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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Lepidoptera (fjärilar), Familj: Noctuidae (nattflyn), Släkte:
Syngrapha, Art: Syngrapha hochenwarthi - fjällmetallfly (Hochhenwarth, 1785) Synonymer:

Kännetecken
Fjällmetallfly är en liten nattflyart med typisk metallflyteckning. Framvingarna är bruna med violettgrå, slöjlika,
mjuka tvärlinjer och med ett enfärgat rödbrunt mittfält från och nedanför den silverfärgade mittfläcken. Bakvingarna
är ljusgula med en smalare svartbrun utkantsbård än hos den liknande, mer violettgrå arten torvmossemetallfly
Syngrapha microgamma. Den nordiska populationen har beskrivits som underarten lapponaris (Schulte 1952).
Vingspann 26-30 mm.

Utbredning och status
Fjällmetallfly är i Norden endast utbredd i fjälltrakterna norr om polcirkeln. Från 1800-talet finns fynd från
Härjedalen och Hälsingland, men om de är korrekt artbestämda rör det sig sannolikt om migrerande individer från
nordligare områden. Från ca 1930-talet finns ett fynd från Pite lappmark, Bäverholmen och mer tveksamma enstaka
fyndangivelser från Åsele lappmark före 1940, Lycksele lappmark 1973 och Medelpad före 1953. Att arten i likhet
med andra metallflyn kan uppträda som migrant och för kortare eller längre tid besätta ny områden är tydligt då
arten under förra hälften av 1900-talet påträffades flerstädes i både Sveriges och Finlands lågland från polcirkeln och
norrut, bl.a. längs Torne älv och Kemi älv. Fram till 1960 kunde arten vara lokalt talrik i Lule lappmark. Under de
senaste 20 åren har arten minskat starkt och i Sverige bara påträffats i Torne lappmark. I de västra fjällsluttningarna
mot Torne träsk var arten tidigare ofta talrik, men påträffas numera endast sparsamt och inte varje säsong. Enda
rapporten om en rikligare förekomst är från Karesuando 1998. Under 1970-talet påträffades arten också vid
Pulsujärvi mellan dessa förekomster. I Norge är arten bara påträffad norr om det svenska fjällområdet, främst från
Bardufoss i Troms fylke mot Kilpisjärvi och de nordligaste svenska fjällen Tuipal samt vidare in i Enontekis lappmark i
Finland. I Finnmark finns spridda fynd i botten av flertalet större fjordar öster om Alta. Flest är fynden dock längs
gränsälven till Finland och söder om Varangerfjorden. Från Kolahalvön är fynden många i distrikten mot Finland och
Norge, men i övrigt bara fåtalig vid sydkusten. Dessa angivelser från grannländerna är dock från före 1970.
Världsutbredningen är uppsplittrad. I Europa omfattar förekomsten bara nordkalotten i Norden och Alperna från
Frankrike till Österrike och Slovenien. I Asien förekommer den i södra Sibiriens och Centralasiens bergsområden.

Ekologi
Fjällmetallfly påträffas främst i blomrika högörtområden i fjällbjörkzonen. Särskilt blomrika ytor finns ofta längs
jokkar och vid älvstränder. Den kan dock även påträffas i betydligt magrare områden, bl.a. har den påträffats på
flygsandfältet vid Pulsujärvi där den attraherades av den rika blomningen av lågväxta fibblor i rengärden. Fjärilarna
är både dag och nattaktiva och flyger gärna i solsken. Transportflykten sker oftast på 2-3 m höjd, men vanligare är att
se fjärilarna svirra omkring på låg höjd besökande olika blommor där de endast stannar till kort på varje blomma utan
att sätta sig till ro. De besöker många olika blomsorter. Då de väljer en viloplats sätter de sig lågt i vegetationen och är
då inte lätta att skrämma till flykt. Det är därför lättare att gå förbi en förekomst av arten än för många andra
dagaktiva nattflyn och mätare i fjällregionen. Flygperioden sträcker sig normalt från sista veckan i juni till senare
hälften av juli, med högflygning under första veckan i juli. Larven lever av bladen av bl.a. fjällvedel Astragalus alpinus
och gullris Solidago virgaurea. Den övervintrar två gånger innan förpuppning sker.
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Hot
Arten förefaller dra sig alltmer mot nordöst där klimatet är torrare och midnattssolen ger jämnare
dygnstemperaturer. Det kan vara skäl att misstänka att arten redan missgynnats av den globala uppvärmningen och
att endast en svagare ökning av årsnederbörden och minskning av antalet soltimmarna fått denna effekt. I övrigt kan
inga uppenbara hot mot arten eller dess habitat ses.

Åtgärder
Fjällmetallfly bör rapporteras från alla förekomster. På kända lokaler bör den eftersökas vid olika tider av dygnet
eftersom fjärilarnas näringssök kan ske vid speciella tidpunkter och den däremellan kan vara omöjlig att påträffa,
sannolikt varierar tidpunkten beroende av väderleken.
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