare (VU). Sk, Nybrostrand I ex 8-12.8
och 2 ex l3-19.8 (ÖRDS), Sandhammaren I ex
2l-23 .6 och 1 ex 5- I I .7 (ÖRDS1. Borrby strand
I ex 12-16.8 (ÖRDS), Kämpinge 1 ex 18-23.8
(WMAS) och Löderup, Järahusen 1 ex26.8-2.9
(KJCS,RYRS).

Perizoma sctg.ittata, piltecknad fältmätare
(NT). Funnen i Og, Västerby 1994 och i Nykil
1999 (ROAS).
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Eupithecia insigniata, hagtornsmalmätare
(NT). Sm, Borgö, Västervik I ex 12-16.5, första
fyndet i detta område (EFAS). I Up, Sollentuna,
Södersätra I ex 18.5 (BJOS), som är det andra
fyndet från landskapet (fr Palmqvist 2000).

Eupithecia .fennoscandia, nejlikmalmätare.
To, Borachocka, sluttningen nedanför I ex 8.7
(LKHS) och I ex nedanf'ör Snuritjåkka, i björk-
skogen 19.7 (KJCS,KJKS,RYRS). Första fyn-
den i Abisko-området sedan 1966.

Eupithecia selinata, kirskålmalmätare (DD).
Sk, Ystads sandskog 1 ex I1.7 (SVNS). Ytterli-
gare ett fynd som visar på att arten linns kvar i
de kustnära områdena i sydöstra Skåne (fr
Palmqvist 1999).

Eupithecia millefoliata, backmalmätare. Ef-
ter flera års eftersökningar av larver i Sö, Trosa-
området lyckades det äntligen att återfinna arten
i Södermanland. Följande larvfynd gjordes: St

Uttervik 5 ex 17-19.9 (LJRS,HGNS), Andervi-
ken ca 20 ex 2l-289 (LJRS), Furholmen 2 ex
24.9 (LJRS). Av dessa larver var caJ) Va parasi-
terade. Dessutom fynd av 6 larver i Horn Sjösa
och 8 larver i Studsvik, Byggninge (AKHS,
SJTS). Arten är inte funnen i Södermanland se-

dan 1950-talet. Förmodligen har millefoliata
etablerat sig där först under de senaste åren och
troligen efter 1997 då arten visade en kraftig
uppgång i NV Europa (se Hyd6n 1998).

Från Skåne föreligger larvfynd med löljande
data: Svarte 2 ex 25.9 och 3 ex 3.10 (LJRS,

LNHS), Böste 2 ex 25.9 (LJRS,LNHS) och 1

fjäril funnen i Maglehem, Kumlan 24.1
(oAos).

Chloroclystis v-ata,lrrönt malmätare. De för-
sta fynden för året ovanligt tidigt; Sk, Balsby I
ex 24.4 (OLBS), Ha, Halmstad, Snöstorp I ex

24.4 (ÅKMS), Halmstad, Påarp I ex 30.4
(LNYS) och Sm, Kalmar 1 ex 3.5 (LISS).

Chesias legatella, större harrismeitare. Ol,
Runsbäck I ex 30.9 och 3 ex 11.10 (LTSS), Be-
jershamn I ex 8.10 (BZZS), N Möckleby, Dörby
3 ex 4-13.10 (KAHS), Näsby I ex 9.10 och I ex
18.10 (BZZS), SkarpaAlby 1 ex 9.10 (JMLS),
Arontorp I ex 10. 10, 2 ex 11.10 och 1 ex 14.10
(BZZS), Karum 1 ex 12- 16. l0 (FOUS), Sö, Sör-
torp, Floda 1 ex 1-12.10 (KJKS).

Fynden talar för migration då arten ej tidigare
konstaterats bofast i dessa landskap. Tilläggas
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kan att legatellu också påträffats allmänt i Små-
landsskogarna, bl.a. i Kosta-trakten (enl. LTSS)
och på Västkusten l'unnen så långt norrut \om
Bo, Lane, Ryrs Holmen I ex 21.10 (PHNS).
Egendomligt nog hittades flera nykläckta indivi-
der i en rabatt på universitets-campusen i Växjö
så tidigt som den 29.8. Fjärilarna flög hair till
mitten av september (RYRS).

Aplocera praefnrmata, stor taggmätare Up,
Erken 3 ex21.l (LLVS), Gräsö I ex28.l (LJRS,
LNHS).

Agriopis marginarin, grågul iiostmätare. Nä,
Aspabruk I ex29.3.1998 (BONS).

Agrius convolvuli, åkervindesvärmare. Sk,
Löderup, Strandbadsåsen, I ex 26.8-2.9 (KJCS,
RYRS), ca 6 ex 30.8 (BZZS,l:lSS), ca 6 ex 3.9
(RYRS) och ca l0 ex 8.9 (FROS), Löderup, Jä-
rahusen I ex 26.8-1.9, 1 ex 2.9-29.9 (KJCS,
MKES,RYRS;, Ö. Hoby, Spraggehusen I ex
26.8-1.9 och I ex 2-9.9 (JMKS,KJCS,RYRS), S.

Sandby I ex 30.8 (PMAS), Ljunghusen 2 ex
30.8-7.9 och I ex 8-14.9 (WMAS), Maglehem I
ex 1-6.10 (OAOS), Nybrostrand, Borrby strand
och Baskemölla ll ex under hösten (ÖRDS).
Ha, Stråvalla, Frillesås I hona 1.7, sannolikt un-
der äggläggning (JMKS), Sm, Växjö I ex29.6
(PMAS), Västervik, Rössle 1 ex25.l (EFAS), ,

Nybro 4 ex 6.9 (JMLS), Västervik, Marie-
lundsviken I ex 28.9 (EFAS), Ö1, ttaga Park 2
ex på kaprifol 14.9 (SLES), Runsbäck 2 ex 30.9
(LISS), N Möckleby, Dörby 2 ex I-2.1 och 15

ex 1.9-11.10 (KAHS), Arontorp I ex 30.8
(BZZS), Näsby 4 ex 28.8-1.9, I ex 10.9 ochl ex
10.10 (BZZS), Bejershamn I ex 9.9 (BZZS) och
2 ex 15.9 på kapri.fol (BAÖS.IFÖS.KDVS). L
Frö I ex 15.9 (BAOS,IFOS,KDVS), Go, Sund-
re, Hallbjäns I ex 11.8-8.9 och 2 ex 9.9-28.10
(KJCS,RYRS), Hamra, Tuvlandet 2 ex 10.8-8.9
(KJCS,KJKS,RYRS),.Vibble flera ex i septem-
ber (Johan Bering), Og, Borensberg 1 ex 7.9
(FAZS), Vg, Lidköping I exl0.9 (Pieter Verdo-
es), Nä, Aspa bruk I ex 8.9 (BONS), Sö, Sör-
torp, Floda 1 ex 3.9 (KJCS), St Uttervik I ex l-
15.10 (LJRS,HGNS), Trosa 1 ex 9.9 (HGNS),
Sjösa, Lappetorp flertal observationer i septem-
ber (Göran Ahlstedt), Up, Ingarö, Ekenäs-Lug-
net 1 ex 30.8 (JLAS), Dr, Säter 1 ex 3.10
(WCMS), An, Ramsele, Holme 1 ex 15.9 (Sonja
Johansson enl AEPS,ATTS).

Macrogtossu*rtru:::::::,':'t'-t::r':::::-
re. Spridda fynd i senare hälften av juni och bör-
jan av juli talar för en större försommarmigra-
tion: Sk, Vitemölla, observation av 1 ex 19.6
(EKIS), Bl, Kristianopel 1ex 18.6 (Rolf Jans-
son). Sm..Sladö. Växjö I ex på jasmin 21.6
(PMAS), OI, N. Möckleby, Dörby 1 ex 26.6
(KAHS), Halltorps gård I ex 23.6 och I ex25.6
(ARNS), Go, St. Karlsö, 1 ex flög in i restau-
rangen 22.6 och I ex observerades vid Norder-
hamn 23.6 (Martin Hoffsten), Vg, Skara I ex 1.7

tRoland Börjesson t.Sö. Ösmo 2 er på blåeld 8.7
(NATS). Dessa fynd tillsammans med en obser-
vation av ett ex på skalgrusbankarna i Bo,
Kuröd, Uddevalla (Jan Ud6n) inspirerade till yt-
terligare sökande av arten som resulterade i fynd
från Vg, Värsås I ex 24.1 och Bo, Bohus-Mal-
mön I ex 27.7 (AAUS). Efter intensivt larvle-
tande i flera veckor på många olika platser lyck-
ades det äntligen att finna larver av stellatarum i
Vg, Värsås 4larver 13-14.8, på en liten lokal 2-3
kvm, längs väg 194 mellan Skövde och Hjo.
Dessa larver gick till förpuppning följande dag.

På ytterligare en lokal, ca 2 kvm stor, längs
vägen, som Vägverket dikesröjt flera gånger,

hittades ytterligare 6 larver mellan 18-25.8 (Fig.
2, nästa sida). Larverna uppehöll sig på kraftiga,
kvastlika bestånd av gulmåra på sandiga väg-
skärningar, sluttningar (med en lutning på ca 55
grader) (AAUS). I Vg, Axvall fynd av 3 larver
14-17 .8 på fruktbärande gulmåra (JMKS).

Möjligen är flera av fynden senare under
sommaren och hösten kläckta i landet: Sk, Svar-
te I ex flygande på lucern 1.9 (SEÅS), Sm, Väs-
tervik, observation av I ex under näringssök på

stockros 21.9 (EFAS), Ol, N. Möckleby I ex
18.9 (KAHS), Algutsrum, Jordtorp I ex 1.9
(KAHS), Degerhamn observation av I ex 14.9
(KAHS), Södra Näsby 5 ex 20.9 varav 3 in-
fångades (BZZS), I ex23.9 (LNHS), 2 ex 29.9
(BZZS), S Möckleby, Gårdstorp 2 ex 29.9
(KAHS), Vickleby 1 ex29.9 (BZZS), Karum 1

ex 30.9-3.10 (FOUS), Degerhamn, Sandviks
camping 1 ex 7.10 (BPOS), Eskelhem I ex på
lucern 10.9 (EATS), Burgsvik observation av 2
ex l0-11.9 på pelargon (Johan Bering), Vibble 1

ex 13.9 och 1 ex 30.9 (Johan Bering), Värsås I
ex 26.9 (AAUS), Skövde, Väring 1 ex 6-7.10
(enl BPOS), Nä, Örebro I ex sågs flygande inne
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Fig. 2. Vuren larv av stor dagsvärmare (Macro-
glossum stellatarum),.funnen i Vg, Värsås i augusti.
F}to: A. Amandttsson

Fully-grown caterpillar of the Humming-bird Hawk'
moth (Macroglossum stellatarum), found in western
Sweden.

i IKEA-varuhuset 31.10 (Per Olausson), Sö,
Västerljung, Björkbacken 1 ex 2.10 och I ex
4. l0 på tobak och kungsml nta (LCÖS ). Oxelö-
sund 4 ex sågs 9-11.9 (Sjöstedt 2001), Up,
Stockholm I ex 18.9 på höstkaprifol (TSSS),
Runmarö, Uppeby 1 ex 15.9, I ex 18.9 och I ex
19.9. samtliga på höstflox (SFJS). Ingarö. Ek-
näs-Lugnet I ex2l .9 (JLAS). Dr. Ludvika I ex

pä7.9 (Lerf Holmqvist enl WCMS) och 1 ex på

såpnejlikor 2 1.9 (WCMS).
Ptilophora plumigera, fjäderbärare, Sö,

Strängnäs flertal ex i okt (EQTS) och Salem,
Wiksberg flera ex 25.10 (LLVS,SEÅS,RUQS)
samt tidigare fynd Selaön, Husby 2 ex i okt 1991
(Joakim Ed enl EQTS) och Stallarholmen I ex
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14.10.1996 (Björn Carlsson enl EQTS). Arten är

så vitt känt tidigare endast funnen en gång tidi-
gare i Södermanland, längs kusten utan lokalan-
givelse (Nordström et aI.1961).

Clostera onctchoreta, svafifläckig högstjärt
(NT). Enligt "Rödlistade arter i Sverige" (2000)
anges arten vara utgången i X-län. Emellertid är
den påträfTad enstaka på åtminstone sex lokaler i
Gä under 1990-talet (KJCS). Under året funnen
i Gävle, Engesberg I ex 19.5-10.6 (KJCS),
Sandviken, Arsunda I ex 4- 18.5 (KJCS), Ockel-
bo, Rönnåsen I ex 11.5-10.6 (KJCS,RYRS). 

..
Lymantria dispar, lö.vskogsnunna (NT). Ol,

Kalkstad 1 larv 25.6 (LOVS), Eriksöre I ex26.1
(PMAS), Jordtorp I ex 5.8 och I ex 11.8 (Christ-
offer Fägerström). Har efter några års migra-
tionsuppträdande i mitten av 1990-talet endast
påträffats enstaka på Oland.

Lithosia quadra, stor lavspinnare, Ö1, Be.je.s-
hamn 1 ex26.l (BZZS), N. Möckleby, Dörby 3
ex 30.7-5.8 (KAHS), Ismantorp 1 ex 5.8
(LÖVS). Gillberg I ex 5.8 (LÖVS). Rönnerum.
Odens flisor 1 ex 8.8 (OLBS), Trollskogen 1 ex

17.8 (ESFS), Go, Vamlingbo, Nackshajd 2 ex

9.7 (KJCS), Sundre, Barshage 2 ex I 1.8 (KJCS),
Sproge I ex 12.8 (LNYS). Kompletterande fynd
till förra årsrapporten (Palmqvist 2000): Go,
Sudret, Sandvik I ex 1.8.1999 (LJRS).

A c e r b ia alp ina, nordisk igelkottspinnare. To,
Nissontjårro ca 40 kokonger, varav ett tiotal
kläckta, dessutom I copula funnen på sten samt
en hane lockad till hona 30.6-1.7 (FROS,JJAS,

WMAS),9 ex varav 1 copula, samt 5 larver l5-
18.7 (KJKS,KJCS,RYRS), några kokonger l-
4.1 (BZZS,FAZS,OLBS) samt lO-talet larver
och ett antal utkläckta kokonger (BZZS,FAZS
m.fl.).

ColochyLa salicalis, brunlinjerat mätarfly.
Up, Sollentuna, Södersätra I ex 22.6 (BJOS).
Ett överraskande fynd som kan vara en ostlig
migrant från Finland där arten har expanderat på
senare tid (Huld6n et a1.2000). Det är heller inte
uteslutet att salicalis redan iir bofast i detta om-
råde med sankmarker och stora Sa/zx-bestånd.

Ephesia fulminea, gulbandat ordensfly. Bl,
Mjällby fbgde, Gjetabjär I ex 11.8 (FAJS). Ny
artför lanclet (Fig.3). En sedan länge väntad art
som är funnen i Danmark och Finland som till-
fällig migrant. Närmaste förekomstområden lig-
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Fig.3. Gulbandat orden,sfly (Ephesia fulminea), ny
art.för Sverige. Funnen i Bl, Mjiillby.fogde 1I.B (coll.
Jan Fältsröm). Foto: C. Bergendorff.

Ephesiafulminea, nert to the Swedish.fauna.

ger i Tyskland och Baltikum (Skou 1991). Arten
har sedan tidigare fått svenskt namn (Gullander
1971). Arten kommer att beskrivas n.irmare i en

separat artikel (Fältström in prep.).
Minucia lunaris, grått ordensfly. Sk, Sand-

hammaren I ex 20-25.5 (ÖRDSt. Tidigare i lan-
det endast känd i ett exemplar från samma områ-
de 1913 (Svensson 1977).

Neustrotiu candiclula, svartfläckigt glanslly
(DD). Go, Sundre, Barshage 1 ex ll.8 (KJCS).

Deltote bonkiona, tvärstreckat glansfly. Bl,
Ronneby l..ex2}.6 och Brunnsskogen 1 ex 24.6
(HEYS), Ol, Ovetorp I ex 20.6 (LISS), N.
Möckleby, Dörby I ex24.6 (KAHS),Arontorp I

ex 21.6 och 1 ex 26.6 (BZZS). Samlad migra-
tionsrörelse utanför förekomstområdena i Syd-
skåne.

Ny cte ola asiat ica, bredvingad sälgfotsläpare.
Årets fynd fördelar sig enligt följande: Sk, Lö-
derup, Järahusen.2 ex 30.9-11.1I (JMKS,KJCS,
KJKS,RYRS), O. Hoby, Spraggehusen 2 ex
30.9-17.11 (JMKS,KJCS,KJKS,RYRS), Sand-
hammaren I er 8-13.10 (ÖRDS). Sandhrmma-
ren I ex 20-21.10 (FAZS), Ha, Halmstad, Snö-
storp I ex l5-21.10 (AKMS), Ol, N Möckleby I
ex 4-7.10 (KAHS), Bejershamn 8.10 (BZZS), S
Näsby 1ex 18.10 (BZZS), Go, Sundre, Hall-
bjäns I ex 9.9-28.10 (KJCS,KJKS,RYRS),
Hamra, Suders I ex 9.9-28.10 (KJCS,KJKS,
RYRS), Sö, Norsborg 1 ex 11.10 (SEAS), Up,
Rådmansö, Bergholmen I ex 16.10-11.11

(ELH s, Krc s, By RS ),,ir.-",,"i,il',1* rt ! !.
9.10 (KJCS), An, Sollefteå, Skedom I ex 4.10
(FPLS).

Autogrttphct gamma, gammafly. De första ex-
emplaren.för året visade sig i Sk, Sandhamma-
renl3.5 (ORDS), Ol, SkarpaAlby 19.5 (JMLS)
och Gä, Gävle 21.5 (KJCS). Nordliga fynd av

arten: An, Ramsele, Högberget I ex 4.8-10.9
(AEPS,ATTS), Hr, Tänndalen 6 ex 17.6-ll.lJ
(KJCS,RYRS). Att arten även förökat sig i Norr-
land detta år visas av ett puppfynd fiån Hr, Fu-
näsberget 23.9 som kläckte ut 29.9 (KJCS,
KJKS).

Ljusfällfångster i södra Sverige tyder på att
arten flög ganska sparsamt. Längs sydkusten i
Skåne rapporteras arten i stort sett ha saknats

under senhösten (KJCS,RYRS).
Abrostolo triplasia, brungult nässelfly (NT).

Sk, Nybrostrand I ex 24-21.8 (ORDS), Sand-
hammaren I ex 20-25.5 (ÖRDS). Baskemölla I

ex 20-27.8 och I er 28.8-3.9 {ÖRDSr. Ö. Hoby.
Spraggehusen 2 ex 26.8-1 .9 och I ex 2-9.9
(KJCS,MKES,RYRS), Löderup, Strandbads-
åsen I ex 26.8-2.9 (KJCS,RYRS), Sm, Borgö,
Västervik I ex22-29.1 (EFAS),

Ö1, Bejershamn 1 ex 18.1 (BZZS),Arontorp
2 ex 24.1 (BZZS), Go, Sundre, Hallbjäns 5 ex
ll.8-8.9 och 1ex 9.9-28.10 (KJCS,KJKS,
RYRS), Hamra, Suders 2 ex 10.8-8.9 (KJCS,
KJKS,RYRS), Hamra, Tuvlandet 1 ex 10.8-9.9
(KJCS,KJKS,RYRS),

Victrix (Poliobrya) wmovii, banskogslavfly
(VU). An, Ramsele, Högberget I ex 3.7-4.8.
Lokalen är en klippig sydbrant, glest bevuxen
med gammal barrskog. Omgivande skog tir av
varierande ålder. Fyndet är inte bara det nordli-
gaste utan även det fiån högst höjd över havet.

Högberget är 368 m ö h och fällan var placerad
ca 340 m:s nivån (AEPS,AITS,KJCS).

Photedes minima, tuvängsfly, To, Jukkasjär-
vi, Sautasjaure I ex 15.7 (BÅBS). Det nordli-
gaste fyndet i landet.

.. A rchona ra spttrganii, igelknoppsrörfl y (NT).
Og, Norsholm fynd av larver och puppor 1986

och senare (ROAS) samt också funnen i Sö,
Torö, Herrhamra 1 ex 8-22.9 (PGAS).

Sedina buettneri, brunstanfly (VU). Ol, N
Möckleby, Dörby 3 ex21.9-1.10 (KAHS). Arten
har ännu ej konstaterats bofast på ön.
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Hoplodrina ambigua, ljusringa.t lövfly. Sk,
Kämpinge I ex 8-14.9 (WMAS). Ar f.n. en yt-
terst tillfällig migrant. De senaste 20 åren endast
funnen i landet i I ex I 991 (Palmqvist) och ett 1

ex 1980 (Palmqvist 1982).
CucullicL absinthii, absintkapuschongfly. Up,

Östhammar, Söderkulla I ex 4.8 (HYDS), nord-
ligaste fyndet i landet, och återfunnen för andra
gången i Hässelby strand 12.7 (IMBS) (Palm-
qvist 1988). Tidigare fynd i Uppland är Svart-
sjölandet och Sandhamn (Nordström et al.
1969).

Cucullia fraudatrix, gråbokapuschongfly.
Sk, Smygehuk T larver 1.9 (FAZS), Böste 2lar-
ver 5.9 ochl larv 9.9 (LNHS) samt 3 larver 12.9
( LJRS,LNHS).

C ucullia argente a,silverf'läckat kapuschong-
fly. Ol, Trots idogt letande under en veckas tid i
slutet av augusti på ett stort antal lämpliga bioto-
per mellan Gårdby och Färjestaden-Vickleby
kunde inte en enda larv hittas. Uppenbarligen är
nedgången hos denna art mycket drastisk
(KVDS). Fynd av argentea önskas rapporterade
för att följa artens status i landet.

CucuLLia p raecana, nordiskt kapuschongfly
(VU). Sk, Svarte 3larver 16.8 (LJRS), l0larver
22.8 (LJRS,LNHS), flera larver 9.9 (EQTS,
IMBS), Abbekås ca 20 larver 31.8 (BZZS,
tjISS), Smygehuk flera larver 1.9 (FAZS), Bös-
te 1 larv 5.9 (LNHS).

Lithopfutne semibrunnea, askträfly. Ett andra
ex fbr Sverige funnet i Sk, Hagestad på lockbete
16.10 (HRDS) (Palmqvist 1997).

C onist ra e rythroc ephala, gulhövdat plattf'ly.
Gä, Hofors, Hammarby 1 ex22.10-11.1 1 (betes-

fälla). Det nordligaste fyndet i landet (KJCS).
Agrochola lychnidis, strecktecknat backfly. I

år endast funnen i I ex i Sk, Borrby strand 25-
27.9 (ÖRDS) och I ex Örnahusen 26.8-29.9
(KJCS,MKES,RYRS).

Xanthia ocellaris, ljusribbat gulvingfly. Ha,
Halmstad, Påarp I ex 8.9 (LNYS), nordligaste
fyndet på Västkusten.

Hada skrttelingia,lapptjällfly. Jä, Handöl 3
ex 2-3.8 i ljusfälla (SNTS).

Conisania leineri, vitribbat strandfly (CR).
Sk, Nybrostrand 1 ex 23-24.5 ,l ex I 1- 16.6 och I
ex22-28.6 (ORDS) samt fynd av larver i augusti
(t1era rapportörer).
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Hecatera dysodea, gulpunkterat lundfly. Ef--

ter att Michael Fibiger kontaktat mig på kvällen
den 2l augusti och tipsat om att larver av arten
hittats i stor mängd i Köpenhamn kontaktaktade
jag Magnus Wedelin i Malmö, som redan nästa
dag kunde konstatera att larver av dysodeaföre-
kom talrikt i Malmö från Limhamn i söder till
Arlöv i norr efter vägar, på ruderatplatser, längs
järnvägsvallar o dyl., där viirdväxten taggsallat
(Lctctucn serrioln') växte. Lepidopterologer som
besökte Malmö de närmaste veckorna därefter
kunde alla förse sig med önskat antal larver (Fig.
5, nästa uppslag). Troligen gynnas arten av det
lokalklimat som råder inne i staden. I Sverige är
arten endast känd i ett beläggexemplar från Far-
hult från 1860-talet. Exemplaret finns i Wallen-
grens samling i Lund och är illa skadedjursan-
gripet. Wallengren skall också tidigare ha funnit
dysodea i Ivetofta och Trolle-Ljungby. Dessut-
om finns en mycket osäker uppgift, som ej gått
att kontrollera om att den skall ha blivit funnen i
Uppland (Ander 1945). Denna senare uppgift
har heller ej medtagits i "Catalogus".

Arten har haft en tydlig nedgång i Mellan -
och Nordeuropa men har på senare tid visat ex-
pansionstendenser och blev så sent som 1997
funnen i Danmark på Bornholm (Christensen et
al. 1998). Förmodligen har dysodeu funnits i
Iandet under några år med tanke på artens mass-
uppträdande men har ännu ej hr-rnnit sprida sig i
de sydligaste delarna. Aven den höga parasite-
ringsgraden av parasitflugan Phryxe vulgaris
Fall. tyder på att arten har funnits några år i Mal-
mö. Sökning efter larver i Lund,Trelleborg och
Ystad gav inget positivt resultat (flera rapportö-
rer). En artikel om artens biologi och dess upp-
trädande i sitt norra utbredningsområde är under
förberedande (Palmqvist & Wedelin in prep.).

Ortho,sia minio,sa, rödlätt sälgfly. Vr, Karl-
stad 1 ex 10-16.5 (PENS), nordligaste fyndet i
landet.

Orthosin mundu, svartprickigt salgfly. Ö1, N
Möckleby, Dörby I ex2l.4 (KAHS).

Mythimna albipuncta, vitpunkterat gräsfly.
Funnen efter Skånes sydkust från Spraggehusen
till Kämpinge med följande data: Spraggehusen
3 ex 26.8-29.9 (KJCS,MKES,RYRS), Borrby
strand 7 ex 12.8-15.9 (ÖRDS), Järahusen l0-ta-
let ex slutet av aug-okt (KJCS,RYRS), Sand-
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hammaren I ex 26-31.5 (ÖRDS), Backåkra 1 ex
17.8 och 1 ex 12-15.9 (LJRS,LNHS), Löderups
strandbad 1O-tals ex slutet av aug-sept (flera
rapportörer) o.ch Kämpinge I "\ 18-23.8
(WMAS). På Oland funnen i ett ex As, Näsby
10.9 (BZZS).

Mythimna vitellina, äggult gräsfly. Ol, Näsby
1 ex 18.10 (BZZS) och Up, Enköping, Teda I ex

21.10 (HYDS). Arten togs ny för landet förra
året i ett exemplar (Palmqvist 2000).

Mythimna l-album, l-tecknat gräsfly. Sk,
Borrby strand I ex 4-10.9 (ORDS), Ol, N Möck-
leby, Dörby 1 ex29.9 (KAHS), Stenåsa 7 ex2-
7.10 (KAHS).

Noctua interpclsita (Hiibner, 1789). Go, Hej-
num hällar 1 ex 11.8 (LNYS,SEHS). l{y ttrt.för
lundet (Fig.6, nästa uppslag). En migrerande art
som har sina förekomstområden ndrmast i södra
Mellaneuropa. Den dr också känd med några

tillfälliga fynd i Danmark (Skou 1991). I Fin-
land togs i ca 250 ex i slutet avjuli och början av

augusti (Jaakko Kullberg, muntl. meddel.). Ar-
ten kommer närmare atl pre\enteras i en separat

artikel (Lindman & Streith in prep.). Som
svenskt namn har Ronny Lindman och Peter
Streith accepterat det svenska namnet ,t/or-

fltickigt bandfl1-, som föreslagits i Finland (Hul-
d6n et al. 2000).

Cryptocala chardinyi, ryskt bandfly. Up,
Gräsö 1 ex28.l (LJRS,LNHS), det tredje svens-

ka exemplaret (Palmqvist 2000) förmodligen
migrerande.

Peridrctma saucia, vittofsjordfly. Sk, Baske-
mölla I ex 4-11.11 (ÖRDS), Löderup, Järahuse.r
3 ex 30.9-18.11 (JMKS,KJCS,KJKS,RYRS), O.

Hoby, Spraggehusen 2 ex 1-18.9 (JMKS, KJCS,
KJKS,RYRS), Hagestad I ex 16.10 (HRDS) och
2 ex 11.10 (SIRS,THMS), Ha, Vindrap I ex
23.10 (KURS), Halmstad, Snöstorp I ex 15-

21.10 (ÅKMS), ÖL Stenåsa 1 ex 22-29.10
(KAHS), N Möckleby, Dörby I ex l-3.11
(KAHS), L. Frö I ex 5.11 (KDVS),Up, Enkö-
ping, Svinnegarn I ex 17. l0 (HYDS), Vr, Väse.
Lövhöjden 1 ex 16.10 (PENS), Gä, Gävle,
Engesberg I ex7-21.10 (KJCS).

Mesogctna oxalincL, harsyrefly (NT). Go, Sil-
te, Mästermyr 1 ex 12.8-8.9 och I ex 9.9-28.10,
i betesfälla placerad vid en uttorkad sjöbotten
s.k. kalkbleke (KJCS,KJKS,RYRS). Dessa fynd

Storfjärilar i Sverige 2000

talar för en fast förekomst på en hittills okänd
biotop. Arten förekommer normalt i landet längs
syd- och västkusten. Det har tidigare varit osä-

kert om arten verkligen är bofast på Gotland (jfr
Palmqvist 1998).

Heliothis armigera, brunaktigt. knölfly. Sk,
Baskemölla 1 ex 4-7.10 (ORDS), Ol, N Möckle-
by, Dörby 1 ex 11.10 (KAHS), Go, Sundre,
Hallbjäns I ex 9.9-28.10 (KJCS,KJKS,RYRS).

Heliothis peltigera, gulaktigt knöIfly. Sk,
Ekeby I ex på jasmin 21.6 (JJAS), Klagshamn 1

ex håvad i skymningen 8.7 (LLVS) och Ol, N
Möckleby, Dörby I ex 9.9 (KAHS).

Nya landskaps- och lappmarksfynd
172 Bruandia noruegica Bo (PHNS) - 119 Phtt-
lacropterix graslinella Bo (PHNS) - 1441 a

Synanthedon adrenaefo rmls Up (KJCS,RYRS,
TSSS 99,), Vs (LKHS 99,WEDS) - 1730 aLep-
tidea reali Hs (PGAS) - ll52Vanesssa atalanta
Lu (FAZS,JHES 98) - 1 8 1 5 Cupido minimus Yr
(PENS 60) 1824 Polyommatus doryLns Sm
(PENS 65) - 1812 a Timandra comae Ys
(WEDS) - 1883 d ldaeu ochrata Go (EQTS,
IMBS) - 1890 L .fuscovenosa Sö (AKHS) -
190'7 Larenria clavaria Me (GFJS) - 1936
Anticlea derivata Vr (PENS 84) - 2001 Perizo-
ma sagittata Ög ROAS 941 - 2077 Discoloxia
blomeri Bo (ELHS, JOJS, C. Christiansen, L.
Aarvik) -2082 Hydrelia,sylvata Sm (PENS 65)

2128 Colotis pennaria Hr (KJCS,KJKS,
RYRS) -2140 Agriopis marginaria Nä (BONS
98) - 2142 Peribatodes rhomboidaria Ds
(BEFS) 2203 Macroglossum steLlatarum Nb
strykes, skall vara Lu (se Palmqvist 2000)
2218 l,{otodonta torva Bo (PHNS) - 2232 Glup-
hisia crenata Bo (JOJS, PHNS 97) -2298 Para-
colax tristalis Gä (KJCS) - 2304 Schrankia
costaestrigalls Dr (ÅCHS) - 2308 Hypena
rostralis An (FPLS) - 2322 b Ephesia Julminea
Bl (FÄJS) - 2339 Nola aerugula Ds (SVNS) -
2344 Pseudoips prasinorut Me (GFJS) - 2348
Nycteolu a,siatica An (FPLS) - 2394 Victrir
(Poliobrya) umovii An (AEPS,AITS,KJCS) -
2406 lpimorpha subtusa Me (GFJS) - 2411
Apamea lithotllaeaY r (PENS 7 5) - 2462 Gor'
tyna flavag.o Dr (ACHS) - 2411 Archunara
sparganii Og (ROAS 86), Sö (PGAS) 2412
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Fig. 4. Larv av gulpunkterat Lundfly (Hecatera
dysodea), funnen i Sk, Malmö 3I ctttgusti. Mct,ssvis av
Iarver påträJJades i Malmö i slfiet av augusti oc'lt
under ,september Tidigare iir arten endast funnen i
Sverige på IB60-tulet. Foto: G. PaLmqvist.

CaterpiLlar rf the Sntoll RanttncuLus (Hecatera
dysodea). The caterpilLars occurred in greut numbers
in Malmö in the SW Sweden. The species i,s not
recordetl in Sw*eden since the I860's.

Rhizedra lutosa Me (GFJS) - 2528 Xylena exo-
leta GS (Anne-Marie Porshagen 96 enl. EQTS)

- 2530 ALlophyes oxyacanthae Hr (KJCS,
KJKS,RYRS) 2541 Conistra erythrocephala
Gä (KJCS) -2551 AgrochoLanitidaGä (KJCS)

- 2553 A. litura Me (GFJS) 2561 Xanthia
ocellaris Ha (LNYS) 2608 Ortosia miniosa
Vr (PENS) -2614 o. mundaÖt (rngS) -2619
a Myrhimna v itellina Ol (BZZS), Up (HYDS)
2625 M. l-album Ol (KAHS) 2659 a Noctua
interposita Go (LNYS,SEHS) - 2662 a Crypto-
cala chardinrr Up (LNHS,LRJS) - 2613 Peri-
droma saucia Up (HYDS), Vr (PENS), Gä
(Kics).

Rapportörer
AAUS = Anders Amandusson. AEPS = Peder An-
drdn, AKHS = Kenneth Andersson, ARNS = Sten-

Arne Andersson. ATTS = Ulla-Britt Andrdn. AXGS =
Göran Axelsson, BAÖS = Anders Brattström, BEFS

= Christer Bergendorff-, BJOS = Jan Olov Björk1und,
BMOS = Oskar Brattström, BONS = Kenneth Blom,
BPOS = Per Olof Bengtsson, BZZS = Per-Erik Betz-
holtz, eÅBS = Bengt Åke Bengtsson, CBJS = Bjiirn
Cederberg. DCLS = Hans Degler. DJÖS = Jörgen

Dahl6n, EFAS = Stefan Ekoth, EGQS = Göran Eng-
qvist, EKIS = Bruno Enekvist, ELHS = Claes Elias-
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Fig. 5. Stotfläckigt bandflv- (Noctua interposita), ny
art för Sverige. Funnen på Go, Hejnunt h.rilLar I LB
(coll. R. Lindman & P. Streirh).

Noctua interposita, new kt the Swecl.ish.fhuna.

son, EQTS = Håkan Elmquist, ESFS = Stefan Eriks-
son. EÅTS = Båtet Enekvist, FAZS = Marcus Fran-

zdn, FHDS = Nils Forshed, FOUS = Marcus Fors-

lund, FPLS = Per Frededriksen, FROS = Jörgen Froh-
rnark. FYKS = lngemar Friklund. pÄ:S = Jirn Frilt-

sröm, GFJS = Östen Gardfjell, GSXS = Alexander
Giselsson, GUJS = Jan Gustavsson, GUSS = Bertil
Gunnarsson, HEYS = Benny Henriksson, HGNS =
Göran Hagerurr, HRDS = Olle Hammarstedt, HTIS =
Berril Hrllmer. HYDS = Nils Hyden. lFÖS = Fabian

Idensjö, IMBS = Lars Imby, JHES = Henrik Jeansson,

JJAS = Kaj Johansson, JMKS = Mikael Johannesson,

JMLS = Magnus Jeansson, JOJS = Jan Jonasson,

JSNS = Sven Johansson, KAHS = Hans Karlsson,
KDVS = Dave Karlsson, KJCS = Clas Källander,
KJKS = Karl Källander, KPOS = Per-Olof Kall,
LDJS = Björn Llrdner. LGÖS = Görrn Liljeberg.
LJRS = Jesper Lind, LKHS = Hans Lindmark, LLVS

= Lars Olof Lied6n, LNYS = Ronny Lindman, LTSS

= Mats Lindeborg, LÖVS = Richard Lövgren, MKES

= Kenth Martinsson. NAFS = Alf Nilsson, NÅTS =
Mårten Nilsson" OAOS = Anders Ohlsson. PENS =
Carl-Åke Pettersson, PFES = Fredrik Persson, PGAS

= Göran Palmqvist, PHNS = Hans Petersson, PMAS

= Magnus Persson, ROAS = Anders Robertson,

RPLS = Göran Ripler, RUQS = Mårten Runquist,
RYRS = Nils Ryrholm, SEHS = Peter Streith, SEMF

= Hannu Saarenmaa, SEÅS = Åk. S"lling, SFJS =
Fredrik Sjöberg, SIRS = Ingvar Svensson (Staffans-

torp), SLES = Lennart Sanded, SNTS = Thure Svens-

son, SRAS =Athi Saarinen, SVNS = Ingvar Svensson
(Österslöv), SÖfS = Per Slökvist, THMS = Erik
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Tham, TSSS = Stig Torstenius, WCMS = Bengt

Wickholm, WEDS = Bengt Wendel, WMAS = Mag-

nus Wedelin, Åcgs = Christer Ägren, ÅKMs = Per-

Magnus Åfrren. ÖROS = Jan Olol Örtlen

Rättelse
I förra årets rapport (Palmqvist 2000) angavs

felaktig ZOO-TAX kod för Sven Johansson
(Kvidinge). Den rätta koden är JOVS.

Tack
Ett varmt tack till alla rapportörer som giort denna

sammanställning rnöjlig. Ett särskilt tack till Nils Ryr-
holm, Mats Lindeborg och Magnus Wedelin för vär-

defulla synpunkter på manuset. Slutligen ett stort tack

till Christer Bergström för bestämning av parasitflu-

gor samt Anders Amandusson, Christer BergendorfT,

Peter Streith och Stig Torstenius som hjälpt mig med

bilderna.
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