
Smilrre meddelanden och notiser

Leucania l-album L., en fiir Sverige ny noctuid (Lepidoptera)

Leueania l-album L., a noctuid species new to Srveden (Lepidoptera)

Efter fingst med kvicksilverlampa intill

NIilarhusens strandhotell i sydё stra Skane

natten ll― -12/9 1975 patraffades en 6 av det

fOr Sverige nya grisflyet Lθ
“
canfa r‐ arbIIm

L. sittande pl en tallgren nara lampplatsen.

Att den hade lockats dit av liuset ir helt

uppenbart. NIed anledning av fyndet gran―

skades tallgrenar utmed stranden, eftersom

dessa som det visat sig under kvanen, hade

lockat till sig(p.g.a.avgiven saft frin framst

barren) minga fjttrilar, sarskilt noctuider.

11lga ytterligare exenlplar av arten observe‐

rades,ej hener vid ljusfangst pi Samllla plats

pafbljande kvin. uttryckt i Rikets nit ir den

exakta kartkoden fёr fyndplatsen: OID 8j

30:43

、アaderleken vid fangsttillfallet var fё r ars‐

tiden gynnsam fё r fjarilsfingst, hellllulen,

temperaturen(ca l m ёver marken)13-14° ,

vinden svag, sydvistlig。  アヽeckan dessfё rinnan

(2--10/9)hade Varit extremt varm med rela‐
tivt kraftiga sydliga vindar.

Ij`IIcαnfa r‐αI♭ EInt ar en sydlig art ined(at―

■linstone tidigare)utbredning upp till norra

Tyskland och sOdra Baltikum.Arten har visat

tecken pl att utёka sitt utbredningsOmride

norrut, bl.a. under b6rjan av 1950-talet, di

den var vanlig i hela norra Tyskland och 4

exemplar togs i Danmark(Hoffmayer 1960,
De Danske Ugler)(Bornh01nl och Falster).
Senare har en kraftig tillbakagang skett och

arten tycks numera vara helt fё rsvunnen i

norra Tyskland,atininstone ner till Hamburg_

trakten.Det svenska fyndet 1975 far av dessa

grunder anses vara nagOt ёverraskande.Huru―

vida det rёr sig Om en tillfillig invasiOn eller

arten har eller konllner att fa en stadig‐

varande fё rekomst vid NIalarhusen far franl_

tiden utvisa, men biotopen pa denna lokal

Lθ acania r―αfbant L.,6,Sk,Milarhusen,fangad
natten ll―-12/91975.

liksom pa flera andra platser langs sydkusten,

d.v.s. inom ett viktigt ilnmigrationsomrade

fёr noctuider och andra insekter,tycks vara

f6r arten limplig. Under langre tid tOrde

arten inte ha upptratt inom omridet, efter‐

som detta ur lepidopterologisk synpunkt hOr

till Sveriges bist undersё kta.

Arten lever pa farsvingel(F`s′ ucα ουina),

kvickrOt(Agrο ρIJrοrt repens)och andra gras.

SOderut har den tva generationer arligen, i

juli och september. Bland vara Lθ acanビα―

arter liknar L. I― αI♭ IInl mest L. cOm″ηα L.

men sklljes litt fran denna genOm det fbr

arten mycket typiska liggande l―et pi fram―

vingen (se fOtO)・  Liksom vara arter L. αI♭ f‐

Pancrα F., L. Iffrο rαIIs curt. och L. Iピ thar―

gyrビ α Esp. har hanen svart buktofs.

Sonl svenskt namn synes l― tecknat grisfly

vara lampligt.
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