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sen, som b6r vara seg kr]rmpningsr6ta, normalt brunfergad, men vad Bellde granen,
vitfiirgad Osroma I enuginea-ved-

De exemplar, totalt ca ett 50-tal, som khcktes ur bokgrenarna frin Horns6 avr:ek
markant flin sklnska exemplar av arten fremst genom en skarpt markerad flra
pi halssktilden niende frin basen till drygt halya halssk6ldens liugd. Genitalorgan
trch 6vriga karakterer iiyerensstemde dock med /eiscrreri och bestimningen har
bekreftats av A. Olexa (Prag), som studerat stiirre delen av malerialet.

Mclandrga caraboides L.
Konslaterades i Skerafidsravi[en i Skrine leva i sivil ask som bok. En pe rot

sleende helt barkfallen ask (Fig. 2) yar selunda angripen i nedre delen upp till ca
3 m hdjd. Vid besdket den 24 april fanns larter i tvi storlekar. Dessa levde strax
under det hirda ylskalet och de fullvixta larverna hade f6rberett utgingshAlet.
I ltisare ved i samma htigstubbe fanns Mordellisrenq abdominalis F. som imago i
puppkammare. I en Yindfilld bok med barken ennu kvarsittande patriffades starka
angrepp av Melandtya dels i stammen dels i grenved och her iakttogs puppor redan
den 25 april. Larverna utvecklades i lett vitr6tad red dock i avsevirt hirdare kon-
sistens en vad sliktingen Melandrgu dubia Schall. normall pitreffas.

Stig Adebtutt och Slig Lundberg

Arenostola eutrerna Eb. En lidr Sverige ny noctuid

ir 1962 tog jag { exemplar av vad jag dA trodde vara .{renosaolo llu.a Hb. pe
mina ftiriildrars landstelle i Roslagen (RAdmans6, Xoholma by, Skogshyddan). Under
196{ tog jag 23 exemplar till utav samma fjeril, ty jag amnade skaffa mig en full-
stendig serie av {rten.

En god vin till mig, Leif Berglund, 6nskade av nlgon anledning jimf6ra ett p&r
av sina exemplar utav -,1r. /lura med mina. Nir han studerade mina fjirilar, blel
han emellertid misstiinksam, ly hau tyckte att de peminde om de exemplar av,4..
exarem@, som han sett i H. Iioch: \f ir Bestimmen Schmetterlinge. Fullkomligt seker
var han dock inte.

Herr StiB Torstenius erbjtid sig di att nerErare eraminera fjirilarua och han fann,
att de I exemplareu frAn 1962 tiar Ar. ertrcma och av de 23 exemplaren frAn 196.1

var l5 st. .lr. extrema, resleo .{r. fluca.

-lrcnostolq lluaa Hb.

Ribbor i framvingens yttre del miirk-
pudrade eller av vingens ferg.

Framv:s bakhiirn markerat, atm. 8e-
nom vingfransaruas form. Gcr vingen ett
trekantigt utseendc.

I framv. ir den yttre tverlinjen ofta
ofuUst[ndig. Den inre aldrig (?)marke-
rad.
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Arenoslolq ertrema Hb.

Ribbor i framvingens yttre del ljust
pudrade mot m6rkare bak8rund.

Framv:s bakh6rD mindre markerat dn
hos .4r. flu.ra, vilket 8er t-ingen elt mindre
trekantigt utseende.

I framv. ir i allm. yttre tvirlinjen mar-
kerad genom en rad svarla puokter pA
ribborna. Hos en del m6rka ex. er even
inre herlinjen markerad, dock ofull-
stindigare.
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Njurflicken ofta antydd genom en
m6rk sLugBa, (hos m6rka ex.) med ljus
utkant.

I bakre delarna av rofeltet och inre
mellanfeltet finns hos flera av mina ex.
en diffus mdrkskrrggning.

Baki-ingar vanligen m6rkare an fram-
vingarna.

Fjirilen ngt. mindre riid och mera ben-

Srrl en .{., /1llr4.
Enl. lilt. ngt. mindre in Ar. llura

(Mina er.: 27,7 mm-23,3 mrn, medelv,
25,0 mm).

Flygtid enl. litt. (n. Tyskl.): Mitten el.
slutet av juDi-ngn. geng i aug.

NjurfleckeD ofta antydd genom €n
m6rk skugga,

Bakre delarna av rotfeltet och inre
nellanfeltet utan mtirkskuBg[ing.

Bakvingar vanligen ljusare iu fram-
Yingarna.

FjArilen oftast tydligt r6dtonad.

Vbr. enl. Nordstrt m m.fl.: Svenska
Fjerilar: 23-27 mm.

Flygtid enl. litt.: Slutet av juni el. b6r-
jan av juli-b6rjan av sept.

Itina exemplar er ragna 1962:5/8 4 dd, 1961:5/7 3 66, l4l7 2 64, l5l7
5 a 6, fih 1 a,20/7 2 6 6,2tt7 1 d, 1/8 r ?.

Den tidigare utbredningen fit Ar. extrcma 6r: Nigra stdllen i England, Holland
(Klitterna), Nordtyskland, Daruaark (siidra kustpartierna pa SjrcUand), iland (sedan

c

Fi8. 2. Vnnster ralva hos Ai Ar. erttema
Hb.. B: Ar, lluxa Hh. H6ger velva sedd
utifrAn hos Ct Ar. extretuaHb. D| .4t. lluxa
Hb. (S. Torstenius del., A och B efler
E. Pyndt, C och D original.)

E^to ot. Ts. h0.87. H.1 2,1966

D

FiB. t. ,-{renostold ertrcma Hb. 6, u/i lil.
2.15X. Foto E. v. llentzer.
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1939), s6dra Finland till Uralbergen. Som verdvext uppges Crlrnrogroslis-arter,
bl.a. C. epigeios-

Det littaste settet att skilja .Et. ettrcma lrdt Ar. lluxa er genom bakvingarnas
fergtotr och framyingarnas utkantfelt. Dessa karakterer Iicker oftasl ftir en siker
examination. Somliga eremplar dr dock srdra alt aygtira lilken art de tillh6r. DA fer
man understika valvernas utseende. KaraktererDa stns ttdligt utan eller med lalt
forstoring. Honans genitalia har jag tl'verr inte funnit nlgon atbildning eller be-
skrivrfng av, sA dirf6r fir man helt lita sig tiU jemfiirelser mellan exemplar, som
Ar htlbestiimda.

Som sveuskt namn pi fjirilen vill jag f6resli: lltirkribbat strAfll'.
Slutligen undrar jag om inte flera lepidopterologer, som gjort fdngster i Roslagen,

kan ha .{.. extrcrna i sina samlingar utan att kenna till det. Jag tog ju arten redan
1962, si den har haft tid att sprida sig. Om enemplar uppteeks, skulle jag vara tack-
sam om jag fick noggranna uppgifter diirom for en e1'entuell sammanstellning.

Summart'

-lterrostola €xr.ema Hb., earlier not observed in Srreden, rras found in l-ippland
(Rfldmansii, Koholma by) b]'the author in 1962. It is now common in this area.
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Upprop till Nordena lepidopterologer

En av de mesl itigonenfallande och best studerade etolutionsprocesserna i vira
dagar er utbredningen av melanistiska (m6rka) former hos vissa spinnare, nattfltn
och metare. Eftersom f6reteelsen framf6r aut er koncentrerad till industriomrAden,
har den fAtt namnet industrimelanism. Den er fidigast kand hos bjdrkmitaren,
Biston betnldri.ts L., frin llanchesteromrAdet. \umera kinner man den hos etl
hundratal artel i Europa och Nordamerika,

Industrimelanismen har hittilts knappast studerats i Norden, men nringa arters
omyandlinB ir i full gAng iven hir, negot som t!'dligt framger av Lunds universi-
lets samlingar. Som en bas f6r framtida studier i emnet Snskas si manga ex. som
m6jligt (girna ttrer 100) och insamlade utan hinsln till r.ariabiliteten (eller exem-
plarens kondition) frAn si mlnga olika lokaler i Norden som mdjligt, av f6ljande
a er:

Dasgchira pudibunda L.
Parasticft lis monoglgpha Hufn.
Procus slrigilis L.
P. lotrunculus Schiff.

Gonodontis bidentarq Cl.
Biston betulqius L.
Boatmiq fibeata Cl.
B. rependatd L.

Eatonol.Ts. irs.87- E- 1-2,1 6


