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Gult ordensfly (Catocala (Ephesia) fulminea) - ny art för
landet (Noctuidae, Lepidoptera)

Catocala (Ephesia) fulminea(Scopoli, 1763) - a moth new to
Sweden (Lep:Noctuidae)

Fjärilen lär vara en immigrant från sydöst.
Den 11 augusti blåste SW vind. Samma vind råd-
de även dagen innan. Samma natt togs storfläck-
igt bandfly Noctua interposita (Hübner,1789) på
Gotland. Även det troligtvis en immigrant som
följt med ovanstående väderläge.

Gult ordensfly är lätt att känna igen bland an-
dra gula ordensflyn som flyger i Syd och Mellan-
europa. Bakvingens mittband är ringformat från
bas till kant och ger upphov till en gul fläck på
bakvingens framsida (Fig. 1). Arten lever på slån,
Prunus spinosa, som finns vid lokalen. I vårt när-
område är gult ordensfly funnet  i södra Finland i
rikliga mängder. Man misstänker t.o.m. att den
fortplantar sig där. I de inre delarna av Lettland,
Estland och Polen fortplantar sig däremot arten
med säkerhet och där kan den vara vanlig. I Dan-
mark är den tagen som immigrant på Bornholm
1957, 1971, 1995 och 1997. År 2002 blev C. ful-
minea åter funnen i Sverige i 2 exemplar på södra
Gotland.
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Den 11 augusti år 2000 var jag och fångade fjäri-
lar på ”berberata-lokalen”, dvs. Mjällby fogde,
Sölvesborg i Blekinge. Jag hade skymningsfång-
at ”micros” och började placera ut 3 st. 125 Watts
kvicksilverlampor. Jag var främst ute efter flyet
Epilecta linogrisea (Gråvattnat bandfly) som fly-
ger på lokalen. För många år sedan hade jag fått
en fet hona av Calliteara pudibunda (Bokspinna-
re) och jag funderade även över den arten. Det
var varmt och kvavt i skogen och varken bandfly,
berberismätare eller bokspinnare dök upp vid
lamporna och jag började fundera på att åka hem.
Klockan var 22:55. På ett av lakanen satt det
dock ett sletet buskfly som jag tyckte var lite
mystiskt. Det hade tegellagda vingar som dolde
bakvingarna. Jag tog in djuret och därefter tänkte
jag inte mer på det. Lite desillusionerad släckte
jag de 2 andra lamporna och började packa ihop.
Ledsen och ensam i bilen tog jag en kopp kaffe
och tog fram det sletna buskflyet och tänkte
slänga ut det genom fönstret. Precis innan jag
skulle till att ”dutta ut” flyet genom fönsterrutan,
såg jag att bakvingarna var signalgula. Jag fick
kaffet i halsen, för jag förstod då att det var ett
gult ordensband som inte var tagen i Sverige för-
ut. Genast på morgonen därpå ringde jag upp
Christer Bergendorff som samlade på Öland.
Följande kväll möttes vi på lokalen och Christer
kunde konstatera att det var Catocala (Ephesia)
fulminea (Scopoli, 1763), en hanne, som jag hit-
tat. Vi satte ut 5 st. 125 watts kvicksilverlampor.
Mina 3 lampor satte jag intill slånbuskar som lar-
ven lever på. Många lockbeten sattes också ut
den kvällen. Inget ytterligare gult ordensband vi-
sade sig dock. Christer samlade med många lock-
beten några dagar senare men fick inget då heller.

Biotopen ligger nära havet. Många fjärilssam-
lare kommer till lokalen för att ta berberismäta-
ren. Det är ett skogsområde med trädskikt av tall,
ek, bok och björk och ett örtrikt fältskikt

Figur 1. Gult ordensfly (Catocala (Ephesia) fulmi-
nea). Foto: Christer Bergendorff.


