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This is the 29'h consecutive annual report on interesting finds and new provincial records of
Macrolepidoptera in Sweden. Throughout almost the entire season in most parts of Sweden

the species considered resident were occurring in remarkably low numbers and many rare

species were not seen at all. However, there were several influxes ofmigrant Lepidoptera.
Already in the beginning of April and May the first migrant, Vanessa atalanta, was obser-

ved in Sweden. In late June and July high pressures and SE winds brought migrants as

Vanessa atalonta, Cynthia cardui, Macroglossum stellatarum and Euproctis chrysorrhoea.
But also the single ftnd of Herminia tarsicrinalis and those of Neustrotia candidula, also

found Iater on in summer, probably were due to migration. In late July and August migrants
as AgritLs convolvuli, Macroglossum stellatarum and Hydraecia ultima were recorded. In
September high pressure periods with warm SE winds created excellent conditions for long
distance migration and species like Orthonama obstipata, Costaconvexa pr.tlygrammata,

Calospilos sylvata, Agrius convolvuli, Acherontia atropos, Macroglossum stellatarum,
Nycteola asialica, Autographa mandarina, Luperina lollikoferi, Spodoptera exigua, Mlth-
imna vitellina, Peridroma saucia and Heliothis armigera found their way to Sweden. In
October the following migrants Chrysodeiris chalcites, Mythimna vitellina and Peridroma
saucia were found. The last records of migrants are Peridroma saucia in the beginning of
November. In SE Skåne around a dozen Lithophane semibrunnea was found between the

beginning and mid October, indicating that the species may now be resident in Sweden.

One L. semibrunnea was also captured on the Baltic island ÖIand, which is an additional
sign of the present expansion tendencies of this species . Hecatera dysodea, which surpri-
singiy was found in Sweden last year, was still abundant and the species has spread itself
into new sites in southern Skåne. For the first time since 1992 no Macrolepidoptera species

was fbund as new to Sweden, the total number found is still 
.1083. 

The latest information
and present status of some red-listed species in Sweden is also given. The classification
follows Catalogus Lepidopterorum Sueciae (1994).

G. Palmqvist, Vattumannens gata 126, SE-136 62 Haninge, Sweden.

Inledning
Denna årliga sammanställning över intressanta
storfjeirilsfynd är den 29:e i följd som publiceras i
Entomologisk Tidskrift. Systematik och nomen-
klatur följer "Catalogus Lepidopterorum Sue-
ciae" (Svensson et al. 1994). Den första delen av
årsrapporten behandlar rödlistade, sällsynta,
migrerande eller i övrigt intressanta fynd. I denna

del har även arternas svenska namn medtagits
(Svensson & Palmqvist 1990). Avslutningsvis
följer en förteckning över nya landskaps och -
lappmarksfynd. Ordningsföljden är samma som i
"Catalogus" men auktorsnamnen har utelämnats.
Namnkoderna på rapportörerna är enligt det sys-
tem som skapats av ZOO-TAX (Cederholm
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1918, l99l). För äldre fynd anges årtalet i texten
eller efter namnkoden. Vid inrapportering ange
så utförligt som möjligt lokal, antal exemplar.
datum och övrig information som kan vara av
intresse. Detta gäller särskilt de rödlistade arter-
na och då de missgynnade (NT) arterna och de
med kunskapsbrist (DD) i synnerhet. Den aktu-
ella statusen är för många arter bristfälligt känd
och kan snabbt förändras i takt med den snabba
landskapsomvandlingen. Inkomna uppgifter
lämnas vidare till ArtDatabanken och ett önske-
mål från deras sida är att ange fyndplatserna
med RN-koder. Samtliga rapporler arkiveras
och blir viktiga dokument för framtida studier
över faunaförändringar i landet. I år har något
färre rapportörer (ca 80) medverkat, jämfört
med förra året, och meddelat fynd och erfaren-
heter. Tyvärr kan inte alla rapporterade fynd re-
dovisas. Regionala årliga rapportlistor publice-
ras också av de lokala entomologiska förening-
arna. Fjällfjiirilar publiceras mer detaljerat i en
separat artikel (Ryrholm & Ohlsson 2002).Yia
internet och hemsidan "Swedish Lepidoptera"
(http://www.fcom.se/butter.htm) kan man läsa
om aktuella fynd, lägga in egna rapporter, läsa
meddelanden och länka vidare till andra värde-
fulla hemsidor om fjärilar.

Säsongen 200 I kan ur lepidopterologisk syn-
vinkel ändå betecknas som relativt god trots pe-
rioder med kyla och regn. Dock var antalet fly-
gande individer av flertalet arter mycket få i sto-
ra delar av landet. För första gången sedan 1992
har ingen ny storfjärilsart för landet konstaterats
under året. Förra årets fynd av det gulpunkte-
rade lundflyet (Hecatera dysodea) visade sig ha
gett bestående resultat denna sommar, med både
fynd av flygande exemplar och larver samtidigt
vilket tyder på två överlappande generationer.
En viss spridning av arten har också skett.

Liksom föregående år har flera rödlistade ar-
ter kommenterats i denna rapport. Rödliste-
kategorierna och använda förkortningar följer
den nya rödlistan enligt följande: akut hotad =
CR, starkt hotad = EN, sårbar = VU, missgyn-
nad = NT och kunskapsbrist = DD. För mer in-
formation av den nya rödlistekategoriseringen
och kriterierna för denna hänvisas till Gärden-
fors (2000 a, b). Tilläggas kan att för de rödlista-
de arlerna finns artfaktablad som enklast kan
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hämtas hem viaArtDatabankens hemsida (http:/
/www. artdata. slu. se). Numera fridlysta arter har
markerats med ($).

Vissa arter har i denna sammanställning pre-
senterats översiktligt med hjälp av inkommen
information. I sådana fall har jag som regel ej
skrivit ut alla de medverkande rappofiörernas
namnkoder. Alla som bidragit med rapporter är
dock nämnda i ZOO-TAX listan i slutet av års-
rapporten. Även fortsättningsvis tas rapporter
om intressanta fynd tacksamt emot, helst före
mitten av januari. Även om fynduppgifter lagts
in på "Swedish Lepidoptera" ärjag tacksam att
få in en sammanfattande rapport från varje rap-
portör. Dessa kan också sändas mig via e-post:
goran.palmqvist@swipnet.se. De som anmäler
fynd för första gången uppmanas att ange adress
och födelseår för att underlätta en säker identi-
fiering av ZOO-TAX kod. I de fall där sådana
uppgifter saknas har namnkod ej kunnat anges.

Väderutvecklingen 2001
Milt väder dominerade årets första två månader.
särskilt norra Sverige hade betydligt mildare än
normalt. Kortare köldknäppar forekom i början
och i slutet av februari och början av mars. Efter
en kortvarig period med vårvzirme avslutades
mars med en lång period med soligt men kyligt
vinterväder. Inledningen av april var mild och
nederbördsrik men vid påsk skedde en övergång
till betydligt kyligare väder. I slutet av månaden
kom vdrmen tillbaks till hela landet. Under för-
sta halvan av maj rådde sommarvdrme medan
avslutningen på månaden blev betydligt svalare.
Juni inleddes med kyligt väder, på en del håll
med lågtryck och regnområden, siirskilt i norra
Sverige. Under midsommarhelgen stabilisera-
des vädret och det blev högsommarvarmt i hela
landet. Värmeböljan fortsatte in i juli utom i
nordliga delar av fjällkedjan. Stora regnmäng-
der föll i samband med övergång till svalare vä-
der 9-l2juli. Under den senare delen av måna-
den stabiliserades vädret och det blev soligt och
torrt väder i den södra halvan av landet. Måna-
den blev mycket varmare än normalt i södra
Sverige. Augusti började med ostadigt och sva-
lare väder först i Norrland och Svealand. senare
även i Götaland. Efter en varmfrontspassage 14
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augusti kom högsommarvarm luft från Central-
europa att breda ut sig norrut. Flera svåra åsk-
oväder förekom också. Det varma högtrycksbe-
tonade vädret fbrtsatte fram till den 26 augusti.
Därefter kom lågtryck med kraftiga vindar och
stora regnmängder lokalt. Inledningen av sep-

tember blev varm men ostadig med skyfallslik-
nande regn lokalt. Den 16 september kom en

högtrycksrygg från ett mäktigt högtryck över
Ryssland att förstärkas över landets norra del.
Denna vädersituation medförde sommarvärme
så långt norrut som i Karesuando med 19 grader

den 19 september och även årets bästa förutsätt-
ningar för långväga fjärilsmigration. Längst i
söder gav lågtryck fortsatt ostadigt väder. Av-
slutningen på månaden gav soligt höstväder
men kyliga nätter med frost långt ned i landet.
Ostadigt och milt väder kännetecknade oktober
månads första hälft. Ett högtryck gav sedan mest
vackerl men kyligt väder innan ett par intensiva
lågtryck avslutade månaden med stormvindar
och kraftig nederbörd i södra delen av landet.
Under november förekom flera höstoväder men
som helhet blev månaden mycket solig. Årets
sista månad inleddes med milt väder, i norra
Sverige extremt milt, och avslutades med rejäl
kyla och svåra snöoväder. För ytterligare tabell-
värden och information hänvisas till SMHI:s
hemsi dor (http//:www. smhi. se).

Fenologi, migration och extragenerations-
djur
De första kläckta fjärilarna som rapporterats är

taggig vintermätare (Apocheima hispidaria) i
Sk, Lund 13.2 (SEMF), svarlbandad frostmätare
(Agriopis leucophaeria) i $n, Kalmar 14.2
(BZZS) och brunaktig frostmätare (Theriu
rupricapraria) i Sk, Lund 18.2 (OAOS). Den ti-
diga vårflygningen blev utsträckt i tid till följd
av kyliga perioder. Fortfarande i början av april
flög fleia äv de tidigaste vårarterna. Årets första
amiraler (Vanessa atalanta) noterades så tidigt
som ibörjan av aprilpåÖland och iSkåne ibör-
jan av maj. De första rapporterna av gammaflyn
(Autographd gamma) rapporterades från Sm,
Växjö 12.6 (PMUS). Amiraler (Vanessa atalan'
ta)började dyka upp i slutet av juni på flera hå11,

liksom enstaka tistelfiärilar (Cynthia cardui). I

Sro4ficirilar i Sverige 2001

slutet av juni hade vitbandad björkfältmätare
(Rheumaptera hastata) massuppträdande i Syd-
sverige. Fynd av den stora dagsvärmaren (Ma-
croglossum stellatarum) rapporlerades under
den högsommarvarma perioden i början av juli.
Förmodligen hade det överraskande fyndet av

äpplerödgump (Eup ro cti s chry s o rrho e a) samma
period på Gotland samband med immigration
ifrån sydost. Under denna period infångades
också fotlöst tofsfly (Herminia tarsicrinalis)
och ett antal svartfläckiga glansflyn (Neustrotia
candidula) på Gotland som också förmodas vara
migranter. Senare i juli och augusti påträffades
åkervindesvärmne (Agrius convolvull), stor
dagsvärmare (Macroglossum stellatarum),
svartfläckigt glansfly (Neustrotia candidula)
och förväxlat stamfly (Hydraecia ultima).I sep'
tember, och framför allt i samband med hög-
trycket i mitten av månaden med sydostliga vin-
dar, fördes många migrerande arter in i landet.
Noterade arter denna period zir vandrarefältmä-
tale (Orthonama ob stip ata), mångstreckad fält-
mätare (Costaconvexa polygrammata), äker-
vindesvärmare (Agrius convolvuli), dödskalle-
svdrmare (Acherontia atropos), stor dagsvär-
marc (.M ac ro g I o s s um s t e ll at ctr um), bredvin gad

sälgfotsläpar e (N y c t e ola as iatic a), silverlinj erat
metallfly (Auto grapha mandarina), Zollikofers
nattfl y (Lu p e r in a zo ll ikofe r i), smalvin gat lövfl y
(Spodoptera exigua), äggult gräsfly (Mythimna
v it ellina), vittofsj ordfly (Pe ridroma s aucia) och
brunaktigt knölfly (H eliothis armigera). Migra-
tionsrörelse av almfäckmätare (Calospilos syl-
vata) indtkerades av fynd i Södermanland, Gäst-
rikland, Hälsingland och Ångermanland i sep-

tember, förmodligen även tidigare på sommaren
med fynd i Mellansverige. I oktober påträffades
migranter som tvillingfläckat metallfl y (Chryt so-

deixis chalcites), ägglJt gräsfly (Mythimna vi-
tellina) och vittofsjordfly (Peridroma saucia).
Fynd av några enstaka vittofsjordflyn i början på

november är de sista registrerade nattflygande
migrantfynden. De många fynden av brungult
nässelfly (Abrostola triplasia) spritt under en

lång period i juli-september talar för att det finns
etablerade populationer i landet. Ett tillfälligt
fynd av gulbrunt rovfly (Cosmia ffinis') i sydös-
tra Skåne långt utanför artens förekomstområde
i landet indikerar att det rör sig om ett migreran-
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de exemplar. De många fynden av askträfly (lir-
hophane semibrunnea) i Sk, Sandhammarområ-
det visar att arten sannolikt nu är etablerad i lan-
det. Det milda och soliga vädret i november
gjorde att många fjärilar fortfarande var aktiva
bl.a. amiral (.Vanessa atalanta) i Sk, Sandham-
maren 1 ex. 18.11 (ÖRDS) och citronfjzirll(Go-
neptetlx rhamni) Bo, Rörö I ex. 18.11 (Uno
Unger).

Ett antal partiella andragenerationsdjur har
inrapporterats bland dessa kan nämnas: maka-
onfjåiril (Papilio machaon) Up, Nontälje 1 ex.
2.8 och Vätö, Karlsängen I ex. 10.8 (BQRS,
MKES), kvickgräsfjlirll (Pararge aeg e ria) Up,
Vätö, Norviken 1 ex. 26.8 (BQRS, MKES),
ovanligt att andragenerationsdjur påträffas i
Mellansverige av denna afi, citronmätare
(Opisthograptis luteolata) Sö, Trosa, Ander-
viken 1 ex. 22.9 (LJRS.), grönaktig lavmätare
(Cleorodes lichenaria) Ol, Runsbäck I ex.22.9
(UISS), poppelsvärmare (Laothoe popufi Ö1,
Skarpa Alby 2 ex. 25 resp 29.8 (JMLS), Aron-
torp 1 ex. 18.9 (BZZS), tandat johannesörtfly
(Actinotia polyodon) Ol, Bejershamn I ex. 18.9
(BZZS), brunviolett ba ndfly (N o c t u a j anth e ) ö1,
Näsby I ex. 14-20.9 (BZZS) och Sk, Sandham-
maren 1 ex. 13-14.10 (FAZS) och mörkgrå lav-
spinnare (Eilema complana) Sk, Sandhamma-
ren I ex. l3-14.10 (FAZS). Det kan heller inte
uteslutas att flera av de nattflygande andragene-
rationsdjuren också kan vara migrerande då de
påträffats under perioder med lämpligt väder för
migration. En utförligare rapport över migreran-
de fjärilar (både små- och storfjärilar) samman-
ställd av Nils Ryrholm finns utlagd på den tidi-
gare nämnda hemsidan "Swedish Lepidoptera".

Intressanta fynd och our"routi'or".
Sesia melanocephala, liten poppelglasvinge. I
samband med inventering av ärenprisnätfjäril
påträffades några grenar med arttypiska kläck-
ningshål på Go, Ljugarn, Gyllauen (ELHS), vil-
ket är den första noteringen från ön (Eliasson
200 1 ).

Synanthedon andrenaeformis, olvonglas-
ving.e. Sö, Torshälla flera larver 8.4 (EQTS,
LGOS) och I puppa samt flera utkläckta puppor
28.6 (EQTS, PGAS), Jrirna flertal larver och
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puppor 2.6 GGÖS) och senare (flera rapportö-
rer), Trosa 3 ex.2.1 (HGNS, LJRS), I ex. 4;/
(LJRS) och 2 ex. 5.7 (HGNS), samtliga ex. fero-
monlockade, Up, Stocksund 6 ex. kläckta från
parkolvongrenar insamlade ll-14.6 (TSSS) och
8 ex. leromonlockade 3.7 1TBÖS;, Häverö I ex.
3.7 och I ex. 5.1 (TSSS).

Pyrgus alveus, kattunvisslare (NT). Gä,
Hade 2 ex.24.6, ny lokal söder om Dalälven mer
än 40 km från de kända lokalerna i Trösken-om-
rådet (KJCS).

Parnassius apollo, apollof.läril (NT). Up, Sö-
derviken, Vätö 1 ex. 25.1.1999 (enl. BQRS,
MKES) och Nonviken, Vätö 2 ex.28.1 (enl.
BQRS, MKES). Har sedan 1980-talet ansetts ut-
gången liån nona Upplandskusten.

Vane.ssa atalanta, amiral. Ett par tidiga vår-
fynd; Ö1. L. Frö 1 ex. 6.4 (Emil Karlsson) och
Sk. Skrylle I ex.5.5 (Rolf Simonsson). Diirefter
fynd från senare delen av juni i Syd- och Mel-
lansverige, nordligast Me, Alnön (GFJS). Arten
hade ett bra flygår under hösten, dock inte lika
riklig som förra året, och anträffades till slutet
av oktober och början av november i södra de-
larna av landet (flera rapportörer).

Cynthia cardui, tistelfjäril har rapporterats ti-
digast från slutet av juni och tycks ha uppträtt
fåtaligt till mindre allmänt upp till Mälar-regio-
nen (flera rapportörer). I Nb. Övertorneå hitta-
des två fullvuxna larver den 13.7 pä tistlar, vil-
ket tyder på en inflygning av arten i norr redan i
juni. Larverna kläcktes i mitten av augusti
(KJCS, KJKS, RYRS).

A ras chnia levana, kartfjäril. Arten fortsätter
att expandera i Skåne med fynd på följande 1o-
kaler; Skrylle 1 ex.20.l (Rolf Simonsson), Tve-
döra 1 ex. 20.7 (PMAS), Silvåkra, Stensoffan
allmän 18.7 och senare (Mats Haglund, m.fl.),
Rögle dammar 1 ex. 20.7 (AXGS), Häckeberg
flera ex. 25.7 (Mats Haglund), Ystad 5 ex.29.l-
1.8 (Per-Olof Jönsson), Böningekloster I ex.
29.7 (KJKS), Brösarp, Dalby Söderskog I ex.
1.8 (EKIS), S. Lökaröd 1 ex.4.8 (Marcus Ene-
kvist enl EKIS), Habo ljung flera ex. i början av
augusti (WMAS) och Assarlorps golfbana larv-
koloni 24.8 (HTIS).

Mellicta britomarti,s, veronikanätfjäril (CR).
Sm, Hornsö, I ex. 19.6 och 2 ex. 27 .6 pä två oli-
ka platser (EFAS). Inga rapporter föreligger från



Ent. Tidskr. 123 (2002)

Millemåla-Gussemåla-lokalerna i Småland
(FOUS). Trots flera besök på Sö, Utö kunde inte
ett enda exemplar återfinnas där, trots att sex
larvbon hade lokaliserats i augusti 2000 (ELHS,
PGAS) (fr. Palmqvist 2001). I en senkommen
rapport från Vs. Fagersta, Bråfbrs och Igeltjär-
nen meddelas 64 observationer 9 .6-4.1 .2000, en
klar minskning jämfört med 1999 års observa-
tioner (RPLS) (fi Palmqvist 2001). Artens sta-
tus i Sverige ser mycket bekymmersam ut för
närvarande.

Euphydryas maturna, boknätfjäril (CR).
Överraskande funnen på en ny lokal i Up, Hall-
stavik 6 ex.J.J (BQRS, MKES). En inventering
där, i mitten av september, visade inom en yta 3

x 1,5 km på 52 larvkolonier (ELHS). Ej funnen i
Uppland sedan 1987 (Eliasson 2001).

Euphydry as aurinia, iirenprisnätfjäril (VU),
inventerades på Gotland under dess flygperiod
under försommaren 2001 . Resultaten från denna
inventering visar att utbredningen av auriniahar
minskat avsevärt mot bara för 20 år sedan. Arten
påträffades endast inom ett relativt begränsat
område som utgörs av myr- och blekvätekom-
plex mellan Hejnum, Bäl och Slite (Eliasson
200t).

Lycaena helle, violett guldvinge (NT). Dr,
Tandådalen 2 ex. l.l (BAÖS, ESFS, HEYS,
IFÖS, PBES). Artens status och nuvarande före-
komst i Sverige dåligt känd. Eftersom Sverige
sannolikt har Europas största kvarvarande popu-
lation av arten, utanför Ryssland, är det av stor
vikt att arten inte tillåts försvinna även här.

Cupido minimus,liten blåvinge (NT). Vs, Fa-
gersta 2 ex.3.J och 4 ex. 6.7 (RPLS). Fynd från
Västmanland senare tid tycks så vitt känt sak-
nas. t

Po ly o mmatu,s amanda, silverf zirgad blåvinge.
Nb, Haparanda, Närsta, i antal l.l och Kengis
bruk 2 ex 12.'7 .Inga amanda observerades från
södra Norrbottenkusten vilket kan tyda på att ar-
ten invaderat Norrbotten från den finska sidan
(KJCS, KJKS, RYRS).

Aricia nicias, Donzels blåvinge. Up, Kilsnä-
set, Ortala ca 30 ex. 28.1.2000 (BQRS, MKES).
Överraskande fynd då sydgränsen idag ansetts
gå i gränsområdet mellan Gästrikland och
Uppland, närmare bestämt Grinduga-Skutskär
(Eliasson 1999).

D re p ana b i na r i a, ".:;yr::å' il, :ff 
':i

fan 3 ex. 29.7 (KJKS), Baskemölla I ex. 3-5.8
(ÖRDS), Hagestad 2ex.2I.8 (LJRS), Järahusen
4 ex. 2-21.8 (JMKS, KJCS, RYRS) och 1 ex.
25.8 (OAOS), Lund, Kungsmarken ca 90 ex.
20.5-12.9 (SEMF), Ha, Halmstad, Stjärnary 6
ex.22.8 (LNYS).

Cyclophora porata, brunvattrad gördelmäta-
re. Sk, Järahusen 3 ex. 2-21.8 (JMKS, KJCS,
RYRS) och Spraggehusen I ex. 19-25.8 (JMKS,
KJCS, RYRS).

Timandra griseata, grå syremätare ochT. co-
mai, gul syremätare. Tack vare utveckling av
metodiken att blåsa ut vesican hos dessa arter,
kan nu tveksamma exemplar lättare analyseras.
Fullt utblåst visar vesican på tydliga nyckel- lås
karaktärer till honorna (Sihvonen 2001).

Scopula marg inepunctata, gttlgrä lövmätare
(CR). Sk, Löderup, Strandbadsåsen I ex. 24.1,
I ex.2l .l och 5 ex. 31.7 (RYRS). Endast ensta-
ka fynd under senare år.

Idaea ochrata, ockralövmätare. Funnen i Sk,
Nybrostrand, Kabusaåns mynning i flertal ex. i
senare delen av juli (BEFS, EQTS, IMBS,
RYRS).

I dae a fu s c ov e no s a, benffu gad lövmätare. Sö,
St. Vika, Nynäshamns k:n I ex. 2-l'/ .7 och I ex.
18-25.1 (PGAS). Arlens expansion norut fort-
sätter (fr Palmqvist 2001).

Orthonama obstipata, vandrarefältmätare.
Påträffad i 14 exemplar enligt följande: Sk, Lö-
derup, Jiirahusen I ex 28.8-6.10 (JMKS, KJCS,
RYRS), Löderup, Strandbadsåsen I ex 28.8-
4.10 (JMKS. KJCS. RYRSI. Ö. Hoby. Spragge-
husen 1 ex 21.9-6.10 (JMKS, KJCS, RYRS),
Sm, Nybro I ex.2l9 (KSMS), Baskemölla 1

ex. 3-5.10 (ORDS), Ol, Bejershamn 1 ex. 24.8
(KDVS), Go, Hamra, Tuvlandet I ex.24.8-28.9
(KJCS), Sundre, Hallbjäns 5 ex. 25.8-28.9
(KJCS, RYRS), Vg, Axvall 1 ex. 23-24.9
(JMKS) och Up, Sollentuna, Södersätra 1 ex.
22.9 (BJOS).

Xantho rhoe biriviata, springkornfältmätare
ND. Ö1, Lenstad 1 ex. 8.7 (LISS), förmodad
migrant på Öland då artens viirdväxt saknas drir.

Catarhoe rubidata, rödbandad fältmätare
(EN. ÖL Runsbäck 1 ex.29.6,1 ex. 15.7 och I
ex.29.7 (LISS), Arontorp 2 ex. ll .l , 1 ex. 18.7,
2 ex.24.1, I ex.28.7 och I ex. 13.8 (BZZS),
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Skarpa Alby 1 ex. 21.1 (JMLS), Bejershamn I
ex. 18.7 (BZZS).

C o s t ac onv e xa p o ly g r ammafa, mångstreckad
fältmätare (VU). Sk, Löderup, Järahusen 1 ex.
2-21.8 (J}I4KS, KJCS, RYRS), Löderup, Strand-
badsåsen 2 ex 28.8-4.10 (JMKS,.KJCS, RYRS),
Sm, Nybro 1 ex.23.9 (KSMS), Og, Djursö 2 ex.
23.9 (FAZS), Up, Uppsala, Husbyborg I ex21.9
(KJCS). Samtliga fynd måste betraktas som
migranter då arten endast har begränsade före-
komstområden i SLåne.

Rheumaptera hastata, vitbandad björkfält-
mätare uppträdde expansionsartat frän ca 20
juni och ungefär två veckor framåt i Syd- och
Mellansverige nästan överallt, även inne i sam-
hällen (flera rapportörer).

Operophtera brumata, allmän frostfjäril och
O. fagata, björkfrostfjäril. To, Keinovuopio 20-
tal ex. i ljusfälla (FAZS). Lu, Sitasjaure 1000-
tals ex. i ljusfälla (FAZS). Arternas utbredning i
nordligaste delen av landet dåligt känd.

Eupithec ia millefoliata, backmalmätare. Sk,
Löderup I ex.27.1 (JMKS,RYRS), sökande av
larver i början av oktober på kanda lokaler i syd-
östra Skåne gav negativt resultat (JMKS,
RYRS), Ha, Halmstad 1 ex28.1 (LNYS), ca 40
larver i Halmstad, Påarp och Eldsberga, Magni-
lund (LNYS). Sö, Trosa, Anderviken 1 ex. 15.7
(LJRS), Trosa I ex. 9.8 (LJRS), Trosa, Andervi-
ken och Furholmsnäs 20 larver 16.9 (LJRS,
HGNS), Anderviken 2 larver 23.9 (LJRS), Ny-
köping, Horn 8 larver 29.9, Studsvik J larver
29.9 ochTrosa. Komötet och Åda fritidsområde
3 larver 29.9 (HYDS), Up, Enköping, Fanna 11

larver 3 och 9.10 (HYDS), Enköping, Akerby
50-tal larver perioden 2-25.10, men flera negati-
va resultat på lämpliga habitat i'omgivningarna
tyder på att arten förekommer mycket lokalt
(HYDS). I Uppland ej funnen sedan 1950-talet.
Det kan vara intressant att även rapportera nega-
tiva resultat vid sökningar efter millefoliata, för
att få en bättre bild över artens status i landet.

Aplocera praeformata, stor taggmätare. Up,
Gräsö I larv 23.5 (LJRS, KPOS), 4 ex. I9.l
(BZZS) och 1 ex. Rådmansö, Bergholmen 19-
31.7 (KJCS, RYRS).

Calospilos sylvata, almfläckmätare. Nä,
Göksholm I ex.24.6 (LKHS), Sö, Torö, Hen-
hamra 1 ex.2-11.1 (PGAS), Dal, Hölö 1 ex. 1.9
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(TOBS), Gä, Gävle, Engesberg I ex 12.8-1.9
och 4 ex. 2-21.9 (KJCS), Sandviken, Hammarby
1 ex 22.9-19.10 (5JCS), Hs, Friggesund 2 ex.
18-21.9 (FAZS), An, Sollefteå, Skedom 1 ex.
12.9 (FPLS). Troligen är alla dessa exemplar
migranter då de påtraffats utanför artens före-
komstområden i landet. Septemberdjuren är
också partiella andragenerations djur, sannolikt
kläckta utomlands.

Ligdia adustata, benvedsmätare. Ha, Tjolö-
holm 1 ex. 15.6 (JMKS). Arlen är inte rapporle-
rad från Halland sedan 1980-talet.

Lycia pomonaria, applevintermätare. Me,
Alnö I ex. 11.5 (GFJS). Utanför fjällnära ban-
fjällbjörskogsområdet sällan påträffad troligen
pga att den sällan eftersöks.

Fagivorina arenaria, vit lavmätare (EN).
Sm. Skillerhult 2 ex.23.6 (SÖKS). Hornsö by 7
ex. 28.6 (EFAS), Konungaryd 13 ex. 30.6
(UISS) och Vitesten 4 ex.5.7 (OLBS) och l0-
tals ex 9.7 (BABS).

Agrius convolvuli, åkervindesvärmare Detta
år funnen r ca'10 exemplar: Sk, Hemmestorp,
Eke 3 ex. 30.8-3.9 (Håkan Svensson), Klags-
hamn I ex. 5.9 (EKIS), Löderup, Strandbads-
åsen 6 ex. 28.8-4.10 (JMKS, KJCS, RYRS),
Åkarp I ex.4.9 GÖVS), Borrby strand I ex. l-
8.9 (ORDS), Maglehem I ex.23.9 (OAOS), Ha,
Halmstad, Fyllinge I ex. 1.9 (Börje Andersson),
Sm, Nybro I ex. 11.9 (KSMS), Gullabo 1 ex.
25.9 (IFÖS), Söderåkra I ex. hittad död 21.9
(IFÖS), Öt, Cårauy I ex. flygande på dagen i ett
lucernfält 17.8 (KDVS), L. Frö 1 ex. Skarpa
Alby 2.9 (JMLS), Runsbäck I ex.2l.9 och 1 ex.
28.9 (UISS), N. Möckleby, Dörby 16 ex. 20.8-
5.10 (KAHS), Bejershamn I ex. 18.9 och 1 ex.
20.9 (BZZS), L. Frö I ex.23.9 (GUSS, KDVS),
Näsby I ex.26.8-3.9 och I ex. 14-20.9 (BZZS),
Go, Hamra, Tuvlandet I ex.21 .1-23.8 och 18

ex.24.8-28.9 (KJCS, RYRS), Sanda och Klinte
flera ex. i början av sept. (EÅTS) Ög, Djursö I

ex.22.9 (FAZS), Sö, Trosa 7 ex. 4-16.9 (LJRS)
och Up, Uppsala, Husbyborg 2 ex.21.9 (KJCS).

Acherontia atropos, dödskallesvärmare. I
TV-programmet "Mitt i naturen" onsdagen den
3 oktober visade Jan Danielsson en levande död-
skallefjäril filmad i nordöstra Skåne i slutet av
september. Tyvän har det inte gått att få fram
mer detaljerade uppgifter.
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Macroglossum stellatarum, stor dagsvärma-
re. Har registrerats i 12 fynd: Sk, Silvåkra, Sten-
soffa obs. av 1 ex. 21.7 (KGLS, SOVS), Trane-
veka 1 ex. 21 .l (Sture Sjöstedt), Igelösa I ex.
13.8 (Hans Wallengren), Ha, Vendelsö 1 ex.2.'7
(JMKS), Ol, N. Möckleby, Dörby 1 ex. 3.7 och
I ex2l.9 (KAHS), L. Frö I ex. 7.8 (Emil Karls-
son) och I ex. 23.8 (KDVS), Halltorp 1 ex. 6.9
(ARNS), Ölands Skogsby obs. av 1 ex. (P. Jo-
hansson enl. BZZS). Go. Visby I ex.. 30.8
(EÅTS)och Vr. Ränneberget I ex.6.7 (BÄBS).

Stauropos fagl, ekorrspinnare. Vs, Hedkärra
och Finnbo-Flobo 1 ex. 24.6 och 2 ex. 6-'7.1
(BJOS, HYDS). Nordgränsen för artens inlands-
lokaler.

Thaume top o e a p iniv o ra, tallprocessionsspin-
are (NT). Sm, Kalmar, Nyhemskullen I ex 28;7
(UISS) och Ol, N. Möckleby, Dörby I ex.23-
26.6 (KAHS). Fynd av arten utanför dess när-
maste lörekomstområde på norra Öland tyder på

migration.
Euproctis chrysorrhoea, äpplerödgump. Go,

Hamra, Suders I ex. 15.6-20.7 (KJCS, KJKS,
RYRS). Arten blev även funnen som ny för Est-
land samma tidsperiod, vilket talar för inflyg-
ning österifrån. I Sverige senast funnen 1978
(Palmqvist 1979).

Atolmis rubricollis, rödhalsad lavspinnare.
Up, Marma skjutfält 1 ex. 4.'7 (BJOS, FYKS).
Vs, Fagersta, Finnbo-Flobo I ex. 8.7 (BJOS,
HYDS) och Fagersta, Hedkiirra I ex.'7 .'l (BJOS,
HYDS). I dessa sina nordligaste förekomstom-
råden sällsynt och sporadiskt.

Lithosia quadra, stor lavspinnare. Ö1, N.
Möckleby, Dörby I ex l'7.1 (KAHS), Bejers-
hamn 1 ex. 18.7 (BZZS), Gillberga I ex. 2l.l
(JJAS, LÖVS), Böda sand I dx. 26.7 OISS),
Böda, Trollskogen 3 ex.4.8 (ESFS), Go, Hamra,
Tuvlandet I ex. 21.1-23.8 (KJCS, RYRS) och
Go Fide, Nygranne 2 ex.26.l (KJCS).

Herminict tarsicrinalis, fbtlöst tofsfly. Go,
Hamra, Suders I ex. 15.6-20.7 (KJCS, KJKS,
RYRS). Det sjätte fyndet i landet, senast funnen
1982 (Palmqvist 1983).

Cettocala nupta, vinkelbandat ordensfly. Ver-
kar nu etablerad på lämpliga lokaler på Go, Sud-
ret med fynd av mer än 10 ex.(KJCS, RYRS)
och ett tillfälligt fynd i Up, Rådmansö, Berghol-
men I ex. 20.9-29.10 (KJCS, RYRS).

Stlfiärilar i Sverige 2001

CatocaLa sponsa, vågbandat ordensfly. I sitt
nordligaste utbredningsområde med följande
fynd; Sö, Ågesta 1 ex. 8.8 (LLVS, XÅrS;, Up,
Rådmansö, Bergholmen 12 ex. 19.8-19.9 i be-
tesfälla (KJCS, RYRS) och Gä, Gävle, Enges-
berg I ex. 12.8-1.9 i betesfälla (KJCS).

Eublemma minutata, mjölfly (VU). Bl, Söl-
vesborg, Sölve grustäkt flera ex. 19.7 (BEFS).

Neustrotia candidula, svartfläckat glansfly
(DD). Ö1. Gillberga 2 ex. I 8.7 (LÖVSr. Halltory
lex.20.l (ARNS), Go, Hamra, Suders 22 ex.
15 .6-20.1 (KJCS, KJKS, RYRS) och 5 ex. 21 .7 -

23.8 (KJCS, RYRS), Västerhejde 1 ex. 4.8

@ÅTS), Sö, Sörtorp, Floda 1 ex. 26.8 (KJKS).
Förmodligen migranter.

Nola karelica, karelskt trågspinnarfly (NT).
Up, Marma skjutfält 1 ex. 4.1 (BJOS, FYKS).
Tidigare funnen i området 1943-44 (enl. FYKS)
och 1993 i ett exemplar (KJCS).

.. Nycteola asiatica, bredvingad sälgfotsläpare.
Ol, N. Möckleby, Dörby 2 ex.22-23.9 (KAHS,
IMBS), Arontorp I ex.24.9 (BZZS), S. Kvinne-
by 1 ex. i betesfälla 20-25.9 (BZZS), Go, Sund-
re, Hallbjäns 1 ex. 25.8-28.9 (KJCS, RYRS),
Bo, Lane Ryrs holme 1 ex.22.9 och 1 ex. 23. 9
(PHNS), Og, Djursö 5 ex. 22.9 (FAZS),
Sö, Torö, Herhamra 2 ex. 16-19.9,I ex.2l-21.9
och I ex. 28.9-12.10 (PGAS), Sörtorp, Floda 1

ex.19-21.9 (KJKS) Up, Uppsala, Husbyborg 2
ex.19.9,4 ex. 18.9, 1 ex. 19.9, 3 ex. 20.9, 5 ex.
2l-23.9,1 ex.24.9 och I ex. 1.10 (KJCS), Råd-
mansö, Bergholmen I ex. 20.9-29.10 (KJCS,
RYRS) och Hs, Friggesund 13 ex. 18-21.9
(FAZS).

Chrysodeixis chalcites, tvillingfläckat rne-
tallfly. Sk, Sandhammaren l ex l3-14. 10
(FAZS). Tidigare i Sverige endast känd i ett ex-
emplar från Uppland (Janzon 1998).

Aut o g r ap ha manda r ina, silverlinj erat metall-
fly. Og, Djursö I ex. 22.9 (FAZS), Sö, Torö,
Herhamra I ex. 16-20.9 (PGAS), Sörtorp, Flo-
da 1 ex. 19-21.9 (KJKS), Up, Uppsala, Husby-
borg I ex. 20.9 och 2 ex. 21.9 (KJCS), Vätö,
Bergsvik I ex. 21.9 (MKES) och Gä, Gävle,
Engesberg I ex. 20-21.9 (KJCS).

Abrostola triplasia, brungult nässelfly (NT).
Har i år påträffats i ndrmare 50 exemplar utspritt
under lång tid, vilket kan tyda på inhemska po-
pulationer blandat med migration. Sk, Brösarp,
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S. Lökaröd 1 ex.21 .1 (EKfS), Löderup, Jiirahu-
sen 8 ex. 2-27.8 (JMKS, KJCS, RYRS), Hage-
stad I ex.25.8 (OAOS), Ö. Hoty, Spraggehusen
1 ex. 25-31.8 och I ex. 1-16.10 (JMKS, KJCS,
RYRS), Sm, Kalmar, Nyhemskullen I ex 8.7
och 1 ex. 15.7 (LTSS), Västervik, Borgö några
ex. slutet av juli aug (EFAS), Ol, Arontorp I ex.

21.1 (BZZS), Runsbäck I ex29.1 (LTSS), Be-
jershamn I ex.30.7 (BZZS), N. Möckleby, Dör-

QV I ex. 29.1 , 1 ex.l9.8 och I ex.5-7.9 (KAHS),
Aby sandstäpp I ex. 8.8 (BZZS), Näsby 2 ex.

16-22.8, 2 ex. 26.8-3.9 och 2 ex. 4- 12.9 (BZZS),
Go, Sundre, Hallbjäns I ex. 25.8-28.9 (KJCS,
KJKS, RYRS), Hamra, Suders 3 ex. 15.6-20.7
(KJCS, KJKS, RYRS), Hamra, Tuvlandet 2

ex.l6.6-20.1.1 ex.2l .1-23.8 och 1 ex.24.8-28.9
(KJCS, KJKS, RYRS), Up, Uppsala, Husby-
borg 4 ex. 20.9 (KJCS), Rådmansö 2 ex. 19-31.1
(KJCS, RYRS) och Gä, Gävle, Engesberg 1 ex.

2-2r.9 (KJCS).
Acronicta tridens, treuddtecknat aflonfly

(NT). Ha, Åsa 1 ex. 7.7 (JMKS, SEHS). Arten
har sedan sin tillbakagång på 1960-talet saknats

i Halland (Eliasson 1999). Go, Sundre, Barsha-
ge I ex. 25.8 (KJCS). Andra fyndet från lokalen
på ett par år tyder på arten kan vara etablerad.

Amphipyra perflua, poppelbuskfly (NT). Vg,
Forshemsviken I ex. 14-15.8 (JMKS, Roland
Börjesson). Rapporterades ny för Vg så sent

som 1997 (Palmqvist 1998). Up, Häverö flertal
ex. 5.8 och senare (TBOS). Förmodligen mig-
rant i detta område, senast rapporterad därifiån
1996 (Palmqvist 1997).

Cosmia a|Iinis, gulbrunt rovfly (CR). Sk, Ha-
gestad I ex. 16.8 (KGLS, SOVS). Enda kända
förekomstområdet i Sverige är Ö1. Västerstads
almskog, varför detta måste rörå sig om ett mig-
rerande exemplar.

Apamea epomidion, leverfärgat ängsfly
(NT). Sm, Alem, Hedersrum 2 ex. 15.6
(wEDS).

Apamea scolopacina, gulhalsat ängsfly. Vs,
Fagersta, Hedkärra 2 ex. 28.1 och 2 ex. 18.8
(BJOS, HYDS), Fagersta, Finnbo-Flobo I ex.

28.7 (BJOS, HYDS). De nordligaste inlandsfyn-
den i landet. Arten har varit vanlig på Rådmansö
de senaste två åren trots att det inte är mer än

fem år sedan den togs här för första gången
(KJCS, RYRS).
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Fig. 1-2. Zolliktfers natrfLy (Luperina zolliko.feri.),
habitus, l. O| Bröttorpsören 23-28.9 2. OL,

Runsbt:ick 23.9 (fbtmen internigrata). Leg. et coll.
Mats Lindeborg. Foto; M. Lindeborg.

S c a rc e Arche s, Lup erina zollikoferi.

Lup.e rina z.ollikctft ri, Zollikof-ers nattfly. (Fig.
l-2). Ol, Runsbäck I ex (f. intemigrattt') 23.9
(LISS), N. Möckleby, Dörby I ex. (f. interni-
grata) 23.9 (KAHS, Bröttorpsören I ex. i betes-

lälla 23-28.9 (tjlss) ), Runsten, Bjärby I ex.
24-28.9 (KAHS), Go, Hamra, Tuvlandet I ex.
24.8-28.9 (KJCS, RYRS) och Gä, Gävle,
Engesberg I ex. 20-21.9 (KJCS).

Hydraecia ultima, förväxlat stamfly. Go,
Hejnum hällar 1 ex. 4.8 (EQTS, LGOS). Förmo-
dad migrant.

Sedina buettneri, brunstarrfly (VU). Bl, Söl-
vesborg, Siesjö 5 ex. 30.9 (BEFS, PMUS)-.

Spodoptera exigua, smalvingat lövfly. Ol, N.
Möckleby, Dörby 1 ex. 16-20.9 (KAHS), Runs-
bäck I ex.22.9 (LISS), Bejershamn I ex. 24.9
(BZZS), Go, Sundre, Hallbjäns 1 ex. 25.8-28.9
(KJCS, RYRS) och Up, Uppsala, Husbyborg I
ex.25.9 (KJCS).
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Cucullia fraudatrix, gråbokapuschongfly.
Endast ett fynd detta år i Sk, Svarte I larv 6.9
(LJRS, LNHS).

C uc ullia ar"gente a, silverfl äckat kapuschong-
fly (NT). Sk, Ahus I ex.23.1 (BEFS) och Kivik,
Mtaby I ex.24.l (BEFS), Silvåkra, Revingefäl-
tet 1 ex. 18.7.2000 (KGLS, SOVS). Fortsatt
rapportering av denna art cir av största vikt ef-
tersom arten har försvunnit från flertaLet kcinda
lokaler i Skåne och på Ötand de senuste 3-1
åren.

Cucullia praecana, nordiskt kapuschongfly
(VU). Sk, Maglehem 3 larver ll.8 (OAOS),
Böste 1 larv 2l .8 (LJRS) och Svarte 1 larv 6.9
(LJRS, LNHS).

Hillia iri,s, nordiskt pilfly. To, Keinovuopio
51 ex. registrerade i ljusfälla placerad i fjäll-
björkskog med inslag av våtmarker och viss be-
byggelse (FAZS), Vittangi 1O-tal ex. 23.8
(FAZS). Artens uppträdande och utbredning i
nordligaste Sverige är dåligt känd (fr Ryrholm
& Ohlsson 1997). Möjligen har arlen expanderat
norrut senare år då den helt saknades i en tidiga-
re studie 1910-1914 i Abisko (Douwes 1975).

Aporophyla lutulenta, kamsprötat puckelfly.
Det besvärliga taxa som lutulenta utgör i Europa
har länge diskuterats. I Noctuidae Europaeae
volume 5 (Ronkay, Yela & Hreblay 2001) före-
slås att de väst-nordvästliga (inräknat Sverige),
mer polymorfa populationerna i Europa tillhör
Iaxat lueneburgensis, medan de något mindre
variabla ost-sydostliga populationerna skall till-
höra lutulenta. Genitalieskillnaderna mellan
dessa taxa är genomsnittligt mycket små. Be-
skrivning av larverna och jämförande chaetotaxi
saknas liksom elekrofores eller andra metoder
för att utesluta eventuella tvivel. Dessutom uir

validiteten av namnet luneburgensi^r ännu ej
fastställd. Av dessa skäl finns anledning att av-
vakta eventuellt namnbyte.

Lithophane semibrunnett, askträfly. Sk,
Sandhammaren 2 ex. 29.9-5.10 och 1 ex. 13-
19.10 (ÖRDS), Sandhammaren, Stora Ekeliden
I ex. l-6.10 (JMKS, KJCS, RYRS) och 2 ex.
1-26.10 (KJCS, RYRS), Löderup, Järahusen 1

ex. 1-6.10 (JMKS, KJCS, RYRS), Hagestad 1

ex. 1-8.10 (PMAS) och 1 ex. 9-16.10 (LJRS,
LNHS), Sandhammaren 2 ex. 13-14.10 (FAZS)
och Hagestad I ex. i början av oktober (HRDS).

De många rynden r r^io,Jl^',Ji*Lu':: r*
på att arten.nu är etablerad i landet. Dessutom
funnen på Ol, Näsby 1 ex. I1-23.10 (BZZS).

Conistra erytrocephala, gulhövdat plattfly.
Gä, Sandviken, Hammarby I ex. 20.10-17.11.
Det andra fyndet från platsen vilket tyder på att
arten finns bofast på sin mest nordliga lokal
(KJCS).

Agrochola lychnidis, strecktecknat backfly.
Sk, Löderup, Järahusen 1 ex.28.8-6.10 (JMKS,
KJCS, RYRS), O. Hoby, Sp.raggehusen 1 ex. 1-

9.9 (JMKS, KJCS, RYRS), O. Hoby, Ornahusen
I ex.20-21.9 (JMKS, KJCS, RYRS) och Up,
Uppsala, Husbyborg 1 migrerande ex. 19.9
(KJCS), nordligaste fyndet i landet.

Xanthia ocellaris, ljusribbat gulvingfly. Ett
exemplar funnet i Sö, St. Vika, Nynäshamns k:n
30.8- 1 5.9 (PGAS). Det nordligast kända fyndet i
landet.

Agrochola circellaris, tvärlinjerat backfly.
To, Keinovuopio 2 ex. i ljusfälla (FAZS). Nord-
ligaste fynden i landet.

Hecatera dysodea, gulpunkterat lundfly (Fig.
3). Sk, Malmö flera flygande ex. 15.7 (WMAS)
och ll .l (BEFS, LJRS), vid sistnämnda tillfället
också obs. av två kopula och mängder av ägg på
värdväxten. Fynd av larver i olika storlekar har
rapporterats från 15.7 till början av september i
stort antal (flera rapporlörer). Larver som tagits
in i juli och augusti har förpuppats och kläckt

Fig. 3. Gulpunkterat lundfly (Hecatera dysodea)
kldckt från larv funnen i Sk, Malmö 31.8.2000. Arten
förekom rikligt öven i år i Malmö. En viss spridning
av arten i Skåne har observerats. Foto: G. Palmqvist.

Small Ranunculus, Hecatera dysodea, expanding in
,s o u.the rn.mo,s t Sw e den.
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efter 3-4 veckor (OAOS, WMAS). Med all san-
nolikhet uppträder dysodea i två överlappande
generationer. Sedan upptäckten av arten förra
året har en viss spridning i Skåne skett; Lund,
Gasterlyckan 2l lawer 2.8 (OAOS) och Hjärup,
längs Lommavägen och banvallen 12 larver
20.8 (PMAS).

Mythimna albipuncta, vitpunkterat gräsfly. I
år mer sparsamt förekommande jämfört med
förra året längs Skånes SO-kust (jfr Palmqvist
2001). Funnen i Järahusen i 1 ex. 30.7 (RYRS)
och senare ca 20 exemplar från mitten av augusti
till mitten av september (HYDS, JMKS, KJCS,
RYRS), Ot, Ottenby lund I ex. 18-24.8
(KAHS).

Myrhimna vitellina. äggult gräsfly. Sk. Ö.
Hoby, Spraggehusen 2 ex. 1-16.10 (KJCS,
RYRS), Go, Sundre, Hallbjäns I ex.25.8-28.9
(KJCS, RYRS).

Noctua interjecta, violettgrått bandfly. BI,
Norje I ex. 10.8 (LBOS). Nytt landskapsfynd
för denna expanderande art.

Eugraphe sigma, rödkantat jordfly. Go, Tofta
skjutfält I ex. 14.1 2000 (EQTS, eÅrS;. nor
första gången påträffad på Gotland.

Paradiarsia glareosa, vitgrått jordfly. Sö,
Torö, Herrhamra I ex. 30.8-15.9 (PGAS). Till-
fällig migrant i sitt allra nordligaste förekomst-
område.

Peridroma saucia, vittofsjordfly. Sk, Hage-
stad 1 ex. 27.9 (SIRS) och 1 ex. 16.10 (WMAS),
Löderup, Stranbadsåsen 1 ex. 21.I0-30.II
(KJCS, KJKS, RYRS), Ha, Halmstad, Påarp.1
ex. 19.9 (LNYS), Vindrarp 1 ex. (KURS), Ol,
Runsten, Bjärby I ex. 6-12.10 (KAHS), S.

Kvinneby I ex.11-23.10 (BZZS), Ottenby lund
1 ex. l5-19.10 (KAHS) och N. Möckleby, Bläs-
inge I ex. 26.10-3.11 samt I ex. 4-10.11
(KAHS).

Xestia sincera, barrskogsfjällfly (VU).Vs,
Surahammar, Olgotsberget I ex.29.6 (LKHS),
Gunnilbo, Kråktjzirnen 1 ex. 30.6 (LKHS), Dr,
Boda. Styggforsen 2 ex. l.J (BAÖS. ESFS.
IFÖS, PFES) och I ex. I1.7 (Fred Ockruck).

Heliothis armigera, brunaktigt knöIfly. Sö,
Sörtorp, Floda 1 ex 22-23.9 (KJKS) och Up,
Uppsala, Husbyborg I ex. 20.9 och 2 ex. 22-
23.9 (KJCS).
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Nya landskaps- och lappmarksfynd
1436 Sesia melanocephala Go (ELHS) - 1447 a

Synanthedon andrenaeformis Sö (EQTS,
LGÖS) - 1825 Polyommatus amanda lr b
(KJCS, KJKS, RYRS) - 1909 Orthonama obsti-
pata Yg (JMKS) - 1928 Costaconvexa poly-
srammata Og (FAZS), Up (KJCS) - 1962 The-
ra cognata Lu (FAZS) - 1994 Operopthera bru-
mataTo (FAZS) - 1995 O. fagata Lu (FAZS),
To (FAZS) - 2000 Perirctma hydrata GS (EQTS
2000) 2022 Eupithecia pygmaeata Bo (SVNS)

-2029 E. trisignaria Me (SVNS) -2036 E. tri-
punctaria Me (GFJS) - 2040 E. icterata To
(FAZS) 2054 E. virgaureata Gä (KJCS) -
2091 Calospilos sylvata Nä (LKHS), Hs
(FAZS) - 2124 Epirranthis diversata Bo
(PHNS) - 2181 Lasiocampa rrifolii Ys (TOBS
1966) - 2322 Catocala sponsa Gä (KJCS) -
2329 Prorodeltote pygarga Gä (KJCS, RYRS) -
2348 Nycteola asiatica Bo (LNHS), Hs (FAZS)

- 2348 a Chrysodeixis chalcites Sk (FAZS) -
2319 Acronicta alni GS (EQTS 2000) - 2382 A.
psl Nb (KJCS, RYRS) -2423 ApameafurvaHr
(KJCS, RYRS) - 2433 A. scolopacina Ys
(BJOS,HYDS) - 2452 Luperina zollikoferi Gä
(KJCS) - 2465 Celaena haworthii To (FAZS) -
2520 Aporophyla lutulenta.Vr (PENS) - 2521 a

Lithophane semibrunnea Ol (BZZS) - 2522 L.
socia Me (GFJS) - 2548 Agrochola circellaris
To (FAZS) - 2554 A. lychnidis Up (KJCS) -
2561 Xanthia ocellaris Sö (PGAS) - 2561 Di-
cestra trifulii Hs (FAZS) - 2586 Lacanobia w-
latinum Bo (PHNS) -2619 aMythimnavitellina
Sk (KJCS, RYRS) - 2652 Standfussiana lucer
nea Ys (TOBS 1966) - 2662 Noctua interjecta
Bl (LBOS) - 2668 Eugraphe sigma Go (EQTS,
EÅTS 2000) -2615 Diarsia dahliiTo (FAZS)
2109 Heliothis armigera Up (KJCS)

Rapportörer
AEPS = Peder Andr6n, ARNS = Sten-Arne An-
dersson, ATTS = Ulla-Britt Andr6n, BAÖS =
Anders Brattström, BEFS = Christer Ber-
gendorff, BJOS = Jan Olov Björklund, BPOS =
Per Olof Bengtsson, BQRS = Rainer Blomqvist,
BZZS = Per-Erik Betzholtz,gÅns = Bengt Åke
Bengtsson, DJÖS = Jörgen Dahl6n, EFAS = Ste-
fan Ekroth, EKIS = Bruno Enekvist, ELHS =
Claes Eliasson, EQTS = Håkan Elmquist, ESFS
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= Stefan Eriksson, EÅTS = Båtel Enekvist,
FAZS = Markus Franz6n, FOUS = Markus Fors-
lund, FPLS = Per Frededriksen, FYKS = lnge-
mar Fryklund, FÄJS = Jan Fältsröm, GFJS =
Osten Gardfjell, GSXS = Alexander Giselsson,
GUSS = Bertil Gunnarsson, HEYS - Benny
Henriksson, HGNS = Göran Hagerum, HRDS =
Olle Hammarstedt, HTIS = Berlil Hallmer.
HYDS = Nils Hyden. lFÖS = Fabian ldensjö.
IMBS = Lars Imby, JJAS = Kaj Johansson,
JMLS = Magnus Jeansson, JMKS = Mikael Jo-
hannesson, KAHS = Hans Karlsson, KDVS =
Dave Karlsson, KGLS = Glenn Karlsson, KJCS
= Clas Källandeq KJKS = Karl Källander,
KPOS = Per-Olof Kall, KSMS = Peter Koch-
Schmidt. LBOS = Bo-Cöran Larsson, LGÖS =
Göran Liljeberg, LJRS = Jesper Lind, LKHS =
Hans Lindmark, LLVS = Lars Olof Lied6n,
LNHS = Henrik Lind, LNYS - Ronny Lindman,
LTSS = Mats Lindeborg. LÖvS = Richard Löv-
gren, MKES = Kenth Martinsson, NÅTS = Mår-
ten Nilsson, OAOS = Anders Ohlsson, OLBS =
Bo Olsson, PENS = Carl-Åke Pettersson, PFES

= Fredrik Persson, PGAS = Göran Palmqvist,
PHNS = Hans Petersson, PMAS = Magnus
Persson, PMUS = Magnus Petersson, RPLS =
Göran Ripler, RYRS = Nils Ryrholm, SEHS =
Peter Streith, SEMF = Hannu Saarenmaa, SEÅS
= Åke S"lling, SIRS = Ingvar Svensson (Staf-
fanstorp), SNTS = Thure Svensson, SVNS =
lngvar S.vensson (Österslöv). SÖKS..= Per Sjö-
kvist, SOVS = Göran Svensson, TBOS = Björn
Torstenius, THMS = Erik Tham, TOBS = Mark
Toneby, TSSS = Stig Torstenius, WEDS.: Bengt
Wendel, WMAS = Magnus Wedelin, ORDS =
Jan Olof Ord6n

Tack
Ett varmt tack till alla rapportörer som gjort denna
sammanställning möjlig. Ett särskilt tack till Nils Ryr-
holm, Mats Lindeborg och Magnus Wedelin för vzir-

defulla synpunkter på manuset. Ett stort tack också
till Mats Lindeborg för hjälpen med bilderna.
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