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ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

SAMMANKOMST 

DEN 2 MARS 1888. 

Sammankomsten hölls i föreningens vanliga lokal å hötel 

Phenix under prof. O.: SANDAHLS ordförandeskap. 

Såsom nyinvald ledamot af föreningen anmäldes: 

På förslag af ordföranden: 

Farm. stud. hr RAGNAR OLOF IVAR WALLENGREN. 

Den af hrr revisorer afgifna berättelsen om granskningen af 

Entomologiska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning 

af föreningens angelägenheter under år 1887 upplästes och hade 

följande lydelse: 

Revisionsberättelse för år 1887. 

Undertecknade, som vid Entomologiska föreningens sammanträde den 14 

sistlidne december utsågos att revidera räkenskaperna för år 1887, få efter verk- 

stäldt uppdrag afgifva följande berättelse. 

A. F. REGNELLS fond, P. F. WAHLBERGS fond och Ständiga ledamöters 

fond, hvarifrån räntorna öfverförts till Allmänna kassan, hade under året icke 

vunnit någon förökning samt utgjorde respektive 2.000, 2,000 och I,100 kronor. 

OSKAR SANDAHLS fond (f. d. Allmänna fonden för entomologiens be- 

främjande), hvilken vid årets början utgjorde 2,237 kr. 45 öre, och hvars rän- 

tor likaledes öfverförts till Allmänna kassan, har vunnit en tillökning af 65 kr. 

och uppgick således vid årets slut till 2,302 kr. 45 öre. Nämnda tillökning 

har uppkommit genom följande gåfvomedel: af sällskapet Fauna 50 kr., af 

fröken D. PETERSEN 10 och af fröken S. von Posr 5; tillsammans 65 kronor. 

Af det föregående framgår, att de fyra förenämnda fonderna vid årets 

slut tillsammans utgjorde 7,402 kr. 45 öre. 

Ställningen i Allmänna kassan utvisas af följande öfversigt. 

Entomol. Tidskr. Årg. 9, H. 1 (1888). 



ENTUMOLOGISK TIDSKRIFT 1888. tt 

Behällning: vid färets "början =-s--. 03.590 SENS ere 189: 68 

Inkomster: 

Under året influtna årsafgifter: 

ARTS ROT FOO cs Ae AI CI SEEN MA 24: — 

232 St MfOR MG SY SEAN RAS ST SAR 1,392: — 

TUSEN TOR OS SI OPÄTA CS) resor SAL SEE 6: 89 1,422: 89 

Räntor fran. förenamnda 4.,foMmAer-.—-5=5- cee-E ELAN 441: 75 

Behållning å försålda exemplar af tidskriften, årg. 1887 «34:20 

Försälda T4JsSt: bokkapslansöXx LAtEsaoset feoea Sean 2 1,926: 84 

Summa 2,116: 52 

Kredit. 
Utgifter : 

För framställandet af 1887 års årgång af tidskriften: 

Tryckning, papper och häftning 35---ss--- 985: 05 

TILUStFA lLONET ooo oss races RS LSS s skor s reta AL JES dp a 992: 05 

Utsändning af tidskriften till in- och utlandet............ 70: FAM 

Brefvexling,. DIefikort" mi. Myses- == 4555 SS SA SrAANNANANN 27: — 

Bokinköp stör: brblioteketracs et ir: args Ira SSE 32: 50 

Inbindningsaf böckersförsbiblioteketerss SES Teres ee 34: 40 

Arvode till distributören för åren 1886 och 1887 -....- 100: — 

Öfversättningsarvode för franska resumeerna i årgångarne 

I 8010 föölgöm ace ep sk or na ET Sf NT Ek RE FE 150: — 

Inköp vat 1.24 st. DbokkapslaärsieA:ov <=5Ees Naser arena 154: 96 

MD IVEISE od tee oms del ec bon lr Er SIE EE ASEA OR ÄGER SA 16: 31 1,586:'65 

Summa 2,116: 52 

Antalet ledamöter utgjorde den 14 sistlidne december 297, hvaraf 254 

betalande, hvadan årsafgifternas belopp enligt denna beräkning uppgår till 

1,524 kronor. 

Den ringa utgiften för illustrationer, ehuru sådana förekomma vid 5 upp- 

satser, har sin förklaring deri, att omkostnaderna dels bestridts redan under 

1886 och intagits i det årets räkenskaper, dels komma att ingå i innevarande 

års räkenskaper, dels bekostats af ordföranden och redaktören. 

Till behållningen vid årets slut höra äfven, ehuru ej af oss inräknade i 

föregående räkenskapsöfversigt, dels ett mindre antal resterande årsafgifter, dels 

restupplaget af tidskriften. 

Ehuru på detta års räkenskaper förts dels distributörens arvode för 1886, 

dels öfversättningsarvodet för sju föregående årgångar, har likväl behållningen 

vuxit under året från 189 kr. 68 öre till 529 kr. 83 öre. Under sådant för- 
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hållande torde det böra tagas i öfvervägande, om hela behållningen behöfves 

för Allmänna kassans utgifter under 1888, eller om någon del deraf bör på 

annat sätt disponeras, t. ex. genom dess öfverförande till OSKAR SANDAHLS 

fond för att sålunda kapitaliseras, eller genom att användas till ett skyndsam- 

mare afbetalande af Bibliotekskassans skuld, eller genom att afsättas för de af 

föreningen den 26 april 1886 beslutade taflor öfver sädesslagens skadeinsekter. 

Med afseende på tryckningskostnaden för tidskriften anse vi oss böra 

framhålla, att det vore önskvärdt, om en mindre del af texten, än för 1887 års 

årgång varit fallet, toges i anspråk för de franska resumeerna, hvilka i denna 

årgång upptaga 42 sidor, medan de motsvarande uppsatser, för hvilka i dem 

redogöres, upptaga 101 sidor. Resumeerna synas oss böra inskränkas till öfver- 

sättning af ytterst kortfattade, af redaktören verkställda eller godkända öfver- 

sigter eller förteckningar af hufvudpunkterna i sådana uppsatser på skandina- 

| viska språk, som kunna intressera läsare, hvilka ej äro mäktiga dessa språk. 

I sammanhang härmed må äfven nämnas, att ett par sidor kunna besparas för 

den egentliga texten genom att ur innehållsförteckningen utesluta den del, som 

har till öfverskrift »De särskilda häftenas innehåll». 

Bibliotekskassan hade vid årets början en skuld till OSKAR SANDAHLS 

fond af 499 kr. 52 öre och vid dess slut en d:o d:o af 431 kr. 7 öre. Å 

skuldens ursprungliga belopp, 570 kr., har således afbetalts 138 kr. 93 öre. 

Kassans inkomster hafva för året uppgått till 98 kr. 42 öre, hufvudsakligen 

för försålda exemplar af tidskriften; dess utgifter under samma tid hafva ut- 

gjorts af 29 kr. 97 öre såsom ränta på skulden. 

Föreningens säkerhetshandlingar hafva af oss inventerats och befunnits 

vara i vederbörligt skick samt öfverensstämma med de i: styrelsens protokoller 

derom antecknade beslut. Räkenskaperna äro i god ordning och med tillhörande 

verifikationer försedda, hvadan vi på grund af sålunda verkställd granskning 

tillstyrka Entomologiska föreningen att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 

dess förvaltning under år 1887. Derjämte få vi, på grund af tagen kännedom 

om styrelsens verksamhet, med synnerligt nöje framhålla, hurusom föreningens 

arbetschef och styrelsen i dess helhet med samma oförtrutna och uppoffrande 

nit, som förut, vårdat föreningens angelägenheter. 

Stockholm den 2 mars 1888. 

Gottfried Hofgren. Simon Nordström. 

Med anledning af revisorernas anmärkning rörande de fran- 

ska resumeerna meddelade ordföranden, att föreningens styrelse 

redan fäst sin uppmärksamhet vid nämda förhållande, och beslut 

var redan fattadt, att resp. författare af artiklar i tidskriften borde 

samtidigt med artikeln insända en sammanfattning af artikelns 

vigtigaste innehåll, så kort som möjligt, vid risk att eljes möj- 

ligen icke någon fransk resumé kom att inflyta i tidskriften. In- 
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sänd, å skandinaviskt språk affattad resumé skulle på föreningens 

bekostnad öfversättas till franska språket. — Det föreslagna ute- 

slutandet af »De särskilda häftenas innehåll», hvilken förteckning 

hittills intagits jämte det allmänna registret öfver årgångens inne- 

håll i sin helhet, vore lämpligt och lätt att verkställa. Med af- 

seende på revisorernas framstälda olika förslag om användandet 

af årets behållning ville styrelsen efter närmare öfverläggning 

fatta beslut. 

Revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen full ansvars- 

frihet för dess förvaltning under år 1887 bifölls af Entomologi- 

ska föreningen. 

Föreningens sekreterare och bibliotekarie prof. CHR. AURIVIL- 

rIus lemnade en redogörelse för föreningens bibliotek, hvaraf 

framgick, att detsamma för närvarande innehöll omkring 1,000 

rent entomologiska arbeten förutom en mängd vetenskapliga af- 

handlingar 1 andra ämnen i de lärda sällskaps tidskrifter, hvilka 

erhållas i utbyte mot »Entomologisk Tidskrift», hvaraf 8 årgån- 

gar nu utkommit. Dessa afhandlingar i icke entomologiska äm- 

nen skola användas till anskaffande af behöflig äldre och nyare 

entomologisk literatur. 

Löjtnant CraEs GRILL höll sedan ett längre, särdeles sakrikt 

och intressant föredrag om »Svampbildningar hos insekter», under 

förevisande dels af planschverk rörande detta ämne och dels af 

torkade fjärilar och larver med de ur dem framvuxna svamparnes 

sporbildande organ <:Särdeles anmärkningsvärd bland andra var 

den af hr konsul A. HÖGLUND från Nya Zeeland hemförda och 

nu till föreningen i ett stort exemplar förärade svampen Spheria 

Robertiz, hvars fruktbildande organ vuxit ut till en längd af 

mer än 10 cmtr ur leden mellan hufvudet och nacken hos larven 

till Rhizopsyche Swainzom Scott. Föredraget skall meddelas i 

Entomologisk Tidskrift. 

I det meningsutbyte, som uppstod med anledning af löjtnant 

GRILLS föredrag, deltogo prof. CHR. AURIVILLIUS, byråchefen J. 

MEVvEsS, kanslisekreteraren S. NORDSTRÖM, lektor K. F. THEDENIUS 

och ordföranden, hvarunder erinrades bland annat om den under 

eftersommaren och hösten rätt vanliga företeelsen af döda flugor 

(Musca domestica 1.), hvilka sitta fasthäftade vid fönsterrutor, 

väggar eller andra ytor, å hvilka kring flugans fäste finnes en 
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rundad, gråhvit, kornig fläck af de talrika sporer, som afsnörats 

och kringkastats från de sporbildande organ, hvilka från det i 

flugans bakkropp inneslutna myceliet af Empusa musce utträngt 

mellan bakkroppens segmenter. Ordföranden erinrade om, att den 

nämda flugdödande svampen hör till den af nyare botanister (ss. 

WARMING i hans »Haandbog i den systematiske Botanik») under 

Hypodermii uppstälda familjen Entomophthoracee, hvilken såsom 

namnet antyder (entomon, insekt och phthorå, förderf) uteslu- 

tande består af insektförderfvande parasitsvampar. 7 Äfven inom 

andra svampordningar ss. »kärnsvamparne»> (Pyrenomycetes) finnas 

dylika insektdödande svampar t. ex. det nämda slägtet Spheria 

och vidare Cordyceeps savat Botrytis, af hvilket sistnämda en art 

B. Bassiana är bekant såsom orsaken till den silkesmasken så 

förödande sjukdomen »Muscardine», en af silkesodlarnes svåraste 

fiender. 

Konservator LAMPA meddelade en utredning angående art- 

förhållandet och synonymiken mellan den af BJERKANDER för 100 

år sedan beskrifna >»kornflugan» (Musca pumilionis) samt de 

kornflugor, som sedermeia beskrifvits af FABRICIUS, FALLÉN, ZET- 

TERSTEDT, MEIGEN, HOLMGREN m. fl., hvaraf visade sig, att åt- 

skilliga missförstånd uppstått angående uppfattningen af dessa 

flugarter. För att utreda detta förhållande vore önskvärdt att på 

våren 1 april —maj erhålla lefvande larver af vintergenerationen, 

som lefver å rågbrodd, för att kunna utkläcka flugan och jäm- 

föra den med sommargenerationen. Föredraget skall ingå i Ento- 

mologisk Tidskrift. 

Från lektor A. E. HOLMGREN —- som var hindrad att nu 

närvara, såsom han äfven var vid Entomologiska föreningens års- 

sammankomst den 14 dec. 1887, då diskussion om Colorado- 

skalbaggens uppträdande i Europa förevar och i hvilken diskus: 

sion lektor H. således icke deltog, hvilket härmed enligt hans 

skriftliga begäran konstateras — från honom hade ordföranden 

vid sammankomstens början emottagit till förevisande å lektor 

H:s vägnar en larv af Harpyia Vinula, hvilken var tätt genom- 

borrad med små cirkelrunda hål, uppkomna därigenom att parasit- 

" WARMING uttalar den åsigten, att hithörande svampars sporer, såsom 

ett »smittämne», fastna vid flugornas kroppar och där gro samt genom and- 

hålen utifrån intränga i flugornas bakkroppar. OREITSASE 
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steklar, som lefvat i larven och inom densamma utvecklats, gnagt 

sig ut genom larvhuden. Dessa af lektor H. jämte larven öfver- 

sända parasiter voro Mesochorus confusorius HGN. och en, sanno- 

likt ny, art af slägtet Perilztus. Härjämte följde äfven 2 andra 

parasitsteklar, nämligen Paniscus Cephalotes och Iocerus (Iocryp- 

tus) Monticola, af lektor H. äfven funna i ofvannämda fjärilslarv. 

Med anledning af den förevisade larven och de ur den 

samma erhållna parasitsteklarne påpekade prof. AURIVILLIUS Vigten 

af att tillvarataga döda fjärilslarver, just emedan ofta intressanta 

parasiter ur dem framkomma. 

Löjtnant GRILL visade sedan föreningen en loupe, som till- 

hört CARL VON LINNÉ. Den samma hade blifvit funnen i fickan 

på en väst, som LINNÉ begagnat. En af LInnÉs döttrar hade 

skänkt densamma till löjtnant G:s fader med. d:r C. GRILL under 

dennes studietid i Upsala. Loupen har en enkel horninfattning 

och ett platt skaft, som blifvit snedt aftäljdt å ena sidan mot 

spetsen, samt bär tydliga tecken af att hafva varit flitigt begagnad. 

Detta dyrbara minne af den store mästaren och konungen i na- 

turens riken var nu väl bevaradt i ett smakfullt etui, prydt å 

locket med en väl gjord bild af en blommande linnéa, inlagd i 

lädermosaik af hr F. BECK, 

Prof. AURIVILLIUS förevisade en vacker och rik samling dag- 

fjärilar, som nyligen välbehållna anländt från Himalaya. 

Konservator W. MEVvEs fäste uppmärksamheten på de grad- 

vis fortskridande öfvergångarna mellan den svenska Papilio Machaon 

och de i mellersta, södra Europa och Syrien lefvande formerna 

af denna fjäril, hvilka blifvit beskrifna såsom särskilda arter. 

Han framhöll, att ett liknande förhållande eger rum äfven inom 

P. Podalirius, som uppträder med tydliga öfvergångar mellan de 

olika formerna. 

Prof. SANDAHL omnämde efter » Entomologische Nachrichten», 

att man i Tyskland funnit en phryganid, hvars larv omgifver sig 

med en genomskinlig, slät hylsa, som fullkomligt har formen af 

en med plan botten försedd flaska, som småningom aftager i vidd 

mot halsmynningen, hvilken, såsom vanliga flaskmynningar, är 

omgifven med en tjockare kant. Denna flaskform har gifvit an- 

ledningen till namnet Lagenopsyche, 1 det man först antog, att 

larven hörde till psyche-gruppen. 
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Genom byråchefen J. MevESs inleddes ett meningsutbyte om 

inverkan af cyankalium i fångstburkar å ömtåliga färger, isynner- 

het den gröna, hos fjärilar. I meningsutbytet deltogo hrr HorF- 

GREN, ÅURIVILLIUS, LAMPA, ÖSTERBERG, W. MEVES och ordföranden. 

Erfarenheten hade varit något olika med afseende på öm- 

tåliga färgers förändring genom cyankalium. Färgförändringen 

syntes antagligen bero på det förhållandet, att vid inläggandet af 

cyankalium 1 en glasburk, afsedd att användas vid fjärilsinsamling, 

den gips, med hvilken man öfvertäcker detsamma, blifvit blandad 

med för mycket vatten, i hvilket fall cyankalium blifver fuktigt, 

t. o. m. kan lösas upp, och burken fylles med fuktighet och cyan- 

väte, som tillsammans inverka förstörande å särskildt den gröna 

färgen. Om man icke använder för mycket cyankalium, 5 gram 

1 ärtstora bitar är enligt konservator W. MEVvESs nog till en me- 

delstor burk, och strör öfver detta torr bränd gips samt sedan 

öfvertäcker detta bottenlager i burken med gips, blandad med 

minsta nödiga mängd vatten, samt låter burken stå öppen, tills 

gipsen hårdnat och torkat, så får man efter regeln en »fångst- 

burk», 1 hvilken cyankalium håller sig torrt, och där cyanväte- 

ångorna, fria från fuktighet, icke angripa fjärilarnes färger. 

Under det efter förhandlingarnes afslutande vanliga afton- 

samqvämet erinrade ordföranden om, att Linnéan Society i Lon- 

don i dessa dagar firat sitt roo-års jubileum. Detta sällskap, 

som bildades med LINNÉS af d:r SMITH inköpta vetenskapliga 

samlingar och bibliotek till så att säga grundfond, hade inlagt 

den stora förtjänsten att allt fortfarande med den största pietet 

och omsorg vårda den dyrbara skatt, det eger i LINNÉS veten- 

skapliga qvarlåtenskap. Det ginge fortfarande framåt i natur- 

vetenskaplig verksamhet och kunde ställas såsom en föresyn för 

hvarje annat naturvetenskapligt sällskap. 

Oskar Th. Sandahl. 



RÉSUMÉS. 

(Page 1 du texte.) 

O. SANDAHL: Reunion de la Société entomologigque de Stock- 

holm, le 2 mars 1888. 

M. le prof. O. SANDAHL, le président, annonce la réception 

de m. R. O. J. WALLENGREN, farmacien, comme membre de la 

Société. 

Il est fait lecture du rapport d'exercise de 1887, signé par 

S. NORDSTRÖM et G. HOFGREN. Il résulte de ce rapport que la 

Société entomologique se trouve dans une situation économique 

trés bonne. 

M. CLaEs GRILL, Officier du Génie, donne un exposé trés 

intéressant et trés riche d'observations sur »des sphéries parasites 

vivantes dans le corps des larves, des chrysalides et des insectes 

complets ». 

M. GRILL présente å la Société de la part de M. le Consul 

A. HÖGLUND un exemplaire de Spheria Robertii, une sphérie 

parasite vivante dans la larve d'un Bombycide, R/hizopsyche 

Swazinzoni Scott, emporté de la Nouvelle Zealand. 

M. le Conservateur S. LAMPA fait quelques remarques sur 

une »Mouche de V'Orge> (Mausca pumilionis), décrite par M. 

BJERKANDER il-y-a plus d'un siecle, et mentionne la relation entre 

elle et des especes de Chlorops, décrites par MM. FABRICIUS, 

FALLÉN, ZETTERSTEDT, MEIGEN, HOLMGREN etc. Il montre qu'il 

existe quelques erreurs dans la synonymie de cette mouche. Pour 

éclaircir ces erreurs avec certitude il sera nécessaire d'étudier 

la génération hivernale de cette mouche, qui vit sur les jeunes 

plantes du seigle et probablement éclöt pendant le printemps ou 

le commencement de V'été. 



RÉSUMÉS. 9 

M. Ile président montre de la part de M. A. E. HOLMGREN 

une larve d'une Bombycide Harpyia Vinula, perforée d'un grand 

nombre de petits trous circulaires, percés par des hymenoptéres 

parasites. 

M. GRILL montre une loupe, dont le grand maitre de la 

nature, CARL VON LINNÉ, a fait usage en examinant des fleurs 

ekidestinsectes. GCette. loupe a €té donné au perecde MI GRE 

par une des filles de LINNÉ. 

M. CH. AURIVILLIUS montre une beile et riche collection de 

papillons dernierement arriveée d Himalay. 

M. W. MeEevEs fait observer qu'il existe des variétés inter: 

médiaires entre le Papilio Machaon de la Sugde et les espéces 

voisines dans I'Europe centrale et méridionale et celles de la Syrie. 

lärexistelraussi un tel rapport entre les formes, diverses du £. 

Podalirius et les especes affines. 

M. J. MEVES a exposé la question: quelle est la cause du 

changement des couleurs, spécialement du couleur vert, chez des 

papillons sous PF'influence du cyanure de potassium, appliqué 

dans les vases, dont on fait I'usage en ramassant des insectes? 

Plusieurs membres de la Société ont pris part dans la discussion 

concernant cette qnestion. On exprime Y'opinion que ce soit 

I'humidité dans le vase du cyanure de potassium qui est la 

cause de la détérioration des couleurs des insectes. 



MEDDELANDE; TICE- ENTOMOEOGISE TIDSKRIEMTS 

I 8:de årgången af tidskriften, sid. 189, omförmäles natt 

lektor A. E. HOLMGREN funnit i Skåne mellanformer mellan 

Melolontha hippocastani FaABR. och M. vulgaris FABR. Att en 

dylik mellanform finnes, och att således den aflektor HOLMGREN 

gjorda iakttagelsen är riktig, bestyrkes däraf, att under förlidet års 

svärmtid här vid Kolleberga iakttogs kopulation mellan de båda 

arterna. Vanligen var hanen af M. vulgaris och honan af M. 

hippocastani, men äfven motsatsen inträffade. Förklaringen öfver 

denna kopulation torde böra sökas i de båda arternas nära slägt- 

skap, ty någon brist på hanar eller honor af M. vulgaris före- 

fans ingalunda. Af de svärmande ollonborrarne var knapt !/, ,:del 

kastanjebaggar. De flesta paren in copula togos på lärkträd och 

några på ekar. 

Den skada, som ollonborrarne göra på kulturfälten härstädes, 

är betydande Rötterna på tall- och granplantor uppätas fullstän- 

digt ända till jordbrynet, och på så sätt under de tre sista åren 

dödade plantor måste räknas i 100,000-tal. Ständigt finnas i 

jorden larver af alla åldrar. Hopar af larver hafva funnits öfver- 

vintrande i gamla ihåliga ekar och nedbäddade i den förmult- 

nade trädmassan. Dessa larver hafva vanligen varit af enorm 

storlek. 

Äfven den lilla ollonborren, JM. horticola, svärmade härstädes 

förliden vår. Den förefans i stora massor på stubbskott af ek 

samt på en hagtornshäck. 

Kolleberga skogsskola den 16 februari 1888. 

Walfrid Brorström. 

—— ee 



UR SKOGSTJÄNSTEMANNENS OFFICIELA 

BERÄTTELSER FÖR ÅR 1886 

AF 

J. MEVES. 

På uppmaning från flera håll att i tidskriften offentliggöra 

de rön om skogsinsekter, som i skogstjänstemännens officiela 

berättelser år efter år kunna förekomma, får jag, såsom fortsätt- 

ning af den härom 1 tidskriftens årgång för 1887 sid. 27 införda 

uppsats rörande tioårsperioden 1876 —385, nu referera, hvad som 

i denna fråga inberättats angående år 1886. 

Då spörsmålet, huruvida den med »grantorka» betecknade 

kalamiteten är orsakad af de densamma åtföljande insekterna 

(Tomzicus) eller icke, ännu står öppet, har det ansetts lämpligt 

att här fortfarande omförmäla äfven denna. 

Norra Fämtlands revir. Jägmästaren E. A. MALMBORG. 

Grantorka till ganska stor utsträckning har under året fortfarit 

i bestånd, där afverkning föregående vinter försiggick. 

Norra Ångermanlands rev., t. f. jägmästaren J. V. WALL- 

ROTH. De äldre granbestånd, som under föregående år blädats 

å Solbergs stockfångstskogar, hafva nästan totalt aftorkat, hvadan 

all skog där, som kunnat till sågtimmer apteras, måst afverkas, 

hvarigenom dessa trakter se ut, som om de härjats af skogsinsek- 

ter... Dessa hafva äfven här sitt tillhåll, så att de träd, som 

ännu återstå friska, snart torde blifva angripna. 

Södra Ångermanlands 7ev., Jägmästaren J. F. WALLROTH. 

I öfre landets socknar börjar granskogen angripas af skogsinsek- 
kd 

ter, så att å många trakter ganska betydliga vidder däraf torkat 
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eller äro under torkning. Mest förekommer denna skadegörelse 

i rena granbestånd å den äldre och medelåldriga skogen, och 

helst där blädningsafverkning under ett föregående år egt rum. 

Gestriklands rev., t. f. Jägmästaren Lektor L. J.. HALLGREN. 

Grantorkan fortfar att visa sig å flera pastorsboställens skogar. 

Vesterås rev., Jägmästaren J. G. HjJELm. Å Ridö krono- 

park och Siende härads allmänning göra snytbaggar stor. skada 

på planteringarne; på förra stället äro omkring 4000 infångade. 

Erfarenheten börjar alltmer visa, att man till förekommande af 

dessa härjningar icke bör plantera hyggena förr än fem år efter 

afverkningen. 

Enköpings rev., Jägmästaren S. TRrRYsÉN. Af större björk- 

mätaren (Amphidasis betularius) aflöfvades björkbestånd under 

juni och början af juli månader, hvarefter denna lilla insekthärj- 

ning småningom afstannade, och träden ånyo löfkläddes. 

Örbyhus ”rev., Jägmästaren A. T. CNATTINGIUS. Det är 

endast den vanliga snytbaggen (Hylobius adbietis), som inom 

detta revir utgjort föremål för åtgärder till utrotning, och hafva 

å Tierps kronopark, hufvudsakligen genom skogsskolans lärlingar, 

infångats medelst fångbarkar 5100 st., å Tierps allmänning 6850 

st. och å Norunda allmänning 79050 st., förutom fångst med 

fångpålar. 

Åkers rev., Jägmästaren C. G. ENGESTRÖM. Den insekt, 

som gjort största skadan å skogen, är Tomicus typographus. 

Det är egentligen granskogen, som varit utsatt för dess angrepp. 

Bland de allmänna skogarne har den vid Gripsholms kungsladu- 

gård lidit mest. 

Ombergs rev., nuvarande Skogsinspektören F. Barr. På 

en del skogar synes 2märgborren hafva uppträdt ovanligt talrikt. 

Vadsbo rev., Jägmästaren V. WiLKE. ÖOllonborrar gjorde 

obetydlig skada, och barkborren, som visade sig i följd af för 

honom särdeles gynsam väderlek, blef hållen i vederbörlig be- 

gränsning. 

Slättbygds rev., Jägmästaren V. F. HAMMARSTRAND. Bland 

förekommande skadeinsekter har det endast varit snytlbaggen 

(Hylobius abrietis), som åstadkommit någon afsevärd skada å 

skogen, och har detta synnerligast varit fallet å kronoparken 

Furubacka, där denna insekt uppträder i oroväckande grad å de 

Ae EE -- TR 
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skogsodlade hyggena och angriper icke allenast de flera år gamla 

plantorna, utan äfven de efter årets sådder uppkomna. Äfven å 

häradsallmänningen Rolken har den gjort skada vid skogsodlin- 

garna. Å öfriga skogar har däremot någon nämnvärd olägenhet 

af insekten ej förmärkts. Under flera år hafva utrotningsåtgärder 

varit vidtagna, och äfven under året infångning skett med fång- 

barkar. Vid Furubacka infångades 143000 snytbaggar, och vid 

Rolken 25000 st. 

Hunnebergs rev., Jägmästaren E. LINDBOHM. Snytbaggen 

har på tvenne skogsblock gjort ej obetydlig skada på yngre kul- 

turer, och 22ärgborren, om än i mindre skala än föregående år, 

hemsökt en del på hyggena qvarlemnade timmerämnen och något 

af tallskogen i samma hyggens närhet. De tallar, som under 

år 1885 lidit mest, syntes dock 1886 till stor del ha börjat 

repa sig igen. 

Svältornas r7ev., Jägmästaren F. NORDÉN. De angrepp, 

som skadeinsekterna (Hylesinus piniperda) föröfvat, hafva varit 

af mindre betydelse och på långt när ej af sådan omfattning, 

som föregående år.” 

Tjusts rev., Jägmästaren Frih. A. F. Kruuse. Den insekts- 

härjning af Hvylesinus piniperda, för hvilken en del medel- 

ålders skog å kronoparken Norra Qvill varit utsatt, kan nu anses 

1 det närmaste hafva upphört. 

Ölands rev., Jägmästaren J. E. Bonman. Medelst använ- 

dande af fångbarkar hafva insamlats omkring 734,000 snytbaggar. 

För att hålla barkborrarne m. fl. inom vederbörliga gränser 

hafva fångträd användts. 

Eksjö rev,, t. f. Jägmästaren F. Witt. På hyggena å krono- 

parken Visingsö hafva snytbaggar uppträdt i myckenhet; insam- 

lade äro 855 centiliter af denna insekt. Dessutom hafva i en 

del af ekplanteringen ekvecklare förekommit i ganska stor mängd. 

Åhus rev., t. &. Jägmästaren E. WIMAN. Insekthärjningar 

äro här mycket besvärliga, och spelar ollonborren såsom vanligt 

hufvudrollen. — Årets plantering å Rickarum FFF uppåts med 

föjmfr Ent. Tidskr., 1887, si 30. 

Ae Jmifr Ent. Tidskr. 1887, s: 30. 

pe mir Bnt: Tidskr., 1884; s.43; 1887-55. 27: 
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begärlighet, så att ej mer än omkring 5 procent återstår. Fångst- 

platser skola därför anläggas för att uppsamla de ägg, som vid 

år 1887 inträffande svärmning komma att läggas. <Likaledes 

insamlas och förgöres den fullbildade ollonborren. Betydligt 

lättare skulle denna skadeinsekts utrotande eller åtminstone för- 

minskande vara, om härjningen återkomme fullkomligt periodiskt, 

men den årliga svärmningen" tager allt större dimensioner, så 

att den till slut blifver lika rik på individer, som periodiska 

svärmningarne. Äfven andra insekter hafva under året visat sig 

i ovanlig ökning, såsom snytbaggar särdeles i södra delen af 

Östra Göinge samt Villands härader. Grankottarne hafva äfven 

mycket angripits af Ånobium abietinum och Tortrix strobilana. 

Engelholms rev., t. f. Jägmästaren V. BRORSTRÖM. Härj- 

ningen af ollonborrlarverna har varit mindre under året än 

under föregående år. Försök äro på Kolleberga gjorda att genom 

inblandning i doppvällingen"" af sådana ämnen, som äro för 

plantrötterna oskadliga, men för larverna menliga eller osmak- 

liga, skydda kulturerna för dessa härjningar. 

+ Skulle detta möjligen varit Melolontha hippocastani? 

>+ Välling af jord och vatten, hvari plantornas rötter före utplanteringen 

neddoppas för att hindra deras torkning. 



OM KASTANIE-OLDENBORREN (MELOLONTHA 

HIPPOCASTANI, FB). SOM "SKADEINSEKT 

AF 

WW. M. SCHÖYEN. 

I Anledning af hr professor SANDAHL's Meddelelse i dette 

Tidsskrifts forrige Aargang (4:de Hefte, p. 187— 190) angaaendé 

Kastanie-Oldenborrelarvernes Optreden i Me&ngde paa Wärmdön, 

hvorunder de viste sig at gjöre Skade paa Rosenbusker og 

Fuchsiaer, skal jag herved tillade mig at oplyse, at nevnte Larver 

i de sydvestlige Kystdistrikter i Norge allerede i en Rekke af 

Aar har veret kjendte som slemme Skadeinsekter i Forstvesenets 

Planteskoler. Hr Forstmester A. T. GLÖERSEN skrev mig desan- 

gaaende 7:de september 1876 fölgende: 

» Melolontha hippocastani findes overalt her paa Vestlandet 

og er det verste Skadeinsekt for Planteskolen paa Jaderen. Dens 

Larver forekommer her paa Jaederen 1 stort Antal -— under Navn 

af »Saakjetter» — og den Skade, de anretter ved at afgnave 

Rödderne navnlig paa vore 3-aarige udpriklede (förste gang om- 

plantede) Smaatrer, fornemmelig Graner og af disse igjen mest 

Picea-Arterne, Abies pectinata, balsamea o.s. v., er enkelte Aar 

ganske betydelig. De viste sig ligeledes se&erdeles talrige paa 

Listerland, hvor jeg i Vaar anlagde Planteskolen paa Kjörrefjord. 

Arbeiderne har Ordre til at trede ihjel alle Oldenborrelarver, som 

de treffer paa under Spadningen, men dette er stundom uover- 

kommeligt, og af de mindste bliver mange overseede. De övrige 

Larvearter af lignende Udseende, t. ex. Cetonza, er forsvindende 
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i Antal mod Melolontha. Ved mit Ophold her i Planteskolen ; 

Slutningen af Mai og de förste Dage af Juni viste der sig en 

Svermen af Oldenborrer om Aftnerne af en n&esten tysk Righol- 

dighed. Inden vor Planteskoles Grendser var der ialfald mange 

tusinde, der opfyldte Luften med sin Surren. Efter hvad jeg kan 

forstaa, staar JM. Ihippocastani neppe tilbage for vulgaris i 

Skadelighed for Forstvesenets Planteskoler, og jeg har flere end 

en Gang lengtet efter Kontinentets Muldvarpe til at gjöre Ende 

paa Larverne. Enkelte Steder har Vandrotten gjort os samme 

Tjeneste. — JM. solstilatis, som er mig vel bekjendt fra Öst- 

landet, tror jag derimod neppe at have seet her». 

Det vil heraf sees at Kastanie-Oldenborren paa sine Steder, 

hvor Forholdene er gunstige for dens Udvikling, kan optrede som 

et slemt Skadeinsekt, og at saaledes HOLMGREN har Ret i hvad 

han i sit Arbeide: »De för träd och buskar nyttiga och skad- 

liga insekterna» (p. 6r) anförer om den: »vi tillråda hvarje 

skogsman och trädgårdsodlare att hafva ett vaksamt öga på 

denna insekt, som kanske är skadligare och åstadkommer mera 

ondt, än man hitintills förmodat». Det er forresten ved dens 

Optreden at bemerke, at den er langt mere sporadiskersm 

Forekomst end JM. vulgaris og saaledes ofte kan findes i stort 

Antal paa temmelig begrendsede Steder, navnlig saadanne med 

let sandjord, medens man forgje&ves söger den i de mellemlig- 

gende Trakter. Ofte er ogsaa i en og samme Trakt Fiyveaarene 

forskjellige for begge Arter. 



BIDRAG TILL KÄNNEDOMEN OM SVENSKA 

FJÄRILARS GEOGRAFISKA UTBREDNING 

AF 

J. MEVES. 

Såsom fortsättning af den i tidskriftens årgång för 1886 

sid. ro2 införda uppsats »Bidrag till kännedomen om svenska 

fjärilars geografiska utbredning» lemnas här redogörelse för en 

del fynd, gjorda dels å den i Mälaren belägna ön Svartsjölandet 

vid 59 20' n. bredd, o' 17' o. längd från Stockholms observa- 

tomum, dels. vid Rosersberg i Upland, 59" 35 mn. bredd, or me 

o. längd, dels ock i Stockholms omgifningar och" skärgård. 

Polyommatus hippothoe IL. v. stieberz GERH., Stockholm 4 

juli 1886. — Hesperia lineola O., Rosersberg 27 aug. 1887. 

— Lithosia deplana EsP., Rosbrg 27 och 31 juli 1887. — 

Cymatophora ypsilon graecum GözE ab. unimaculata, Rosbrg 

22 juli 1887. — C. fuctuosa HB., Rosbrg 13 juli 1887. — 

Agrotis polygona F., Svartsjölandet 16 aug. 1886, Rosbrg 16 

aug. 1887. -—— Å. baja F. ab. punctata, Rosbrg 20 aug. 1887. 

Re GIGErAN.. 5, Rosbig 4, och -r2:juli r8847.=u As specwiosa 

HB. v. arctica ZETT., Rosbrg 8 aug. 1887. — Å. obelisca HB., 

Rosbrg 13 aug. 1887. — Helotropha leucostigma ab. fibrosa 

H., Svartsjöl. 14 aug. 1886, Rosbrg g9—17 aug. 1887. — 

Xanthia fulvago L. ab. flavescens EsrP., Svartsjöl. 28 aug. 

1886, Rosbrg 7—21 aug. 1887. — Orrhodia ligula Esp. ab. 

polita Her., Sthlm i och 4 okt. 1886. — AÅventia fexula 

ScHIFF., Rosbrg 1—31 juli 1887. — Zanclognatha tarsipluma- 

is HB., Sthlm 12 juli 1881 och 3 juli 1886, Rosbrg 14—31 

Entomol. Tidskr. Årg. 9, H. 1 (1888). 2 



NÖr. ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1888. 

juli 1887. — Z. emortualis SCcHiFF., Sthlm 23 juni 1886, Rosbrg 

1 juli 1887. — Cabera pusaria L. v. rotundaria Hw. Rosbrg 

kläckt 4 mars 1888. — Macarza alternaria HB., Svartsjöl. kläckt 24 

febr. och 4 mars 1887. — Boarmia jubata 'THNBRG, Rosbrg 

rI—14 juli 1887. — Scotosia transversata ROoTtt., Svartsjöl. 

S—11 aug. 1886. — Cidaria suffumata HB., Rosbrg 21 juni 

1887. — CC. tunangulata. Hw.; Rosbrg/. 13. juli TOSY-rs-sC 

pupillata ”THNBRG, Rosbrg 22 juni 1887. — C. unifasciata 

Hw., Rådmansö i Roslagen 15 juli 1885. — C. silaceata He., 

Rosbrg 30 juni och 29 juli 1887. — Eupithecia rectangulata 

L. ab. nigrosericeata Hw., Rosbrg 12 juli 1887. — E. scabio- 

sata BKH., Rosbrg 12 juni 1887. 

RESUMÉS. 

(Page, 17 du texte:) 

J. Meves: Contributions äå la connaissance de l extension 

des papillons suédois. 

I”auteur donne la liste de papillons d'espéces relativement 

remarquables, trouvés les uns dans Y'ile de Svartsjölandet (Mälar), 

sous. le 59" 20" de: Lat: N.: et lever myiodetEonpserestmde 

PObservatoire de Stockholm, d'autres å Rosersberg (Upland) sous 

Ile 5935 de Lat. N. et-le 6 12' de Long. Est, d'autrest enn 

aux environs de Stockholm et dans son archipel (skärgård). 
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SVAMPBILDNINGAR HOS INSEKTER 

FÖREDRAG VID ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS SAMMANKOMST 

DEN 2 MARS 1888 

AF 

CLAES GRILL. 

Redan tidigt synes man varit medveten om tillvaron af s. k. 

entomophyter (insektväxter). I den af H. HuLrL år 1853 utgifna: 

> Proceedings of the Royal Society of Van Diemens Land» säges 

det, att i 9:e århundradet en CHRISTIAN PAULINUS Dberättat 

vidunderliga historier om att vissa träd på ön Sombrero i Östra 

Indien skulle vid sin nedre ända under marken hafva stora ma- 

skar i stället för rötter. Sedan början af föregående sekel hafva 

flera skriftställare, mest botanister, talat om tillvaron af plantor 

med insekter eller vanligare insektlarver i stället för rötter. Först 

under de senaste 20 å 30 åren har af några zoologer mera ljus 

blifvit spridt öfver dessa fenomen. Man har nämligen funnit, att 

insekter af nästan alla ordningar anträffats, som varit utsatta för 

parasitsvampar. 

Bland Coleoptera har man funnit dylika svampar på arter 

af en mängd slägten. Så har man t. ex. på Carabus hortensis LL. 

funnit en trådlik parasitsvamp, Clavaria setiformis WAHL., ut- 

sända sina fina trådar från insektens mun, thorax, sternum och 

genom bindhuden mellan abdominalsegmenten. Andra arter af 

samma slägte har man, isynnerhet under höstmånaderna, funnit an- 

gripna af Isaria eleuteratorum NEEs. På ytterligare en larv, som 

man tror, äfven en Carabus-art, fann man i Pyreneerna på en höjd 

af 2,400 fot öfver hafvet växande Spheria entomorlhiza DICKSON. 

Tre arter af slägtet Brachinus, nämligen B. crepitans L., B. 
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sclopeta FaBrR. och 6. explodens DuFTt. har RoOuGET under vår 

och höst funnit i lefvande tillstånd angripna af en i sanning egen- 

domlig liten gulfärgad svamp, som erhållit namnet Laboulbenia 

Rougeti Cu. RoB., hvilken växte på ytan af antenner, thorax, 

elytra och ben. KROUGET säger att han funnit den i bergstrakten 

omkring Dijon, på såväl torra som fuktiga platser. Samma svamp 

har han sedermera funnit på Ophonus brevicollis ScHAUM., Goerius 

olens MiäLnr. och Pederus riparius L., hvilkas föda består af 

förruttnade djur- och växtämnen, isynnerhet svampar. 

En art af Gyrinide från Carracas, hvilken ROBIN och 

LABOULBENE gifvit namnet Gyretes sericeus LAB. har en synner- 

ligen liten parasit, Laboulbenia Guerinz CH. RoB., fästad på ytan 

af thorax, mellan thorax och abdomen samt vid kanterna af elytra. 

Detta är den enda vatteninsekt, som hittills befunnits angripen af 

någon parasitsvamp. Insekterna af detta slägte framlefva sitt tillstånd 

som larv och imago i vattnet; men när larven är färdig att 

öfvergå i puppa, kryper han ur vattnet uppför stjälken af någon 

vid stranden växande planta, där han inspinner sig i en oval, mot 

båda ändarna tillspetsad kokong. 

Åtskilliga stora Lamellicorn-larver, isynnerhet bland Dynasti- 

derna, hafva af olika skriftställare angifvits såsom angripna af 

parasitsvampar. Dessa larver hafva vanligen funnits i tropiska 

länder på några få tums djup nere i jorden, hvilken i allmänhet 

varit rikligen bemängd med i upplösningstillstånd varande löf, 

fibrer och rötter af plantor. Man har till och med funnit dem 

1 Andernas bergstrakter på en höjd af omkring 2,000 fot öfver 

hafvet. Larven bildar sig en kammare under jorden, 1 hvilken 

han framlefver sin tillvaro, födande sig af i granskapet hemtade 

växtämnen i multnande tillstånd. Här tillbringar han flera år 

innan han öfvergår till puppa, hvadan riklig tid finnes för att 

han, isynnerhet under regntiden, må kunna angripas af parasit- 

svampar. Vanligen hafva de larver man funnit redan varit döda 

och ofta i förruttnadt tillstånd, men det har äfven inträffat, att. 

man funnit dem lefvande. Ehuru dylika svampbärande larver rätt 

ofta funnits i riklig mängd, har man dock iakttagit, att perioder 

af åtskilliga år ofta förgått, utan att man påträffat något enda 

exemplar. Det vill därför synas som om vwvissa år vore mera 

lämpliga för utvecklingen af parasitsvampar. 
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Den hos oss på senaste åren så ryktbar vordne ollonborren, 

Melolontha vulgaris 1., som man i södra Sverige sökt att utrota 

med alla möjliga medel, har, oräknadt den talrika skaran illvilliga 

entomologer och landtmän, äfven en annan fiende: man har näm- 

ligen funnit exemplar med sidorna af kropp och ben besatta med 

små runda gyttringar af en liten svamp, kallad Lycogale 

fragilis HOLM. 

I Bulletin de la Société entomologique de France omnämner 

REICHE år 1849, att han på en art Cezonza från Madagaskar 

funnit en svamp utvuxen från hufvudet. Samme författare om- 

nämner äfven en Gymnetis-art med svamp växande på dess thorax. 

Han lemnar dock hvarken beskrifning eller bild af dessa ento- 

mophyter. 

I South Carolina har man under höstmånaderna funnit tal- 

rika larver, hvilka att döma efter afbildningar voro knäppare- 

larver, angripna af parasitsvamp. Denna parasit skiljer sig från 

öfriga hittills kända; han är visserligen långsträckt och smal, men 

har midten af hvarje svampgren knölformigt uppsväld. 

Åtskilliga viflar synas ofta vara utsatta för svampbildningar. 

I Peru och Brasilien har man funnit flera arter, som varit an- 

gripna. Vanligen utväxa parasiterna mellan thorax och elytra, 

eller längs de senares sutur. 

Om vi nu lemna Coleoptera och öfvergå till Lepidoptera, 

så finna vi att Rhopalocera eller dagfjärilarne aldrig angripas af 

parasitsvampar. Orsaken härtill torde vara, att de ej endast till- 

bringa sitt lif, utan äfven undergå sina förvandlingar, om jag så 

må säga, i fria luften. Det är visserligen sant, att deras föda 

uteslutande består af växtämnen, hvilket man får antaga som en 

af hufvudfordringarna för att groddkornen eller sporerna skola 

kunna inkomma i insektkroppen och där vidare utvecklas. Men 

denna grupp af fjärilar har dock, så vidt mig är bekant, undgått 

parasitsvamparna. Helt annat är förhållandet med Heterocera, 

där man finner talrika offer. Här förefinnes den egendomligheten, 

att af skymningsfjärilar har man aldrig funnit någon larv eller 

puppa angripen, utan endast den färdigbildade imagon, och van- 

ligen under eller strax efter regntiden. Genom prof. AURIVILLII 

vänliga tillmötesgående har jag blifvit satt i tillfälle att visa 

föreningens medlemmar en riksmuseum tillhörig, af svamp an- 
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gripen, Sphinx-art från Sydamerika. Vanligen har man funnit 

dessa angripna fjärilar fastsittande vid ett blad eller en trädgren, 

med vingarna såsom till hvila. En svampartad massa betäcker 

kroppens hela yta och de större vingribborna, på samma gång 

som hon fastklibbar vingarnes kanter och benen vid bladet eller 

grenen. Därefter utväxa parasitsvamparna i form af fina trådar 

snabbt från hufvud, thorax och isynnerhet från lederna mellan 

abdomens ringar. Denna svamp har af d:r HALsEY erhållit nam- 

net Isaria Sphingum Haus. Det synes stäldt utom allt tvifvel, 

säger denne författare, att parasiten är stadd i utveckling redan 

medan fjärilen ännu är vid lif, men att han ej utväxer utom 

insektens kropp förr än efter dess död. Vanligen äro de an- 

träffade fjärilarna mer eller mindre förtorkade, när man funnit dem. 

Larven till denna grupp af fjärilar tillbringar sitt lif i fria 

luften på samma sätt som dagfjärilarnas, hvilket synes skydda 

honom för att angripas af parasitsvampar. När han är färdig 

att öfvergå i puppa, nedtränger han visserligen i jorden för att 

afvakta sina sista förvandlingar, men har ändock ej hitulls blifvit 

anträffad med svampbildningar. 

Bland spinnarne finna vi däremot en mängd fungoid-larver, 

hvaraf den af konsul A. HÖGLUND från Nya Zealand hemförda 

är mest bekant och finnes redan 1836 omnämd i vetenskapliga 

arbeten. Sedermera vill det synas som om exemplar då och då 

blifvit öfverförda till Europa och här väckt de lärdes förvåning 

och uppmärksamhet. Man kom likväl ej öfverens om tili hvilken 

art man skulle hänföra larven, då ingen vetenskapsman varit i 

tillfälle att följa och beskrifva dess vanor och utveckling, utan 

man endast var hänvisad till infödingarnes mer eller mindre apo- 

kryfiska uppgifter. Dessa infödingar, de för sin skönhet och 

stolthet kände Maori, anse att det är denna larv som ger upp- 

hofvet till den i det inre af ön så allmänna »Ratan» (Metrosi- 

deros perforata), ett med myrten närbeslägtadt träd. Larven, 

hvilken de på sitt språk med olika namn kalla »Hotete», »Aweto>, 

»Weri» och »Anuhe», antages äta ett Ratafrö, och från detta 

uppspirar så en smal stängel, som småningom tilltar i längd och 

klänger sig fast vid någon trädstam lik en murgröna. Allt efter 

som han tilltar i styrka, utbreder han stora armlika rötter, hvilka 

fast omsluta trädet. Parasiten tilltar allt mer och mer i storlek, 
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och långsamt men säkert förqväfver han sin amma genom att tätt 

omsluta densamma, samt blifver så småningom ett själfständigt 

och tillika ett af de största och starkaste träd 1 skogen. Så 

långt Maori med sina fantastiska skildringar. Den allt noggrant 

undersökande vetenskapsmannen däremot har funnit, att den stam 

som utväxer från larven ej är annat än en parasitsvamp, som 

endast når en längd af några tum och som han gifvit namnet 

Spheria Robertii Hook. År 1838 framvisade mr. Evans i En- 

tomological Society i London ett exemplar af denna larv med 

sin parasitsvamp, hvarjämte mr. WESTWOOD vid samma tillfälle 

. upplyste, att han närmare undersökt dess inre, som var fyldt med 

en hård, torr, hvitaktig massa, hvilken liknade kärnan i en nöt. 

Han konstaterade, att denna massa var af vegetabiliskt ursprung, 

alldenstund man vid dess förbränning förnummit en lukt liknande 

den af brändt hö, utan någon lukt af animala ämnen. 

Hvad fjäril det blef af larven hade man dock ej klart för 

sig. Man antog att det var en Hepialus-art, och under långa 

tider gick den under namn af Charagia virescens DOuUBL., hvars 

fullständiga utveckling man dock ej lyckats iakttaga. Mr. Scotrt 

visar år 1864 1 sitt storartade arbete »Australian Lepidoptera», 

att larven omöjligt kan tillhöra Charagza, utan påstår att den ut- 

vecklar sig till en Cossus-art, hvilken han gifvit namnet R/zo0- 

psyche Swainzoni SCOTT., och hvars hela metamorphos han blif- 

vit satt i tillfälle att iakttaga. Han lyckades nämligen en gång 

påträffa några qvarlefvor af en dylik larv, började då att om- 

sorgsfullt gräfva i granskapet samt fann på ett djup af 2 å 3 

fot flera larver och puppor, bland hvilka förra äfven några voro 

angripna af Spheria. Vid samma tillfälle kom han underfund 

med att larvens föda bestod af yttre delen af trädrötterna. Van- 

ligen finner man denne under den förutnämda »Ratan», hvilket 

väl gifvit upphofvet till infödingarnes berättelser, eller ock träffas 

han under de på Nya Zealand talrikt förekommande trädartade 

ormbunkarna. Oftast finner man blott en svampstam utväxt från 

larvens nacke, men enligt uppgift lära exemplar förekomma med 

2, ja ända till 5 grenar. Infödingarne lära äta svampen, hvilken 

i friskt tillstånd har en angenäm nötsmak. Äfven använda Maori 

den i brändt tillstånd såsom tatueringsämne, i det de ingnida 

den i pulverform i de sår de gjort i huden. 
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I Frankrike har man funnit en larv till en spinnare, Bom- 

byx rubi L., angripen af parasitsvamp. Larven förekommer mot 

slutet af sommaren eller i början af hösten på ljunghedar, där 

den lifnärer sig af slån- och hallonbuskar. Den öfvervintrar, går 

på våren i puppa och utvecklas i slutet af maj eller början af 

juni till fjäril. I midten af mars finner man ofta larver betäckta 

med ett hvitaktigt ludd eller ett mögel, som någon gång äfven 

anträffats på lefvande exemplar och då hufvudsakligen betäckande 

analsegmenten. Dessa larver blifva dock efter en kort tid orör- 

liga och dö omsider, hvarefter svampmöglet hastigt tillväxer och 

betäcker hela kroppen, så att man knappast kan se dess långa 

hår. Man har funnit, att det är synnerligen svårt att uppföda 

dessa larver under deras olika utvecklingsstadier, ty de flesta af 

dem dö i fångenskapen och angripas af svamp (Spheria mili- 

taris BERKEL). 

Till den stora gruppen af .Voclue anser man sig böra hän- 

föra den vida beryktade chinesiska »Summer-plant Winter-insect», 

såsom dess chinesiska namn öfversatt på engelska lyder; att öfver- 

sätta det engelska namnet på svenska har ej lyckats mig. Att 

döma efter utseendet tyckes det vara en Gortyna-art. Larven, 

som är af en gul-brun färg, synes bo i samt lefva. af rötterna 

till de vattenväxter, som förefinnas i massa vid de sumpiga strän- 

derna af Chinas talrika bäckar och kanaler. Så snart larven 

angripits af parasiten, borrar han sig in 1 dyn, där svampen ha- 

stigt tillväxer och uttränger genom hufvudet, som vanligen sprän- 

ges midtitu. I China har, åtminstone tillförene, varit stadgadt 

att denna entomophyt endast fick användas 1 kejsarens palats 

»såsom ett stärkande och upplifvande medel, som användes, när 

krafterna i följd af öfveransträngning eller sjukdom blifvit ned- 

satta. I en anka inläggas fem drachmer af svampen, hvarefter 

fogeln stekes vid sakta eld. Man antager att svampens under- 

görande egenskaper öfvergå i fogelns kött, hvaraf bör ätas två 

gånger dagligen under 8 å 10 dagar». Det hela synes mig stöta 

nästan mycket på anka; — men China är ett underligt land. 

Äfven i Europa har man funnit flera Voctue, isynnerhet 

deras puppor, angripna af parasitsvampar. Så har man t. ex. 

funnit JIsaria leprosa Fries på Teniocampa incerta HUuFN.; 

på puppan till en Mamestra-art har man enligt uppgift i England 



RN NASA € 

GRILL: SVAMPBILDNINGAR HOS INSEKTER. 25 

och Sverige funnit en palmlik parasit, Ramaria farinosa HOLM. 

Äfven på många utbildade fjärilar af denna grupp har man an- 

träffat parasiter, däribland i Europa på Orrhodia vaccini 1. 

Åtskilliga europeiska mätare hafva funnits angripna af Isaria 

aracknophila DITTM., såsom Hibermia defoliaria CL., Biston 

zonarius SCHIFF., Ampludasys betularius L. och Halia brunneata 

TENBRG.; äfven har puppan till Bupalus pimarius IL. hittats be- 

täckt af ett svampmögel. 

Af Tineider finnes 1 British museum ett ex. från St. Domingo, 

som är fästadt vid ett blad medelst en /sarza, på samma sätt 

som jag förut berättat om Sphingide. 

Bland ÖOrzthkoptera har endast en enda gång i Delaware an- 

träffats ett ex. af en Gryllotalpa utsatt för parasitsvamp. 

Hos Hymenoptera finnas däremot många fungus-bärande 

arter, hvilka alla det här skulle blifva för långt att uppräkna. 

De flesta finner man bland Aculeaterna. En egendomlig svamp- 

bildning har man funnit på vår bekanta bålgeting, Vespa crabro 

L. Från undre sidän af thorax och abdomen utlöpa en hop 

trådformiga svampbildningar, /saria sphecophila DIrTM., mätande 

en längd af 2,5 till 4 tum. Svamptrådarne aftaga i tjocklek 

mot spetsen, men ungefär en tum från basen hafva de en knutlik 

ansvällning. Hos Poflistes americana FABR. finner man den 

egendomligheten, att han anträffats utsatt för tre olika svamparter. 

Den första beskrefs af FELTON år 1764, då han gaf åt hela ge- 

tingen namnet Vespa crinta eller »den håriga»; den hade näm- 

ligen långa myceliitrådar, som utgingo från hufvud, thorax och 

abdomen. Den andra är funnen 1 Cayenne och på Antillerna 

samt har orange-färgade svamptrådar. Den tredje är från West- 

indien, hvarest den är känd under namnet »la Guepe végétale», 

eller växtgetingen; svampen växer här ut från sternum, är lång 

och trådlik samt vidgar sig mot spetsen. Detta sista fenomen 

finnes första gången omnämdt af TORRUBIA i hans »Apparato para 

la historia natural de Espannola» år 1754, hvarest lär finnas en 

illustration, där det afbildas två getingar, som ligga på marken, 

hvardera med ett stort träd utväxt från abdomen, under det tre 

andra getingar flyga omkring, hvar och en uppbärande likartade 

träd. När rik fantasi, okunnighet och målarekonst sluta förbund, 

så kan det blifva något af, som vi se. 
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Äfven myror och bin lär man rätt ofta kunna finna utrustade 

med svampbildningar. 

Bland Hemuiptera finna vi flera Cicada-arter, hvars larver 

ofta äro svampbärande. Prof. AURIVILLIUS har äfven här satt mig 

i tillfälle att förevisa ett vackert exemplar af en svampbärande 

Czcada från Mexico. Bland de i Gravy's arbete »Fungoid Para- 

sites» afbildade svamparterna har jag ej funnit någon så ståtlig 

som på denna, Riksmuseum tillhöriga Cicada-larv. Svampen har 

här växt ut genom suturen mellan hufvud och thorax, är odelad 

till en längd af ungefär + tum, hvarefter den utbreder sig i en 

prydlig krona, i hvars skugga den arma larven tyckes i frid 

kunna gå sin upplösning till mötes. 

Inom Däiptera har man anträffat några äfven hos oss vanliga 

arter med parasitsvampar, såsom Dexia canina FABR. samt Musca 

domestica L. och Musca vomitoria L. Man finner dem om 

hösten efter långvariga regntider på barken af träd, i fönster o. d., 

vanligen fastsittande medelst en svampartad massa, som tyckes 

utgå från de sista af bukringarna samt från benens leder. 

Ingen art af WNeuroptera har jag kunnat finna uppgifven 

såsom utsatt för någon parasitsvamp. 

Det vill synas som om insekterna i allmänhet ännu skulle 

vara vid lif, när de först utsättas för sporerna till dessa växt- 

parasiter. Vidare märka vi att flertalet af de angripna insekterna 

endast lefver af vegetabilier, ehuru några få äfven finnas, som 

lefva af animala ämnen. 

Man kan tänka sig, att sporerna eller groddkornen på tvänne 

olika sätt komma till vidare utveckling: antingen sväljer insekten 

dem med sin vegetabiliska föda, eller ock fastna de, kringförda af 

luften, på någon yttre del af insektkroppen och finna därifrån sin 

väg till dess inre. Att sporerna i allmänhet inkomma 1 insektens 

kropp på det förra sättet, är mest antagligt. De äro nämligen så 

utomordentligt små, att de endast kunna upptäckas medelst de 

starkaste förstoringsglas. FRIES antager, att på en enda planta af 

Reticularia maxima fmnas omkring tio millioner sporer, och 

dessa äro så små, att, när man skakar en planta, de synas som 

en rök. Minsta vindkast för dem sålunda omkring, en del fast- 
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nar på växter och andra föremål, en del faller på marken, där de 

blandas med jord och vegetabiliska ämnen, bland hvilka flertalet 

insekter under det första stadiet af sin tillvaro söker sin föda, 

med hvilken sporen antagligen vandrar in i insektkroppen. 

Tanken på att sporen finner eller borrar sig väg till det inre 

efter att en gång fastnat på insektkroppens yta, kan man ej 

gerna vidhålla då frågan är om entomophyter; ty man har aldrig, 

ej ens vid den starkaste förstoring, kunnat upptäcke det minsta 

spår utvändigt, ehuru man funnit insekter, hvars hela inre varit 

fyldt af mycelier, utan något yttre tecken af växtparasitens till- 

varo. Ej heller kan det vara fallet med larver, hvilka byta om 

skinn, när de öfvergå till puppa, efter sedan de nedborrat sig 

under mossa o. d., och i detta senare tillstånd blifvit anträffade 

med parasitväxter 

Det är numera allmänt antaget, att sporernas groning börjar 

i det inre af insekten och vanligen först när denna i följd af 

långvarigt regn är genomträngd af fuktighet och kommit i ett 

sjukligt tillstånd. Sådana insekter äro därför mest utsatta, som 

lefva i jorden eller bland murknade vegetabilier eller i andra för 

den yttre fuktigheten synnerligen utsatta nästen. 

Antagligen skulle, ifall entomologerna vid sina exkursioner 

ville åt detta håll något rikta sin uppmärksamhet, många vigtiga 

iakttagelser äfven i ett klimat sådant som vårt kunna göras. 
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CIDARTATPUBIEE ATA SERNBRG 

AF 

J. MEVES. 

Den 22 juni 1887 lyckades det mig att vid Rosersberg i 

Upland, halfvägs mellan Stockholm och Upsala (59 35' n. b., 

o' 12' Ö. I. från Stockholms observatorium), taga ett han-exemplar 

af en mätare, som i viss mån liknade Cidaria (Larentia) luc- 

fuata HB., men likväl redan vid första betraktandet visade sig 

afvika från vanliga formen. Vid närmare granskning befans 

fjäriln, ett vackert, väl bibehållet exemplar, i verkligheten icke 

kunna hänföras till sagda art, utan syntes närmast, ehuru ej all- 

deles fullständigt, likna den beskrifning, som S. LAMPA i sin 

»Förteckning öfver Skandinaviens och Finlands Macrolepidoptera», 

1885, infört öfver en i Gestrikland af PRINTZ tagen och af 

THUNBERG i »Insecta suecica» IV, p. 62, år 1792, under namnet 

pupillata omförmäld mätare. Ett annat exemplar, som af LAMPA 

antagits vara samma art, finnes utan lokaluppgift å riksmuseum. 

Sedan beredvilligt tillmötesgående satt mig i tillfälle att se 

såväl THUNBERGS händelsevis i riksmuseum befintliga typexemplar, 

som ock det andra, museum tillhöriga, stadgades den åsigten, 

att Rosersbergs-exemplaret verkligen är pupillata 'THNBRG. Vin- 

garnes mörkbruna glänsande färg (hos typexemplaret dock något 

urblekt), de hvita tvärbanden med den däruti löpande tandade, 

mörkbruna linien, bakkroppens utseende m. m. stämde fullstän- 

digt öfverens därmed, likasom ock vingribborna. Dock visar 

det nu funna exemplaret en del skiljaktigheter. Så t. ex. sakna 

båda vingparen ofvantill hvarje spår af våglinie nära utkanten, 
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och på undersidan finnes blott en antydan därat genom hvit- 

aktiga fläckar mellan ribborna, synnerligast på bakvingarne. 

Vidare är bottenfärgen i framvingarnes mellanfält icke rostgul- 

aktig, utan gråbrun, hvari de mörkbruna vågiga linierna endast 

otydligt afteckna sig — i detta afseende mera liknande riks- 

museets exemplar —, och under det att typexemplarets punkt i 

diskeellen är stor och omgifven af hvitt, hvilket möjligen gifvit 

THUNBERG anledning till artens benämning, är på Rosersbergs- 

exemplaret sagda teckning så godt som oskönjbar. Icke desto 

mindre är sistnämda fjäril närmare öfverensstämmande med pupil- 

lara än med någon annan af de till samma grupp af Cidaria 

hörande arterna, hvilka likaledes ofta förete individuella olikheter 

i fråga om våglinie, mellanfält etc.; och då artens konstanta 

kännetecken torde vara svåra, om ej omöjliga, att bestämma, så 

länge blott en eller annan individ är känd, samt ofvan nämda 

afvikelser således mycket väl kunna vara af tillfällig natur, synes 

det nu funna exemplaret vara Cidaria pupillata THENBRG, eller 

åtminstone en aberration däraf. 

LAMPA synes enligt sin förenämda »>förteckning» anse, att 

i fråga varande art möjligen kan vara identisk med funerata 

HB., som i »Die Schmetterlinge Europas>, ERNST V. HOFMANN, 

Stuttgart 1884, uppgifves mycket sällsynt förekomma å franska 

Alperna, i Armenien, på Altai och vid Amur; men en i arbetet 

intagen figur af fjäriln afviker ej obetydligt från pupillata. 

Det är ej gerna troligt, att artens sällsynthet ensam är 

orsaken därtill, att under loppet af ett århundrade blott ett par 

exemplar blifvit tillvaratagna; sannolikare torde vara, att fjäriln 

blifvit förbisedd i följd af sin likhet med samslägtingar, hvilkas 

flygtid infaller samtidigt och hvaraf åtminstone en art, Zristata 

L., hos oss är mycket allmän. Äfven Rosersbergs-exemplarets 

hemförande vållades, jag tillstår det gerna, hufvudsakligen af den 

visserligen i ögonen fallande, men icke för arten karaktäristiska 

tillfälligheten, att ytterfältets våglinie saknades, hvilket gaf fjäriln 

ett ovanligt utseende. Jag kan därför icke underlåta att upp- 

mana alla fjärilsamlare till noga aktgifvande på de i deras väg 

kommande, till denna grupp af Czidarza hörande fjärilarne, hvilka, 

såsom kändt är, alla utmärka sig genom mörk, vanligen kolsvart 

bottenfärg, på hvarje framvinge minst två hvita, mästadels af 
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mörka punkter eller stundom en linie delade tvärband, hvaraf 

åtminstone det yttre fortsätter på bakvingen, samt svart- och 

hvitfläckiga fransar. Det torde möjligen ock löna sig att gran- 

ska sin samling och sina dupletter, huruvida icke tilläfventyrs 

någon pupillata redan oförmärkt insmugglat sig under falsk 

flagga, såsom t. ex. luctuata He. eller tristata L., eller möjligen 

subhastata NorcKk. För att i någon mån underlätta denna forsk- 

ning torde kanske en kort framställning af de hufvudsakliga 

kännetecken, som för åtminstone de tre nu kända individerna 

visat sig konstanta, och hvilka i förening med hvarandra skilja 

dem från närstående arter, här vara på sin plats. 

Kroppen brunaktigt ljusgrå, bakkroppen ofvan med två rader 

svartbruna småfläckar. Vingarnes grundfärg svartbrun; yttre och 

mellersta hvita tvärbanden, som på bakvingarne ej äro bredare, 

genomdragas hvartdera af en mörkbrun, smal, tandad och samman- 

hängande linie ; framvingarne sakna invid utkanten den gulbrunaktiga 

färg på ribborna, som är karaktäristisk för Zrzstafa L. Bakvingar- 

nes 5:e ribba utgår från tvärribbans främre hälft. Framvingarnes 

längd 11 m. m., bredd vid utkanten 8 m. m.F 

+ Der Körper bräunlich hellgrau, der Hinterkörper oben mit zwei Reihen 

kleiner, schwarzbrauner Flecke. Die Grundfarbe der Fligel schwarzbraun; die 

äussern und mittlern weissen Querbinden, die auf den Hinterflägeln nicht breiter 

sind, werden jede von einer dunkelbraunen, schmalen, gezähnten und zusammen- 

hängenden Linie getheilt; die Vorderfligel ohne die fär £ristata L. charakteris- 

tische gelbbräunliche Färbung auf den Rippen im Saumfelde. Ast 5 der Hinter- 

flägel entspringt aus der vordern Häifte des Querastes. Länge der Vorder- 

fläögel II m. m., Breite am Saume 8 m. m. 

RÉSUMÉS. 

(Page 29 du textz2.) 

J. Meves: Cidaria (Larentia) pupillata THNBRG. 

Tauteur a pris, le 22 Juin 1887, å Rosersberg (Upland, 32 

kilom. au nord de Stockholm), un måle d'une Cidaria (Larentia), 
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qui se rapproche principalement de celui de C. pupillata, de 12 

province de Gestricie (Suede du Nord), mentionnée par THUNBERG, 

dans les Jasecta suecica (1792), et dont un autre exemplaire, 

toutefois sans indication de la localité, est conservé au Musée de 

r'État, å Stockholm. Aprés la comparaison entre les trois exem- 

plaires suédois, M. MEvESs en donne la caractéristique commune 

en traduction allemande. 

NOTISER. 

Cidaria sordidata F. Sistlidne sommar iakttogs vid Rosers- 

berg, Upland, en ovanligt stark svärmning af denna vackra 

mätare. På försommaren hade de därstädes i mängd befintliga 

säljbuskarne varit svårt anfrätta, och mot slutet af juli månad 

och ett stycke in i augusti såg man vid dessa buskar efter sol- 

nedgången stora svärmar af denna fjärilsart. Hanarne voro till 

den grad öfverlägsna honorna i antal, att i hvarje särskild svärm, 

som kunde bestå af kanske 50 eller flere individer, syntes finnas 

blott en enda hona; lyckades man nämligen att, vanligen efter 

många fruktlösa försök, fånga en hona ur svärmen, skingrades 

den sistnämda genast. Detta tillfälle till riklig fångst var desto 

mer kärkommet, som arten varierar 1 hög grad; i min samling 

äro insatta 31 utvalda exemplar, som alla äro olika hvarandra, 

vare sig i teckning eller färg. 

J. Meves. 

” 



KAN MUSCA PUMILIONIS BIERKANDER VARA IDENTISK 

MED SENARE FÖRFATTARES LIKA BENÄMDA ART 

ARN SPAGETTI OSCINISE 

FRAMSTÄLLNING VID ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS 

SAMMANKOMST DEN 2 MARS 1888 

AF 

SVEN LAMPA. 

Det kan visserligen synas förmätet af mig, som icke är spe- 

cialist uti ämnet, att ens ifrågasätta något sådant, som att BIER- 

KANDERS Musca Pumiliomnmis icke skulle vara den samma som 

den, hvilken FALLÉN, ZETTERSTEDT m. fl. sedermera tillagt detta 

namn, utan långt hellre den af MEIGEN: år 1830 beskrifna 

Chlorops Taeniopus eller möjligen någon annan, med denna när- 

stående art. Det är heller icke min mening att nu vilja påstå 

något annat, än att BIERKANDERS och ZETTERSTEDTS Musca 

(Oscinis) Pumilionis måste vara tvänne olika arter, samt att det 

kan bero på vidare forskningar, huruvida man icke till sist måste 

antaga, att BIERKANDERS och MEIGENS ofvannämda båda arter i 

själfva verket äro en och samma. 

Det är i första rummet BIERKANDERS beskrifning på så väl 

själfva flugan som dess metamorphos och lefnadssätt, hvilken ingaf 

mig tanken härpå, och sedermera styrktes min förmodan ännu 

mer genom det rön angående kornflugans äggläggning, som jag 

förliden höst kom att göra. En noggrann beskrifning på ett 

djurs lefnadssätt kan en och annan gång lemna ett vida säkrare 

Entomol. Tidskr. Årg. 9, H. 1 (1888). 3 
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utslag angående dess rätta artnamn, än en så kort och diagnos- 

artad beskrifning, som vanligen bestods de flesta djurarter under 

föregående århundrade. Hvad BIERKANDER beträffar, var han en 

mästare för sin tid uti att beskrifva skadeinsekters lefnadssätt och 

kan nästan gälla som en föresyn i den vägen ännu 1 dag; men 

hans artbeskrifningar kunna däremot lemna något öfrigt att önska, 

emedan han, liksom de flesta samtida, icke räknade så noga med 

petitesser, som LINNÉ på ett ställe säger. 

Vid genomläsningen af BIERKANDERS uppsats, som är intagen 

1, Vet. ak. handlingar för år. 1778, erfar man, att den af honom 

s. k. »rågdvergsmasken» är en liten fluglarv, som från hösten 

till följande vår lefver inuti rågplantor och härigenom hindrar 

deras hufvudstammar eller stjälkar att normalt tillväxa. De an- 

gripna plantorna få därigenom ett dvärgartadt eller förkrympt 

utseende och uppnå sällan en höjd af mer än från en till tre 

tum. Dessa larver voro ännu den 23 april mycket små, men 

blefvo en månad senare eller omkring den 25 maj fullväxta och 

färdiga att undergå förpuppning. Den 12 juni började flugor 

utkomma ur pupporna, alltså vid ungefär samma tid, då vår 

vanliga kornfluga under gynnsamma väderleksförhållanden brukar 

pläga framkomma. Beskrifningen på larver och puppor kan här 

förbigås, emedan den troligen passar för snart sagdt hvilken 

Chloropsart som helst, men den, som rör själfva flugan, torde 

böra anföras, på det jämförelse med senare författares må kunna 

ega rum. Den har följande lydelse: 

»Flugan är något öfver 1 linea lång, hufvudet gult, ögonen 

svarta. Nacken har en svart triangel. Antennerna svarta, äro 

en liten knyl, ifrån hvilken utgå några hår. Bröstet på ryggen 

svart, hvarest längs efter gå två små gula linier, nederst åt ma- 

gen är en gul fläck, som liknar en halfmåne (»scutellen >»). 

Bröstet är inunder gult. Vid framfötterna sitta två svarta fläckar. 

Magen är på ryggen svart, inunder gul, har 4 ringar. Vågstän- 

gerna hvita. Vingarne lysa af röda och gula färger, räcka litet 

utför kroppen. På fötterna äro lederna närmast kroppen grå- 

aktiga och de yttersta svarta. 

Musca pumilionis torde denna fluga få kallas». 

Sedermera, uti Vet. ak. handlingar för år 1789, omtalar nyss 

anförde författare, att äfven på kornet anträffats en mängd flug- 
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larver, hvilka, enligt beskrifningen, skadade ax och strå alldeles 

på samma sätt, som den vanliga kornflugan plägar göra. Den 10 

augusti började flugorna utkläckas och »sågs» — säger BIERKAN- 

DER — »det vara samma fluga som år 1778 sid. 240 är af mig 

beskrifven, såsom den der något förderfvar rågen, men så tyckes 

nu hennes egentliga göromål vara att skada kornet». Efter en 

hop larver, som intagits och förvarats i glasburk, erhöll han 

slutligen såväl flugor som två arter parasiter, af hvilka den ena, 

att döma efter den korta beskrifningen, torde varit Coelinius 

niger och den andra, enligt B:s egen åsigt, Piteromalus 

MUSCArum. = 

Emot det påstående, att de båda slag af flugor, som upp: 

trädde på olika tid, och hvars larver angrepo skilda sädesslag, 

tillhörde samma art, kan visserligen den invändning göras, att 

misstag kunnat ega rum, oaktadt BIERKANDER dokumenterat sig 

såsom en skicklig iakttagare. Jag vill därför icke fästa mig så 

mycket därvid, utan förnämligast hålla mig till beskrifningen på 

rågdvärgsflugan och dess lefnadssätt. Hvad den 1789 omnämda 

kornflugan beträffar, kan man angående beskrifningen på dess 

lefnadssätt knappast begära större tydlighet, för att icke genast 

misstänka, att här varit fråga om densamma, som under sista 

tiden hos oss blifvit så mycket omtalad och uppmärksammad. 

Vilja vi rådfråga senare författare för att söka få visshet 

om, hvilken BIERKANDERS Mausca pumilionis egentligen är, så er- 

hålles intet tillfredsställande svar, utan vanligen tvärtom. Uti 

Act. Soc. Linn. 2:a bandet å sid. 78 finna vi en uppsats jämte 

figurer (å tab. 15), hvaruti WILLIAM MARKWICK utförligt omnäm- 

ner, att han i hvetebrodd på hösten funnit larver, som starkt 

angripit de unga plantorna. Utur sex skadade plantor, som upp- 

togos och förvarades inne, utkommo lika många flugor, nämligen 

blott en ur hvarje, ett förhållande, som mycket påminner om 

kornflugans sommargeneration. Emedan de å åkern befintliga 

hveteplantornas rötter icke skadats af larverna, uppsköto från dem 

sedermera nya skott, hvilka lemnade en vacker hveteskörd, och 

blott en del af fältet var angripen, nämligen den, där sådden 

blifvit tidigast verkstäld. Får man döma efter figuren, torde der 

fluga, den framställer, vara en verklig Chlorops MaAcQ. och icke 

en Ösczinzs-art, men utförandet är sådant, att man ej kan fästa 
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sig mycket vid densamma, ty just de småsaker, som nu utgöra 

vigtiga kännetecken på de olika arterna, hafva antagligen af för- 

fattaren eller artisten blifvit förbisedda. Den triangelformiga och 

med nacken hopflytande svarta fläcken på hjässan är dock gan- 

ska tydlig. Uti ett tillägg af T. MARSHAM omnämnas BIERKAN- 

DERS iakttagelser, och uttalas den öfvertygelsen, att de båda för- 

fattarne haft att göra med en och samma art. 

FABRICIUS upptager Öscinis pumäilionis uti sin »Systema Ant- 

liatarum»> af år 805. å sid; 216, ”"menlemnar ensbeskriminss 

som är mycket kortare och svårare att tyda än BIERKANDERS, och 

säger sig ej riktigt känna arten. Han anser den stå mycket nära 

sin Zineata, och skall man döma efter hans beskrifningar, torde 

båda dessa hänvisa till en och samma art. Angående lefnads- 

sättet upplyser han därom, att larven till Zineata vistas i korn- 

strån, hvilkas ax den alldeles förstör, och att BIERKANDERS pumi- 

lonis lefver i stjälkarne af råg och hvete. Under beskrifningen 

på O. pumilionis citerar FABRICIUS såväl Act. Soc. Linn. som 

BIERKANDER. I följd af ofvanstående, samt den omständigheten, 

att jag vid Eknö under förliden. höst fann kornflugeägg på råg- 

brodden, skulle man ej utan skäl kunna antaga, att BIERKANDER 

beskrifvit vintergenerationen och FABRICIUS sommargenerationen 

(under namn af Zineata) till en och samma art. 

Uti »Oscinides Sveciae» af år 1820 beskrifver FALLÉN ut- 

förligare en Öscinis pumilionis och åberopar BIERKANDER, utan 

att hafva sett något typexemplar, men har otvifvelaktigt haft för 

sig en helt annan art; ty följande ord: »vertice . . . macula stem- 

matum ' nigra, opaca? -Antenn& pallide, apice nigre. Pedes 

pallidi, femoribus interdum nigris vel nigro-maculatis. Tarsi extus 

obscuri», Ööfverensstämma icke väl med BIERKANDERS: »Nacken 

har en svart triangel. Antennerna: svarta. På fötterna äro le- 

derna närmast kroppen gråaktiga och de yttersta svarta». Ännu 

tydligare framstår detta genom ZETTERSTEDTS utförligare beskrif- 

ning uti »Diptera Scandinavie» Tomus septimus af år 18438, sid. 

2662. Han säger nämligen: puncto verticis (loco: ocellorum) 

parvo libero nigro. Antenn& lute&, superne ad originem sete 

macnla obscura». Flygtiden, juni och juli, öfverensstämmer icke 

heller med den, BIERKANDER uppgifver. 

MEIGEN synes anse FaBRICH Öscinis lineata och pumilionis 

STR SE TIER 
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som samma species, emedan de båda namnen upptagas af honom 

såsom synonyma (1830), men hvarken BIERKANDER eller FALLÉN 

citeras. /SCHINER sammanslår dem äfven med sin Zineata uti 

»Fauna austriaca» (1864), men det Bierkanderska namnet bibe- 

hålles för FALLÉNS och ZETTERSTEDTS art, ehuru med orätt, som 

jag tror mig hafva visat. FALLÉNS Öscinis pumilionis måste 

under alla förhållanden byta om namn och torde kunna få bibe- 

hålla det, ZETTERSTEDT föreslår, nämligen Öscins eller, enligt 

nyare förf., Ziphonella pumilio, emedan STAGERS variegata blott 

är ett brefnamn. 

MEIGENS beskrifning på sin Chlorops taenmniopus passar för- 

träffligt på vår kornfluga, och skulle båda verkligen befinnas till- 

höra en och samma art, hvilket framtida undersökningar nog till 

sist skola kunna afgöra, torde den förra komma att sammanslås 

med BIERKANDERS Musca pumilionis. Att MEIGEN icke känt till 

denna sistnämda, är tämligen tydligt, och genom FABRICH och 

FALLÉNS Dbeskrifningar kunde han naturligtvis icke bilda sig något 

klart begrepp om dess verkliga utseende. Alla författare, som 

trott sig beskrifva den rätta Musca pumilionis, hafva naturligtvis 

tillagt henne det af BIERKANDER uppgifna lefnadssättet, om det 

ock varit fråga om en helt annan art. Uti FALLÉNS typsamling, 

som nu tillhör och förvaras uti härvarande riksmuseum, äro flera 

exemplar insatta under namn af ÖOsc. Zineata, hvilka icke alla 

tillhöra samma art. De flesta, af F. såsom hufvudform ansedde, 

äro dock enligt min öfvertygelse genuina Chlorops taeniopus 

MEIG. ZETTERSTEDT synes likväl icke varit af denna åsigt, efter- 

som han under Zaeniopus säger: »Öscinis lineata FALL. Oscin. 

4, 2, var., secundum specimina in museo FEjus asservata». 

Af den stora myckenhet arter, som inrymmas uti gruppen 

Oscinides, lefva de flesta troligen i gräsväxterna under larvtill- 

ståndet, men metamorphosen och lefnadssättet äro ännu endast 

föga kända. Observationer härutinnan saknas visserligen icke, 

men många af dessa äro nästan värdelösa, eller egnade att blott 

förorsaka konfusion, emedan fullständig sakkännedom saknats vid 

artbestämningen. Då många af arterna äro för oss skadliga, ett 

par eller kanske flere till och med i hög grad, så faller af sig 

själft, att alla sådana iakttagelser, som kunna vidga vår känne- 

dom om dem och deras lefnadssätt, måste helsas välkomna såsom 
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varande af både vetenskapligt värde och till allmän nytta. Hvad 

den namnkunniga kornflugan särskildt angår, äro hennes lifs- 

förhållanden kanske mest studerade och beaktade, men detta 

hindrar ej, att man ännu måste erkänna, att flera frågor angående 

dessa under alla omständigheter, för närvarande icke kunna nöj- 

aktigt besvaras. 

Af särskildt intresse för tillfället vore, om denna vår, under 

sista dagarne af maj eller de första i juni, landtbrukare å skilda 

orter, eller andra för saken intresserade personer, ville göra sig 

den mödan att ute å fältet undersöka råg- och hveteplantor, för 

att, om några dvärgartade sådana påträffas, därom underrätta mig, 

eller ännu hellre genom posten sända några dylika, medan de äro 

färska. Kostnaden härför blir högst obetydlig, helst om sänd- 

ningen får betraktas som »prof utan värde», hvilket jag antager 

såsom gifvet. Om det sedermera lyckas att från sådana strån er- 

hålla utbildade flugor, och man får dessa till arten säkert bestämda, 

kan ett eller annat spörjsmål nöjaktigt besvaras, och upplysningar 

vinnas angående skadedjurets utbredning. Man har hittills an- 

tagit, att icke en enda, utan kanske flera arter uppträda på ena- 

handa sätt och förorsaka skada, men några fullt tillförlitliga bevis 

härför har jag ännu ej sett, emedan stor förvirring varit rådande 

angående dessa arters rätta namn. Genom en dylik undersök- 

ning i större skala, som jag nu föreslagit, skulle alltid någon väl 

behöflig upplysning kunna vinnas. 

De kornflugor, som utkommit från i tillslutna kärl förvarade 

kornax och instängdes i ett terrarium förliden augusti, afsatte 

många ägg på där uppkomna råg- och hveteplantor, äfvensom å 

bladen af inplanterad Zrziticum repens, dock, som det tycktes, i 

mindre antal å sistnämda växt. Sädesplantorna gulnade seder- 

mera efter hand, samt äro nu, i mars månad, nästan försvunna 

från jordytan och hafva troligen gått under, dels genom larvernas 

närvaro och dels emedan terrariet förvarats i varmt rum. De 

flesta larverna hafva troligen dött af brist på föda, men en full- 

bildad fluga framkom likväl och varseblefs den 8 sistlidne februari 

spatserande på glasrutan inne uti terrariet. De nykläckta larver- 

nas beteende vid inträngandet i bladslidorna lyckades jag dock 

icke iakttaga. 
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Under håfning efter kornflugor å en timotejåker förliden 

augusti erhölls i mängd en större art Chlorops, som uppehöll sig 

bland timotejen sannolikt för att lägga ägg antingen på denna 

eller ock å där ymnigt växande plantor af Triticum repens. 

Arten har befunnits vara Chlorops laeta MEIG. och ansågs af 

ZETTERSTEDT för rar. 

RÉSUMÉS. 

(Page 34 du texte.) 

SVEN LAMPA mentionne que Öscinis pumilionis de FALLÉN 

et de ZETTERSTEDT n'est pas identique avec Musca pumilionis 

de FABRICIUS et de BIERKANDER, mais une toute autre espéce. 

Il croit que des observations de l'avenir sur la vie des Oscinides 

probablement montreront qu'il a raison dans sa supposition que 

non seulement /Zzneata de FABRICIUS mais aussi Zaeniopus de 

MEIGEN est identique avec Musca pumilionis de BIERKANDER. 



NOTISER: 

Aberrationer.  Spinnaren Cymatophora ypsilon graecum 

GözE, eller, såsom han ock kallats, ox F., har såsom bekant 

fått sistberörda namn sig tilldeladt på grund af en egendomlig, 

hvit teckning på framvingen, nämligen ett af den runda ring- 

fläcken bildadt o och ett af njurfläcken formadt R. Dessutom 

är den dekorerad med ett bredt randigt tvärband strax innanför 

sagda 0. Förlidet års sommar togs emellertid vid Rosersberg i 

Upland ett exemplar, som bestått sig med ett dekorationsband 

af sådan reglementsvidrig bredd, att hela främre hälften af nam- 

net, nämligen bokstafven Oo, borttappats. Aberrationen skulle 

möjligen kunna benämnas unimaculata. 

Af en noctua, Ågrotis baja F., erhölls likaledes vid Rosers- 

berg: ett konstigt exemplar. Såsom kändt är, har denna fjäril 

såsom prydnad vid framvingens kostalkant nära vingspetsen en 

eller nogare sagdt två nästan sammanflytande, skarpt svarta fläckar. 

I fråga varande individ, en hona, hade emellertid, ej nöjd här- 

med, anlagt en hel rad af dylika småfläckar utefter våglinien 

ända fram till inkanten. Tyvärr var hon ganska skamfilad; huru- 

vida anledningen därtill kan sökas däruti, att den sålunda ovan- 

ligt utpyntade skönheten varit mera kringsvärmad af friare än 

hennes anspråkslösare systrar, torde vara svårt att med full säker- 

het afgöra. Förtjänar aberrationen döpas, kunde tilläfventyrs 

punctata vara lämpligt namn. 

J. Meves. 



STRÖBEMAERKNINGER OM ENTOMOLOGISKE 

FÖRETEELSER I NORGE: 1887. 

AF 

W. M. SCHÖYEN. 

Den sterke og vedholdende Törke, der herskede under hele 

Forsommeren, ialfald i det östenfjeldske Norge, og afsved Vegeta- 

tionen i en saa sörgelig Grad, kuede vistnok samtidig ogsaa 

Insektlivet og gjorde, at mange ellers almindelige Arter nzesten 

slet ikke eller kun sparsomt lod sig se. Men paa den anden 

Side var der, som s&dvanlig under saadanne Forhold, andre 

Arter, der i det törre varme Veir formerede sig s&rdeles sterkt 

og optraadte i store Masser. 

Blandt Coleoptera skal jeg saaledes n&evne Örchestes po- 

Pulz, der allerede et Par Gange för i dette Tidsskrift (Aarg. III. 

pag 30 og V. p. 200) har veret omtalt som optredende i stor 

Mz&engde paa forskjellige Steder i Sverige. I Sommer fandt jeg 

i Juli+—August ved Vikersund paa Modum alle Balsampopler 

(Populus balsamifera) paa begge Sider af Elven saa besatte 

af Larverne af denne Art, at der knapt var et eneste Blad urört. 

De fleste Blade var besatte med 4—6 eller flere Larver, saa 

at Trerne saa ganske brunspraglede ud af de bekjendte brune 

rundagtige Pletminer, som Larverne frembringer ved at gnave 

bort Bladkjödet. Ogsaa fra Smaalenene fik jeg tilsendt Poppel- 

blade, angrebne paa lignende Vis og i samme Udstrekning som 

paa Modum. Det lader saaledes til, at Insektets Masseoptreden 

har havt en videre Udbredelse. I Valders, hvor jeg ogsaa 



42 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 183838. 

ferdedes i Sommer, saa jeg derimod intet til samme, ligesaa lidt som 

her ved Kristiania. Aspen (Populus tremula) synes at forsmaaes 

aldeles af dette Insekt, hvorimod ifölge KALTENBACH foruden 

Pop. nigra ogsaa Salix alba, triandra og fragilis angribes. 

En anden Bille, som ialmindelighed ikke pleier at tiltrekke 

sig nogen videre Opmerksomhed, men som iaar optraadte i store 

Masser og gjorde Skade paa Engene i Osen, Österdalen, er Ådi- 

monia tanaceti. Som bekjendt pleier den under almindelige 

Forholde leve paa forskjellige verdilöse Planter: Tanacetum, 

Åtriplex, Achäillea ete., men iaar var der i Juni Maaned slige 

Masser af Larverne paa det n&evnte Sted, at de herjede Gres- 

vexten paa Engene, hvorfor Exemplarer af dem blev indsendt 

hertil Universitetet med Forespörgsel i Sagens Anledning. Det 

samme Fenomen har tidligere ogsaa vist sig i andre Lande, 

saaledes i Aaret 1833 i Jurabjergene, hvor Gresset blev opspist 

i stor Udstrekning af dem, ligeledes flere Gange i Tyskland og 

England. 

Paa flere Steder her 1 Landet har ogsaa Kornbladlusen, 

Åplhuis granaria, optraadt i stor M&ngde og gjort Skade, iser 

paa Havreagrene. Som Fölge af den M&ngde Marihöner, Coc- 

cinella septempunctata, der overalt ledsagede denne Foreteelse, 

antoges somoftest disse sidste af Almuen for at vere de egent- 

lige Skadedyr og indsendtes gjerne med Opgave om, at de spiste 

Havren op, medens selve Bladlusene blev lagt mindre Meerke til. 

Jeg -gad vide, om: det ikke er-en lignende: Misfoörstaaelse, der 

ligger til Grund for den af SCHNEIDER i dette Tidsskrifts Aarg. 

VI. p. 155 refererede Beskyldning mod Cetonia metallica, at 

den skulde gjöre Skade paa Potetesagrene ved at gnave paa 

Stilkene, saa Gr&esset visnede. Fra Asker, ikke langt fra Kri 

stiania, blev i Sommer indleveret til Universitetet et Par Exem- 

plarer af Cetonia &nea, der her ligeledes beskyldtes for at opede 

Potetesgresset. Desverre var jeg forhindret fra selv at tage 

Tingen i Öiesyn, og en Anmodning om at indsende en Pröve af 

det saaledes angrebne Potetesgres blev ikke efterfulgt, saa jeg 

fik ingen Rede paa, hvorledes det egentlig hang sammen her- 

med. Men jeg kan tenke mig Sammenhengen saaledes, at Po- 
tetesgresset har veret angrebet af Bladlus og Potetessop, der 

har bragt Bladene til at visne, medens Torbisterne har indfundet 
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sig, lokkede af den af Bladlusene afsondrede söde Saft eller 

Honningdug. Det bliver da let forklariigt, at ligesom Marihö- 

nerne beskyldes for at spise op Kornplanterne, saaledes faar 

Guldtorbisterne her bere Skylden for Potetesgressets Henvisnen. 

I Kristianiatrakten led Frugttrerne iaar i usedvanlig Ud- 

strekning af Cheimatobia brumata's Larver, der gjennemhullede 

og opaad Bladene og foruden paa Frugttrerne tillige viste sig 

paa omtrent alle mulige Slags Lövtrer, Roser etc. og skjemme- 

de deres Udseende i mere og mindre Grad ved de fillede og 

mishandlede Blade, som de efterlod sig. "ZEblerne var i overor- 

dentlig höi Grad befengte med den bekjendte /Eblemark, Larven 

af Carpocapsa pomonella. Allerverst var imidlertid Heggetrerne 

(Prunus padus) farne. De var overalt her omkring i den Grad 

herjede af Hyponomeuta padella, at jeg aldrig har seet Magen. 

Selv de störste Trer var fra överst til nederst aldeles omvundne 

af Larvernes Spind, og hvert eneste Blad blev opedt, saa de 

stod aldeles bare og bladlöse, indhyllede i sine Flor-Draperier. 

Ogsaa paa Modum saa jeg Hzeggetrerne ilde medfarne af disse 

Larver. 

Paa Hvalöerne fandt jeg i Slutningen af Mai en Stikkels- 

berhek saa tet besat med Larver af ÅÄbraxas grossulariata, 

at de ikke lod til at ville levne et eneste Blad urört, medens 

iKöibsbuskerne, der stod. lige -tet-.ved, var frisfor dem. Dette 

synes ogsaa hos os at v&ere det almindelige Forhold, medens 

jegerft. Ex. fra enkelte Distrikter i England har seéet anfört; at 

Ribsen herjes endnu verre af dem end Stikkelsberrene. En hel 

Del af Larverne, som jeg medtog og opfödte, forpuppede sig og 

leverede Sommerfugle sidst i Juni. Jeg försögte, om Larverne 

skulde ville spise MRibes aureum, men de syntes ikke videre 

om den. 

For Bartrernes Vedkommende kan nevnes, at fAere af de 

unge Furuplantninger paa Jederen (vesentlig Pinus sylvestris og 

montana) blev herjede af Lophyrus rufus, hvilken Art ogsaa i 

forrige Aar i stor Udstrekning opaad Barret paa Furuh&ekkerne 

ved Klep Jernbanestation paa Jxderen. I Aarene 1860—961 

optraadte disse samme ZLarver i enorme Masser 1 Trysilelvens 

Dalföre helt opimod Faxmunsöen, ligesom paa svensk Grund i 

Skaratrakten og rimeligvis endnu flere Steder. Samtidig var der 
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ogsaa Masseoptaeden af dem i flere Trakter i Sydtyskland, f. Ex. 

ved Giessen i Hessen og Spessart i Bayern." 

I Romedals Fröklengningsanstalt (pr. llseng Jernbanestation, 

Nordbanerne) fandtes Gastrodes abietis ifjor Vinter i slig M&engde 

overvintrende under Skjellene af de sammesteds opbevarede 

Grankongler, at de holdt paa at fylde hele Huset, idet de krav- 

lede omkring overalt rundt Vegge, Gulv og Tag i utallige 

Skarer. En Pröve blev indsendt hertil Universitetet i Februar 

Maaned med Forespörgsel om, hvad dette kunde vere for Slags 

Dyr, da man ikke för havde merket noget til dem. REUTER 

har i dette Tidsskrift (Aarg. I. p. 185-—188) gjengivet KÖLREU- 

TER'S gamle TIagttagelse over denne eindommelige Overvintrings- 

maade af G. Abietis, samt den af ham fremsatte Formodning 

om, at det ikke saa meget skulde vare Granfröet som denne 

Tege Korsnebbene söger, naar de om Vinteren plukker Skjel- 

lene af Konglerne. At KÖLREUTER'S Öpgave om, at Korsneeb- 

bene spiste disse Teger, er rigtig, betvivles ikke; men at deres 

Hovednering om Vinteren er Granfröet lader sig vistnok ikke 

bestride, da man ved at undersöge deres Maveindhold finder 

dette Frö i rigelig Me&ngde tilstede. 

For vore Biskjöttere har den forlöbne Sommer paa flere 

Steder v&ret skjebnesvanger, idet der har vist sig Bipest i Ku- 

berne, en Sygdom der, saavidt vides, tidligere ikke har veret 

kjendt hos os, men som, naar den faar Anledning til at gribe 

om sig, bliver Biavlens verste Fiende. Jeg har havt Leilighed 

> Under Henvisning til min i dette Tidsskrifts Aarg. I. p. 39—42 publi- 

cerede Meddelese: »Furuspinderens (Zutrichia pinri) Optreden i Norge i Aarene 

1812—16>» turde det maaske i denne Forbindelse vere af Interesse at gjöre 

opmerksom paa, at ifölge C. J. SUNDEVALL (Oeconom. Afhandling om Insek- 

ternas åverkan på våra skogar, Lund 1826, p. 5) findes det berettet, at »en 

ganska stor sträcka barrskog (af öfver en half mils längd) blifvit aldeles ut- 

dödad vid Siljan i Dalarne för ungefär 10 år sedan af larver (troligen till 

Bomb. pini?), som förtärde barren.»> Da altsaa denne Begivenhed falder om- 

trent samtidig med 5. pins Masseoptreden paa forskjellige Steder i Norge, 

turde der vel vere al Rimelighed for, at det ogsaa har veret denne Art, der 

dengang var paaferde i Sverige, om end ikke noget lignende Tilfeelde der, 

ligesaalidt som her i Norge, senere har gjentaget sig. 
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til at se Pröver af Kager med Yngel angrebne af Bipesten fra 

et Par forskjellige Steder her i Landet, nemlig fra Skien og 

Drammen, samt ogsaa en fra Hardanger, der ialfald sterkt mis- 

tenktes for at vere befxngt med Bipest, om det end ikke sikkert 

kunde konstateres. Bipesten foraarsages som bekjendt af en ser- 

egen Art Bakterie, Bacillus alver, der imidlertid ikke saa let 

uden specielle Dyrkningsforsög kan skjelnes fra andre Bakterier, 

hvoraf der selvfölgelig altid er fuldt op i raadnende Biyngel, 

ogsaa naar Yngelens Död skriver sig fra andre Grunde end vir- 

kelig Bipest, saasom fra koldt og raat Veir og Neringsmangel. 

Af Aarets Lepidopterfangst kan n&vnes fölgende Fund af 

speciellere Interesse. 

Under et Besög paa Hvalöerne i de sidste Dage af Mai 

Maaned fandt jeg paa Kirköen, den störste af dem, paa en 

Strekning med lös Flyvesand, hvor der var fuldt op af Myr- 

meleon-Larver, ogsaa 5 Larver af Agvrotis precox L., ny for 

Norges Fauna og hidtil inden Skandinaviens Grendser kun ob- 

serveret i Skaane og Blekinge. Desverre viste de 3 sig besatte 

med Snyltehvepslarver, hvorfor jeg udbleste dem; de 2 andre 

forpuppede sig, men har ikke leveret Sommerfugl og er nok, 

efter hvad: det lader til, döde. 

Et ligesaa interessant Fund gjorde jeg i söndre Aurdal, Val- 

ders, hvor jeg nemlig den 3:dje Juli tog et Exemplar af den, 

saavidt mig bekjendt, tidligere intetsteds i Skandinavien obser- 

verede Tortrix inopiana Haw. Tfölge TENGSTRÖM er denne 

Art fundet flere Steder i Finland, og den turde vel ved nermere 

Undersögelser ogsaa vise sig at forekomme i Sverige. Larven 

lever paa Rödderne af Artemisia campestris og vulgaris, hvor 

den spinder om sig et Silkerör og overvintrer. 

En tredie for Norges Fauna ny Art, Åsopia glaucinalis 1., 

udklekkede jeg af Larve her fra Kristiania den 3:dje Juni iaar. 

Blandt det af Forstkandidat A.: HAGEMANN fra forrige Aars 

Reise til Kristianssand indleverede Materiale har jeg ligeledes fo- 

refundet 2 for Norges Fauna nye Lepidopterarter, begge fundne 

ved n&evnte By, nemlig Zonosoma punctaria 1. og Cerostoma 

Aemorella IL. — Blandt Hr HAGEMANN'S sidste Aarsfangst i 
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Saltdalen — hvilken ogsaa bliver den sidste, da han nu er forflyt- 

tet til Alten i Finmarken — befandt sig et meget smukt Exem- 

plar af Notodoanta dictéevoides Esp. var. frigida Zett. (&), samt en 

interessant Berigelse af vor arktiske Lepidopterfauna, nemlig E/- 

lopia prosapiaria L. 1 flere Exemplarer, fangede ved Storjord 

den 19:de Juli. Det nordligste Sted, hvorfra jeg tidligere kjendte 

denne Art, var Snaasen 1 nordre Trondhjems Amt (64 12" n. 

Br.), men at den ogsaa skulde vise sig at forekomme paa ark- 

tisk Grund, var temmelig uventet. Efter hvad HAGEMANN har 

meddelt mig, optraadte den endog temmelig hyppigt, hvad der 

iaar ogsaa var Tilfeldet sammesteds med Cidaria flavicinctata 

Hb., medens der forresten var usedvanlig lidet at se af de ellers 

almindeligere forekommende Arter. 

Den hidtil kun fra Dovrefjeld kjendte Adela Esmarkella 

Wk. fandtes 8:de Juli af Pastor SANDBERG og mig i et större 

Antal Exemplarer blandt Zunzperus-Krattet paa Sydsiden af Vin- 

stervandet eller, som det ogsaa kaldes, Strömsvandet i det syd- 

östlige Hjörne af Jotunheimen. Den förste Opdager af denne 

höialpine Art er SIEBKE, 1 hvis efterladte Samling forefandtes et 

Par Exemplarer af samme fra Fokstuen paa Dovrefjeld g5:te Juli 

1861. Han henförte dem imidlertid til Å. Degeerella, hvilket 

ogsaa var Tilfeldet med de af mig i 1877 vid Kongsvold fundne 

Exemplarer, der ligesom SIEBKE's i Virkeligheden tilhörer Å. 

Esmarkella. Begge Arter er hinanden saa overordentlig lige, at 

det er let at forvexle dem, men de forekommer neppe sammen 

noget Sted, da Esmarkella er en höialpin Art, medens Degeerella 

vistnok udelukkende holder sig i de lavere Regioner. 

Kristiania, December 1887. 



FREESRE 

REDOGÖRELSE ANGÅENDE ENT. FÖRENINGENS 
INSEKTSAMLING FÖR ÅR 1887. 

Som antagligen många af Föreningens ledamöter icke torde 

hafva sig bekant, på hvilken ståndpunkt denna samling befinner 

sig, kan en kort redogörelse därför här vara på sin plats. Hon 

består ännu af hufvudsakligen svenska Coleoptera och Lepidoptera, 

och grunden därtill lades genom den på arter rikhaltiga skalbagg- 

samling, som skänktes under lifstiden af framlidna statsrådet 

O. I. Fånrevs. Kort därpå fick föreningen såsom gåfva af sin 

ordförande, professor O. TH. SANDAHL, emottaga en särdeles 

värdefull samling af skalbaggar och dagfjärilar, hopbringad af 

revisor J. W. ANKARCRONA i Karlskrona. Häruti inrymmes en 

mängd exemplar, de flesta i utmärkt skick, af en del sällsyntare 

arter, hvaraf många framdeles kunna bortbytas mot andra, som 

för närvarande saknas eller äro för fåtaligt representerade. Seder- 

mera har tillkommit en samling insekter, som blifvit förärad af 

föreningens hedersledamot, f. d. fältläkaren, d:r P. ÅA. EDGREN. 

Ett icke obetydligt antal insekter, tillhörande diverse ordningar 

och insamlade i stockholmstrakten af herr G. HOFGREN, har 

af nämde föreningsledamot öfverlemnats. Mindre samlingar, men 

af stort värde i anseende till en del arters sällsynthet, hafva 

lemnats af adj. J. A. AHLGREN (Kalmar), godsegaren C. MÖLLER 

på Vedelsbäck, sogneprest G. SANDBERG m. fl. Dessutom har 

föreningen förvärfvat sig värdefulla mindre samlingar genom kand. 

A. S. MORTONSON, hr J. RUDOLPHI, m. fl. 

Under det gångna året öfverlemnades af fil. dir S. E. B. 

HÖGMAN en mindre samling insekter från Alingsåstrakten, hvar- 

ibland må omnämnas Gnorimus Variabilis 1. Genom entomo- 



48 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1888. 

logen C. P. J. PETTERSSON 1 Håslöf har förskaffats åtskilliga 

rariteter från Skåne såsom Zabrus Gibbus FE., Anisodactylus 

Pseudo-aeneus DeJ., Gaurodytes Nebulosus SCHJÖDTE, Dermestes 

Frischu KuvGc., Hypocaccus Metallicus F., m. fl.; samt genom 

herr JoH. RUDOLPHI åtskilliga fjärilar, såsom: Årgynnis Selene 

ScHIFF. af den nordliga, bleka formen, utgörande en öfvergång 

till v. Hela StGrR.; Pales v. Arsilache EsP., samt en Pales-hane 

från Åreskutan, som kommer mycket unära: MM... ASA CEIBSSeRe 

Lapponica STGR från Åre i Jämtland, Frigga THNBG från Delsbo 

i Helsingland och Thore Yv. Borealis STGR från Åreskutans nedre 

sluttning, hvilken var. genom de stora, svartbruna fläckarne närmar 

sig hufvudformen; Ag/laja L. från Åre, ganska mörk, men dock 

för ljus att vara den rätta ab. Åemäilia ACERBI; Militaea Dictynna 

EsP. från Ljusdal (icke Åth. v. Corythalia som etiketten angaf), 

fullkomligt öfverensstämmande med skånska exemplar; ÖOenezis 

Norna THNBG (icke Bore SCHN., som gifvaren trott) från Enafors 

i Jämtland; Carterocephalus Silvius KNockH från Delsbo, Plusia 

Microgamma HB., Polyommatus Amphlidamas ab. Obscura från 

Delsbo; Erebia Lappona EspP. med tvärbandet på bakvingarnes 

undersida nästan omärkbart och därigenom stående nära ab. 

Pollux EsP., samt Anarta Funebris HB. från Enafors m. f. 

De insekter, som för närvarande tillhöra föreningen, samt 

sådana, hvilka hädanefter skänkas eller på annat sätt erhållas, 

komma att införlifvas med en enda samling, emedan eljest större 

utrymme skulle erfordras, än hvad tillgångarne medgifva att an- 

skaffa. Därför blir det nödvändigt att ompreparera, granska och 

etikettera snart sagdt hvart enda exemplar, hvilket kräfver både 

tid och arbete. Då det måste vara ett önskningsmål, att denna 

samling må blifva icke allenast så rikhaltig som möjligt, utan 

äfven hållen på ett sätt, som åtminstone någorlunda motsvarar 

nutidens fordringar, så kunna icke felaktiga eller dåliga exemplar 

där inrymmas, så vida de ej utgöra de största sällsyntheter eller 

äro af värde hvad lokalen beträffar, hvilket torde böra här om- 

nämnas till välvilliga gifvares kännedom. 

En början är gjord att granska och ordna föreningens rik- 

haltiga samling af Coleoptera, men, i följd af andra göromål, 

har hittills medhunnits blott Cicindelider, och af Carabider de 

första slägtena till Bembidium efter THOMSONsS uppställning. 
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Detta artrika slägte är nu föremål för mitt arbete under lediga 

stunder. 

Öfverflödigt torde kanske vara omnämna, att gåfvor till 

Föreningens samlingar tacksamligen emottagas, och kunna de 

sändas till undertecknad under adress Adolf Fredriks Kyrkogata 15, 

Stockholm. 

Sven Lampa. 

LITERATURANMÄLAN. 

Entomologisk latinsk svensk ordbok 

af CLaES GRILL, löjtnant vid kongl. fortifikationen, är titeln på 

ett i dessa dagar utkommet arbete, som, därom är anmälaren 

öfvertygad, skall blifva med glädje helsadt och emottaget af 

entomologiens alltmer talrika utöfvare och vänner i vårt land. 

Det är nu 70 år sedan MARKLINS Öfversättning af ILLIGERS Termi- 

nologi utgafs och denna, numera för öfrigt mycket föråldrade 

terminologiska handledning, har sedan långa tider tillbaka endast 

undantagsvis kunnat erhållas genom den antiqvariska bokhandeln. 

Sålunda har det länge varit en liflig önskan hos hvarje i latinska 

språket föga eller intet hemmastadd samlare eller forskare inom 

entomologien att erhålla en hjälpreda, som kunde sätta honom i 

stånd att förstå de latinska artmärken och beskrifningar öfver 

insekter, hvilka förekomma i såväl nyare som i äldre entomolo- 

giska arbeten. En sådan hjälpreda har nu löjtnant C. GRILL 

med otvifvelaktigt mycket stort besvär sammanskrifvit och ut- 

gifvit till de svenska entomologernas, isynnerhet nybörjarnes tjänst. 

Vid ett hastigt genomseende af den lilla välkomna ordboken har 

anmälaren tyckt sig finna, att förf. på ett förtjänstfullt sätt lyc- 

kats lösa den ingalunda lätta uppgiften för en sådan ordbok. 

Det kan väl vara möjligt, att en eller annan kritiker skulle kunna 

påpeka, att det eller det ordet, den eller den termen äfven borde 

Entomol, Tidskr. Årg 9, H. 1 (1888). 4 
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hafva upptagits, men man må icke begära en absolut fullständig- 

het i ett sådant specielt ordboksarbete. Alla vanliga termer och 

uttryck, allt som är nödvändigt har upptagits, så vidt anmälaren 

kunnat finna, och de latinska ordens motsvarande svenska uttryck 

äro rätt återgifna, utan någon onödig mångordighet. Det ento- 

mologiska latinet är icke något klassiskt Ciceronianskt latin, 

såsom förf. själf i förordet anmärker, och detta må icke för- 

glömmas vid bedömmandet af en sådan special-ordbok, som den 

i fråga varande. 

Till upplysning och gagn för dem, som äro alldeles obekanta 

med den latinska formläran, har förf. bifogat ett utdrag ur denna 

formlära, innehållande exempel på substantivers, adjektivers och 

pronominers deklination samt verbers konjugation, ett tillägg, som 

helt visst bör vara välkommet hos dem, för hvilka det är ämnadt. 

Till sist har förf. på ett par sidor redogjort för betydelsen 

af vissa adjektiv-ändelser och diminutiv-former samt förklarat 

meningen af vissa vid entomologiska beskrifningar begagnade 

sammansatta uttryck. 

Den lilla nätta, i typografiskt hänseende fint och vackert 

utstyrda ordboken kan med allt skäl varmt rekommenderas hos 

hvar och en, som icke är tillräckligt förtrogen med det latinska 

språket och de entomologiska latinska termerna, för att kunna 

reda sig utan en sådan. Man kan med full sanning på den- 

samma tillämpa en ofta uttalad och därför liksom utsliten mening: 

hon fyller verkligen på ett förträffligt sätt ett inom det entomo- 

logiska studiet länge kändt behof, och man har stor anledning 

att vara författaren tacksam för all den möda han nedlagdt på 

detta arbete. 

Ordbokens pris är 2 kr. och hon distribueras genom Ento- 

mologiska föreningens försorg. Reqvisitioner kunna adresseras 

till Entomologiska föreningen i Stockholm, 94 Drottninggatan. 

STD 



ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

SAMMANKOMST 

DEN 28 APRIL 1888. 

Den talrikt besökta sammankomsten hölls som vanligt å hotel 

Phenix under prof. O. SANDAHLS ordförandeskap. 

Efter justering af protokollet för föregående sammankomst 

och sedan ordf. helsat nya ledamöter samt för aftonen närvarande 

främlingar välkomna, tillkännagafs, att till ledamot af föreningen 

invalts på förslag af konservator W. MEVvES: 

hr jägmästaren C. W. LUNDBORG (Tuna, Åby station). 

Det nyss utkomna häftet 1 af Entomologisk Tidskrifts 9:de 

årgång utdelades. 

Ordföranden fäste medlemmarnes särskilda uppmärksamhet 

på den af löjtnant CLraEs GRILL nyligen utgifna Entomologiska 

latinsk-svenska ordbok, hvilken är något utförligare anmäld i 

ofvan nämda h. I af Entomologisk Tidskrift för innevarande år. 

Prof. AURIVILLIUS höll ett sakrikt föredrag om den isynner- 

het för våra häggträd så fördärfliga malfjärilen Hyponomeuta 

Padella (Padellus L.), ur hvars larver och puppor framkläckts 

icke mindre än 6 olika slags parasiter, af hvilka 4 höra till 

olika grupper af steklarnes ordning, 1 till flugorna och 1 var en 

hyperparasit, som befanns vara en genuin Pteromalin. 

Prof. AURIVILLIUS förevisade en storartad och praktfull sam- 

ling af fjärilar från vestra Afrika, fångade och hemsända af 

föreningens nitiske ständige ledamot hr Fritz THEORIN, som sSe- 

dan 18 år tillbaka varit bosatt i dessa trakter och vid flera 

föregående tillfällen hemsändt utmärkta samlingar af Lepidoptera 

och andra djur samt talrika etnografiska föremål. Hr A. på- 

pekade egendomliga förhållanden af dimorfism och härmning hos 

Entomol. Tidskr. Årg. 9, H. 2 (1888). 5 
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honorna af vissa dagfjärilar i nu förevisade samling samt er- 

inrade om liknande förhållande med fjärilshonor af en fjäril från 

Madagascar. 

Konservator Sv. LAMPA redogjorde sedan för de vackra fynd 

af icke mindre än 9 för Sverige nya, arter af fjärilar, hvilkards 

IvAR AMMITZBÖLL upptäckt i Kristianstad och dess omnäjd. En 

af dessa fjärilar är förut endast funnen i Norge, en annan endast 

i Finland. D:r AMMITZBÖLL'S varma forskningsifver inom ento- 

mologien har sålunda erhållit en välförtjänt belöning. 

Byråchefen J. MEvEs förevisade en för Sverige ny varietet, 

benämd v. rofundaria, hörande till den bekanta mätarefjäriln 

Cabera pusaria I. 

Lektor J. SPÅNGBERG redogjorde för uppträdandet inom in- 

sekter af svampbildningar, särskildt af arter hörande till svamp- 

slägtet Cordyceps. Rörande detta ämne uppstod sedan ett lifligt 

meningsutbyte mellan flere af föreningens medlemmar. 

Hr EMIL HOLMGREN förevisade och demonstrerade 3 nya 

fjärilsaberrationer, nämligen 2 af Årgynnis Åglaja L. och 1 af 

Å. Adippe L. Den ena af de 2 förstnämda aberrationerna hade 

af hr H. erhållit namnet ab. Wimani, efter upptäckaren af den- 

samma, stud. C. WIMAN i Upsala. Aberrationen af Å. ÅAdippe 

(ab. Vaäreniz HGN) var af jägmästaren AA. VARENIUS funnen å 

Lidingön sommaren 1885. 

Hr H. redogjorde äfven för fynden af sällsynta arter af 

slägtet Szrex och visade en ur en hithörande arts puppa fram- 

kommen praktfull parasitstekel: ZThalessa superba, hvilken blifvit 

funnen i Södermanlands skärgård af hr HUGO SAMZELIUS, elev 

vid skogsinstitutet. 

Ordföranden uppläste sedan en af lektor A. E. HOLMGREN 

insänd uppsats, hvari han redogör för sin iakttagelse, huruledes 

tillfälligtvis uppgräfda vattengropar (»bryor», Gotland) kunna 

blifva försedda med invånare, som icke själfva kunna förflytta 

sig långa sträckor öfver land såsom hästiglar, vatten-akarider o. d. 

Denna uppsats återfinnes i detta häfte af Ent. Tidskrift. 

Öfriga under aftonen hållna föredrag skulle inflyta i tidskriften. 

Oskar Th. Sandahl. 



RÉSUMÉS. 

(Page 51 du texte.) 

O. SANDAHL: Reunion de la Société entomologigque de Stock- 

holm le 28 avril 1888. 

Le Président, M. le prof. O. SANDAHL, annonce la reception 

de M. C. W. LUNDBORG, maitre de la vénerie, comme membre 

derlacsociete. 

M. CHR. AURIVILLIUS fait des observations trés interessantes 

sur non moins de 6 différentes espéces de parasites, vivant dans 

les larves et les chrysalides d'une microlépidoptere, Hyponomeuta 

Padella, si nuisible au Putier. Un de ces parasites était un 

hyperparasite (parasite sur parasite), appartenant aux Ptéromalines. 

Aprés cela, M. A. montre une magnifique collection de pa- 

pillons de la cöte occidentale de VAfrique, ramassée par M. 

FRITZ THEORIN, membre perpétuel de la Société, qui demeure 

dans cette région d'Afrique depuis 18 ans, et qui est toujours un 

collaborateur trés interessé dans I'histoire naturelle, spécialement 

dans l'entomologie, et aussi dans V'ethnographie. Déjå plusieurs 

fois il a envoyé des collections zoologiques et ethnographiques 

trés riches å sa patrie, la Suéde. 

M. A. fait observer des cas singuliers de dimorphisme et 

de »mimicery» chez les femelles de certains papillons diurnes 

dans la collection de M. THEORIN. 

M. SvEN LAMPA mentionne la découverte intéressante de non 

moins de 9 espéces de papillons, nouveaux pour la Suéde, trouvés 

par M. le Docteur Ivar AMMITZBÖLL dans les environs de la 

ville de Christianstad en Scanie, la province la plus au sud de 

la Suéde. Un de ces papillons m'aété trouvé auparavant qu'en 

Norvége, un autre seulement en Finlande. 
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M. J. MeEvEs montre Cabera pusaria IL. var. rotundaria, 

nouvelle pour la Suéde. 

M. J. SPÅNGBERG, donne un exposé des espeéces du genre 

de Cordyceps, champignons parasites dans plusieurs insectes. 

M. EmIL HOLMGREN décrit 3 aberrations nouvelles de pa- 

pillons, 2 appartenantes å Årgynnis Aglaja L. et 1 å Å. Adippe 

L. Une de celles-lå est nommée par M. H. aberr. WIMANI, en 

I'honneur de M. CH. WIMAN, étudiant å Upsal, qui l'a découverte. 

I aberration d' Adippe (ab.VARENII HGN) a été trouvée 1885 å Liding- 

ön (dans le Skärgård) par M. A. VARENIUS, maitre de la vénerie. 

M. E. H. mentionne aussi que M. HuGOo SAMzELIus, €léve 

å P'Institut Forestier, a trouvé dans le Skärgård de la Sudermanie 

la magnifique Hyménoptére parasite Thalessa superba, vivant 

comme larve dans la chrysalide d'une espéce du genre de Sirex. 

Le président récite une observation de M. le Dir Avc. E: 

HOLMGREN concernant la mode de la transmission å des digues, 

occasionellement remplis d'eau, de sangsues, d'acarides d'eau et 

d'autres petits animaux, qui ne peuvent se transporter eux-memes 

de grandes distances par terre. 

On va retrouver ces discours dans le Journal entomologique 

de Stockholm. 



NYA RÖN OM MYRORNAS OMTVISTADE MED- 

LIDANDE OCH HJÄLPSAMHET 

AF 

O. M. REUTER. 

I sina intressanta Myrmecologiska studier II (Svenska myror 

och deras lefnadsförhållanden, i Bihang till k. svenska Vet.-Akad. 

Handlingar, band II, n:o 18, Stockholm 1886) säger d:r ADLERZ 

pp. 134 ff.: »Medlidandet och hjälpsamheten mot sårade och i 

nöd stadda kamrater torde deremot (hos myrorna) starkt kunna 

ifrågasättas; ”" åtminstone äro de inga allmänt förekommande 

egenskaper, om också isynnerhet de äldre författarne på detta 

område anföra talrika exempel, som mer eller mindre tydligt 

tyckas tala till myrornas fördel. LATREILLE t. ex. meddelar, att 

rufa-arbetare, på hvilka han bortryckt antennerna, omhändertogos 

af sina kamrater, hvilka slickade deras sår och derpå utgöto en 

droppe vätska. LEPELETIER DE SAINT-FAIRGEAU uppgifver, att 

hvarje sårad myra, som mötes af kamrater, af dessa bäres till 

boet. FOREL uppställer såsom allmän regel, att myror, som äro 

lindrigt skadade eller sårade, vårdas af sina kamrater, men när 

de .äro vanmäktiga eller döende bortbäras de långt från boet, 

för att der lemnas att dö. Samma iakttagelse har enligt FOREL 

äfven gjorts af EBPRARD. LUBBOCK anför en mängd försök, som 

han anstält för att utröna graden af myrornas medlidande och 

hjelpsamhet och af hvilka de flesta gifvit negativt resultat. 

Då emellertid i några fall båda dessa egenskaper tydligt fram- 

trädde i myrornas handlingssätt, gör han den berättigade slut- 

+ Alla spärrningar gjorda af mig. 
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satsen, att hos myrorna, likasom hos menniskorna, de individuela 

olikheterna hindra uppställandet af en allmän regel för handlings- 

sättet. Samtliga de iakttagelser jag gjort tjena endast till att 

bekräfta denna slutsats och liksom LuBBOcK har jag funnit 

tydliga yttringar af medlidsam hjelpsamhet vara ytter- 

ligt sällsynta». 

Han visar därefter att den vätska, man trott sig finna ut- 

gjuten på sårade antenner, härrör af såret själft och icke af de 

andra myrorna utgjutes därpå, utan tvärtom af dem uppslickas, 

såsom troligen egande någon angenäm smak; han har sett myror 

af Formuca rufa behandla på detta sätt äfven en fiendtlig 

myras sårade antenn. Härefter anföras några prof på det kända 

förhållandet, att myror 1 allmänhet icke bistå hvarandra under 

striden mot fienden samt ytterligare ett exempel från ett fånget 

sanguinea-samhälle på likgiltighet mot drunknande kamrater. 

»Blott ett enda tydligt fall af hjelpsamhet motfen 

nödstäld kamrat har jag iakttagit», fortsätter författaren 

och anför nu en intressant observation beträffande en i mullen 

fastklämd Lasius niger, som befriades af två kamrater, hvilka 

därvid ådagalade icke så ringa grad af intelligens. 

Sir JOHN LUBBOCK har gjort tre experiment med under till- 

tryckt jord fängslade Lasius niger och ett med Myrmica rugi- 

nodis, men såg aldrig något försök af deras anhöriga göras till 

deras befriande.” 

Emellertid uppger Rev. W. W. F. WHITE, att han upprepade 

gånger sett F. sanguinea befria fängslade kamrater, och BELT har 

iakttagit ett fall, då en härmyra (Eciton hamata) såg en kamrat 

fängslad ett stycke från myrvägen och efter en stund dit med- 

förde omkring ett dussin andra, hvilka genast begynte arbeta på 

hans frigörande. FF 

Den förmodan låg nära till hands, att olika arter i ofvan 

nämda hänseende kunde förhålla sig olika och att medkänslan 

och hjälpsamheten i allmänhet vore starkare utvecklad hos äfven 

1 öfrigt intelligentare species. Själslifvet är hos våra inhemska 

myror äfven betydligt mer utbildadt inom slägtet Formica, med 

" Ants, Bees and Wasps, Sixth Edition, pp. 102 o. 103. 

+£ Romanes, Animal Intelligence, Third Edition, pp. 48 o. 49. 
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undantag af den ZLaszus i många hänseenden närstående F. fusca, 

än hos detta senare släkte, och det är anmärkningsvärdt nog, att 

Sir JOHN LUBBOCK till föremål för sina för öfrigt ganska sinnrika 

försök så ofta valt just F. fusca eller Laszus-arter. 

Senaste sommar var jag i tillfälle att göra en mängd expe- 

riment i och för utrönandet af medlidandet och hjälpsamheten 

hos vår vanliga stackmyra. Alldeles nära min bostad låg näm- 

ligen en stor 72/fa-stack; från hvilken en rätt bred myrväg ledde 

till en gran. Vägen gick delvis öfver sandgrund, så att alla 

myrornas rörelser på det ljusa underlaget särdeles väl kunde 

observeras. Mina försök, för hvilka jag nu går att redogöra, 

gjordes dels på dessa ljusa fläckar af myrvägen, dels längre fram 

1 själfva stacken. " 

Försök med Formica rufa (L.) ForeL, ras rufa L. 

mDen IF) augusti; en varm, solig dag, satte jag klirr ,2-m. 

e. m. en ”7z/a-arbetare under en 73 gram vägande sten midt 

på den starkt trafikerade myrvägen och på så sätt betäckt af 

stenen att endast hufvudet och främre delen af thorax voro 

blottade. Flera myror passerade förbi och berörde den fångna 

med sina antenner, men sprungo åter sin väg. KL 1,3 m. kom 

en stor arbetare, lätt igenkänd på sin af bladlussaft fylda bak- 

kropp, och berörde på samma sätt som de föregående den fång- 

nas antenner, men i stället för att lämna denna och gå sin väg, 

stannade han rakt framför myran och stod orörlig en och en 

half minut, ehuru andra kamrater sprungo tätt intill och berörde 

" Stacken var synnerligen talrikt befolkad och individerna i hög grad 

växlande till storlek. Aldrig har jag förut sett en sådan mängd små arbetare 

som i denna stack. Såsom prof på olikheten af skilda individers storlek och 

vikt inom detta samhälle kunna följande tal anföras: 

I. Längd 3,8 mm.; vikt 0,9 mer. 4. Längd 6,0 mm.; vikt 1,75 mgr. 

2. 2 4,3 > » 1,75 » Ne » 6,8 » » 5,3 » 

3: » 0;0— 5 Fr KGB. 6. » gj » 15,0 > 

Den betydliga viktolikheten beror till stor del på huruvida myran är fyld 

med näring eller icke. ADLERZ uppger längdförhållandet för denna ras till 

6—9 mm., men individer af 4 mm. längd voro i nu omtalade stack alls icke 

sällsynta. 
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såväl hans, som den fängslades antenner. Därpå fattade han 

plötsligt tag i den fångnes ena antenn och fortfor ihärdigt att 

draga i denna under sju minuters tid, lämnande detta arbete 

blott ett par gånger för ett ögonblick. Emellertid hade talrika 

individer under tiden passerat stället och flere en kortare tid 

gjort små försök att biträda vid fångens befrielse, men de trött- 

nade snart och begåfvo sig åter sin väg. Kl 1,6 m. kom dock 

ånyo en stor myra och fattade i den fångnes framben på mot- 

satta sidan om den af den förra fasthållna antennen. Kort där- 

efter infunno sig två arbetare af medelstorlek och gingo med 

hufvudet längre under stenens något ojämna kant, så långt de 

kunde nå den fria delen af myran, och drogo nu från någon 

kroppsdel, som jag dock icke i det läge jag stod närmare kunde 

bedömma. Den ena af dessa myror lämnade nu för ett ögon- 

blick sin plats och gick rundt om stenen till det stalle 

på dess andra sida; 'som läg raktremöt det) danmvanan 

var fängslad, och. ståäck där hufvudet så längtrundet 

stenen, hon förmådde. Strax därpå återvände hon. Dessa” 

fyra myror fortsatte nu med sitt befrielsevärk, ända tills det kl. 

1,113 m, lyckades dessa att lösgöra den fångna, som emellertid 

nu var fullkomligt maktlös och icke visade några tecken till 

rörelse. Den första stora till hjälp komna myran fattade då 

henne med käkarna från ryggsidan tvärs öfver thorax och be- 

gynte bära henne åt stacken till. Kl. 1,13 m. lemnade hon sin 

börda, liggande på rygg, och sprang af och an, men återvände 

efter 12 sekunder. Hon sökte denna gång fatta tag i den burna 

myrans hufvud (käkar?), men lämnade åter detta och drog henne 

från ena antennen. Efter en stund öfvergaf hon åter sin makt- 

lösa kamrat, som denna gång blef liggande på buken, men snart 

infann sig ånyo den stora myran, hvilkens alla rörelser jag noga 

följt, och sökte gripa tag i den andras hufvud, hvilket grepp 

dock snart öfvergafs, i det hon såsom en gång förut nu bar 

denna tvärs öfver thorax. Efter en liten stund försvann den stora 

myran åter, men återvände äfven nu och fattade denna gång tag i 

den burnas ena mandibel. Denna hade nu något kvicknat vid, i det 

hon visade tecken till rörelse. Ytterligare tvänne gånger aflägs- 

nade sig bäraren och återvände. Den burna visade hvarje gång, 

hon lämnades, allt tydligare lifstecken, i det hon långsamt rörde 
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antenner och ben. Dessa lifstecken hade, syntes det, bordt för- 

anleda bäraren att begagna sig af den vanliga bärningsmetoden 

af trötta kamrater, mandibel-bärningen, hvilken hon redan en gång 

försökt och flera gånger tycktes hafva haft för afsigt att försöka, 

men den ena gången fattade hon likväl den sjuke vid antennen 

och släpade henne sålunda framåt. Kl. 1,16 m. aflägsnade hon 

sig och kom nu icke mer tillbaka. En minut senare hade den 

skadade myran fullkomligt tillfrisknat och försvunnit på vägen i 

virrvarret bland de andra fram och tillbaka springande myrorna. 

Under den tid, hon med ofvan anförda små intervaller bars af 

den stora kamraten, var hon flera gånger, då hon lämnats ensam, 

föremål äfven för andra myrors uppmärksamhet, men af dessa 

gjorde blott ett par försök att fatta tag i henne, hvilket de dock 

snart öfvergåfvo, då den ursprungliga bäraren infann sig. 

2. Kl. 2,40 m. betäckte jag en myra med samma sten och 

på samma väg på så sätt att blott bakre delen af abdomen och 

bakfötterna voro fängslade. Innan I m. hade en annan myra 

kommit tillstädes, korsade antenner med den fängslade, knuffade 

därefter med hufvudet mot ena sidan af dennas abdomen och lös- 

gjorde henne sålunda utan vidare möda. Den frigjorda myran 

sprang strax sin väg. 

3. Kl 2,45 m. fängslades en annan på samma sätt som 

föregående. Hon ansträngde sig af alla krafter att själf lösslita 

sig. En mängd myror passerade förbi, berörde helt flyktigt den 

fängslade, men sprungo åter ögonblickligen sin väg, utan att be- 

kymra sig om denna. Kl. 2,49 m. hade hon befriat sig själf. 

ERE rs mi ip eta cktes mena myrartmednenistensata ss 

gramms vikt på så sätt att endast en del af bakkroppen 

och bakbenen voro fria. Hon kunde på detta sätt icke med- 

dela sig med de öfriga genom antennspråket. Flera myror 

kommo till, berörde den fängslades bakkropp och begåfvo sig 

åter sin väg. Kl. 3,4 m. kom en liten arbetare, berörde myrans 

bakkropp och fattade därefter tag i hennes venstra bakfot, dra- 

gande vid denna myran i riktning utåt vägen. Därpå upprepade 

hon samma manöver med högra bakfoten, men äfven nu utan 

resultat. Hon gick då med hufvudet så långt hon kunde under 

kanten af stenen på det ställe, där kamraten var fängslad och 

knuffade till dennes bakkropp, men utan resultat. Sedan hon 
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litet öfver en minut sysslat härmed, lämnade hon den fångna, 

gick i motsats till öfriga lifligt kringlöpande myror med lång- 

samma steg utåt vägen, stannade vettr paritretgangen, 

gjorde en tur tillbaka åt stenen till, men vände åter och 

sprang hastigt sin väg. Redan kl. 3,6 m. gjordes det andra all- 

varligare befrielse-försöket, äfvenledes af en liten myra. Samma 

beteende, dragning från bakfötterna, skuffning på abdomen just 

vid stenens kant. Denna lilla myra lämnade flera gånger stenen, 

sprang till i närheten gående individer, med hvilka hon yt- 

terst lifligt korsade antenner, samt återvände därpå och 

började ånyo sitt arbete, men utan resultat. Hon gjorde då en 

liten tur kring ena hörnet af stenen, satte sitt hufvud under detta, 

stannade därefter och stod nu omkring 7 å 8 sekunder orörlig 

samt lemnade därefter stenen och den fängslade myran, begif- 

vande sig utåt vägen med samma långsamma, liksom be- 

tänksamma gång som den förra. På detta sätt vandrade hon 

af och an i närheten under inemot en minut, men gaf sig därpå 

i väg med de öfriga hem åt stacken till. Kl. 3,9 m. gjordes 

det tredje allvarligare befrielse-försöket, likasom de förra gångerna 

också nu af en liten myra, som, äfven hon, arbetade enligt samma 

plan, som dessa. Men sedan hon funnit att detta ej lyckades, 

gjorde hon ett hvarf rundt om stenen, här och där skuffande 

med sitt hufvud mot dess kanter, och gick därefter sin väg, 

men likasom de båda förut nämda dröjde äfven denna länge 

i närheten, innan hon sprang bort, ehuru öfriga myror 1 den 

starka värmen sprungo ytterst lifligt till och från stacken. Mig 

föreföll det som om de nu omtalade myrorna likasom öfvervägt 

förhållandet, men kommit till det resultat att ingenting stod att 

göra och därför öfvergåfvo sitt värk. Några andra myror hade 

då och då bistått den sista 1 hennes befrielseförsök, men nästan 

genast åter aflägsnat sig. Kl. 3,114 m. anlände en medelstor 

myra och fattade tag i den fångnas högra bakben, från hvilket 

hon började draga. Kl. 3,12 m. bistods hon af en liten myra, 

som drog från venstra bakbenet. Då den använda stenens tyngd 

emellertid omöjliggjorde hvarje befrielse-försök, lössläppte jag själf- 

mant fången, som några ögonblick syntes maktlös. Den medelstora 

myran sökte under dessa i ena mandibeln fatta sin befriade kam- 

rat, men denna kvicknade plötsligt. till och sprang själf sin väg. 
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5. Kl. 4,27 m. fängslade jag åter en myra, denna gång 

ett stycke från den allmänna myrvägen;, jämförelsevis få myror 

passerade stället. Stenen var upprest på sin blott fyra millimeter 

breda kant och myran var fängslad just vid kantens venstra hörn, 

där stenen var afhuggen på snedden uppåt, så att fången kunde 

ses såväl från ena sidan, som framifrån. Abdomen, bakbenen 

och högra mellanbenet befunno sig under stenen. Fyra myror 

kommo, den ena efter den andra, 1 närheten, men fastän de 

sprungo på icke mer än några millimeters afstånd tycktes de icke 

få sigte på den fängslade. Kändt är äfven att myrorna äro yt- 

terst närsynta och att de mera observera föremålens rörelser, än 

deras former. Kl. 4,30 kom slutligen en medelstor myra till 

stället och inlät sig i ett längre antennsamtal. Jag anade genast 

att fången här skulle få en värksam hjälp. Den anlända myran 

började äfven draga 1 hennes venstra framben, men lämnade 

snartikdetta och gjorde en tur. rundt om stenen, med sytt 

hufvud större delen af vägen undersökande dess kanter. 

Slutligen återkom hon och fattade myran rakt från sidan i 

venstra mellanbenet, dragande henne åt detta håll. Därpå gick 

hon framför stenen och drog den fångna från högra frambenet 

rakt framåt. Härefter lämnade hon åter sitt arbete, gjorde 

ånyo en tur rundt kring stenen och försökte bakifrån komma till 

sin nödstälda kamrat samt kom äfven nu från detta håll in un- 

der den snedt sluttande delen af stenens venstra kant till sidan 

af fången och grep tag 1 hennes här belägna mellanben, dragande 

detta rakt ut åt sidan. Dessa försök att genom omväxlande 

dragningar framåt och åt venster befria kamraten afbrötos af 

förnyade undersökningar af stenen, hvilka dock småningom upp- 

gåfvos, i det däremot arbetet med den fängslades lösryckande 

blef allt mera energiskt. Två gånger störde jag den ifriga be- 

friarinnan, men första gången gick hon blott några steg, hvarpå 

hon strax återvände, ånyo vidtagande sitt arbete. Den andra 

gången åter, då hon redan i tolf minuters tid alldeles ensam 

förgäfves ansträngt sig, gick hon först litet längre bort, vände ett 

stycke tillbaka, gick sedan tämligen långsamt åt venster från 

stenen och förblef på den vägen. Jag befriade den fångna, som 

själf förmådde gå sin väg. 

GEAKL 7 m., då luften redan! var svalare och: myrorna 
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icke fullt så lifliga, fängslade jag en medelstor myra under en 

sten, vägande 8 gramm. Afven denna gång fängslades myran på 

ett ställe några tum från den allmänna stråten. Två myror 

kommo inom kort, korsade antenner med den fångna, gjorde 

hvardera ett hvarf rundt om stenen och sprungo sin väg. 

Andra gingo på ett par millimeters afstånd förbi den fängslade, 

men utan att det minsta bekymra sig om henne, vare sig sedan 

att detta kom sig af likgiltighet eller däraf att de icke märkte 

henne. Åter andra kommo till andra punkter af stenen, kröpo 

af och an på denna, böjde här och där hufvudet under dess 

kant, men sprungo ej ett helt hvarf omkring stenen, likasom de 

myror, hvilka samtalat med fången. Till kl. 7,17 m. hade blott 

tre myror i hvar sin tur helt lamt och hastigt dragit i något af 

den fängslades ben, men nu kom en liten myra, samspråkade 

och drog i ett ben ända till kl. 7,183 m' Genast,, darhon 

lämnat fången, infann sig en stor myra, som ovanligt länge kor- 

sade antenner med den nödstälde kamraten, men till min för- 

våning med ens — alldeles tvärt gjorde helt om och sprang sin 

väg. Först kl. 7,23: m. anlände nu en- medelstor myra, som 

värkligen på allvar antog sig befrielsevärket och genom att draga 

den fångna från fram- och mellanbenen turvis åt höger, venster 

eller rakt framåt kl. 7,34 m. lyckades lösgöra henne. Hennes 

bakkropp hade emellertid under stenen blifvit från sidorna hop- 

tryckt, så att myran, ehuru mellankroppen var oskadad, dock 

hade svårt nog att gå. Jag väntade då att befriarinnan skulle 

bära henne, men denna stannade blott en stund vid stenen och 

förde sitt hufvud under det ställe, där myran varit fängslad, samt 

sprang därefter sin väg. Erinrande mig d:r ADLERzZ upptäckt att 

det egentligen är de stora individerna, hvilka hos F. rufa äro 

bärare, satte jag den skadade myran midt på myrvägen, i hopp 

att hon snart skulle erhålla hjälp af någon sådan. Flera myror, 

så stora som mindre, berörde henne med sina antenner, där hon 

låg på rygg, lifligt sprattlande med antenner och ben, till dess 

en medelstor myra slutligen fattade henne i den genom abdomens 

sammantryckning uppkomna kanten på buken och på detta sätt 

bar henne åt stacken till. Men bäraren bortskrämdes, då jag 

alltför mycket närmade mig. Inom kort ersattes hon dock af en 

ny, äfvenledes af medelstorlek, hvilken fattade den skadade på 
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alldeles samma sätt och släpade henne ett godt stycke närmare 

boet, tills jag borttog den sårade och gjorde slut på hennes lif. 

7. Förutom ofvan anförda sex försök gjordes ännu några, 

hvilka så till vida misslyckades, att myran efter några minuters 

ifrigt arbete, liksom i försöket 3, själf befriade sig (stenens vikt 

i så fall 73 eller 8 gramm). I alla dessa fall kommo antingen 

inga andra myror tillstädes eller ock gingo de strax sin väg 

efter en helt flyktig antennkorsning. 

Ofvan anförda försök ådagalägga tydligen att medlidande 

och hjälpsamhet ganska ofta visades mot nödstälda kamrater. 

LuBBOCK har funnit att Lasius niger och Myrmica rugino- 

dis icke egna den minsta uppmärksamhet åt i närheten af ett 

honungsförråd fängslade kamrater, utan endast hängifva sig åt 

njutningen af honingen. För att utröna huru FF. rufa skulle 

förhålla sig under dylika omständigheter gjorde jag följande 

försök. 

8. Den 21 augusti, en kylig dag med molntäckt himmel, 

fängslade jag en myra på förut omtalade myrväg under en 'fuk- 

tad sockerbit, kl. 11,10 m. f. m. Några myror infunno sig ge- 

nastiömen först kl. II,i3. m. kom en medelstor arbetare-:och 

begynte försöka befria den fångna. Kl. 11,16 m. fuktade jag 

ånyo sockerbiten uppifrån, då jag misstänkte att den icke var 

tillräckligt våt för att locka myrorna. Befriarinnan stördes där- 

vid, lämnade den fångna, gick några steg från sockerbiten, men 

återvände därpå inom en minut till denna och började, glöm- 

mande sitt befrielsevärk, slicka socker. Då jag kl. 11,40 

m. nödgades aflägsna mig, hade ännu intet nytt försök blifvit 

gjordt att befria den fängslade myran, ehuru myror trängdes tätt 

kring henne och på alla kanter omgåfvo sockerbiten. Vid min 

återkomst kl. 12,10 m. hade myran sluppit lös därigenom, att 

sockret rundt omkring ätits bort af de öfriga myrorna. 

9. Kl. 12,15 m. fängslade jag ånyo en myra under en an- 

nan sida af samma sockerbit. Andra myror begynte snart slicka 

socker alldeles invid den fångna, så nära att deras kroppar be- 

rördes, men helt och hållet okänsliga för kamratens nöd. Kl. 
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1,20 m. hade ännu ingen myra gjort något befrielseförsök. Jag 

lössläppte då den fängslade. 

10. Kl. 4,18 m. (himlen klar, tämligen varmt, men blåsigt) 

fängslade jag under en fuktad sockerbit en stor, med bladlussaft 

full, till stacken hemvandrande myra och strax bredvid en dylik 

under en sten af 8 gramms vigt. Båda myrorna, hvilka hade 

hufvud och thorax fria, sutto som vanligt med vidt utspärrade 

käkar. Efter en half minut kom till den förra en stor hemåt 

vandrande myra, som inlät sig i antennspråk med den fångna. 

Denna fattade emellertid med käkarna hårdt om den anländas 

antennplats, hvilket hade till följd att den sålunda emottagna 

myran af alla krafter drog bakut. Från detta ögonblick till kl. 

4,35 m. hade minst åtta myror kommit till stället, hvilka, utan 

att det minsta smaka på sockret, alla en efter annan an- 

grepo den under sockerbiten fängslade. Dock såg jag dem 

ytterst sällan fatta i eller draga i något af dennas ben. De flesta 

rusade genast, redan på ett par millimeters afstånd från stället 

med vidöppna käkar och alla tecken till vrede, mot den 

fångnas hufvud och beto i detta eller ock i thorax. Tre myror 

såg jag sålunda fatta hårdt tag i yttre sidan af den fängslades 

venstra mandibel, vända sig om öfver dennas thorax och, stö- 

dande sig därpå samt med de fyra bakre benen skjutande mot 

sockerbiten, försöka vända och vrida på fångens hufvud. ”Tyd- 

ligen afsåg deras beteende att frigöra den andra myrans fast- 

hållna antenn och icke att lösa den under sockret 

fängslade. En myra sågs äfven draga i ena bakfoten af den 

i antennen fasthållna myran. Myrorna lemnade dock platsen, 

sedan de en hvar en å två minuter förgäfves fortsatt med sina 

försök. Då jag ett ögonblick såg bort, hade under tiden kl. 

4,35 m. den i antennen fasthållna myran sluppit lös. Till den 

under sockret fängslades befrielse kommo strax därefter åter två 

medelstora myror, af hvilka den ena fattade henne i antennen, 

den andra kröp med hufvudet under hennes undre sida, bet fast 

i höften af venstra mellanbenet och drog därifrån åt sidan. 

Sedan tre minuter förflutit befriade jag myran. Hon bars nu, 

ehuru hon tämligen väl själf kunde reda sig, åt boet till af den 

sist nämda hjälparinnan, som ömsom fattade henne i ena mellan- 

foten, ömsom i samma bens höft. Därpå lemnades hon, men 



REUTER: MYRORNAS MEDLIDANDE OCH HJÄLPSAMHET. 65 

upptogs af en annan, som först fattade henne i ena kanten af 

den under sockerbiten hoptryckta abdomen och sedan i ena 

mellanhöften. Under hela tiden, från kl. 4,18 till 4,35 m., hade 

ytterst få myror smakat på sockret, aldrig flera än tre på en 

gång, och de flesta gingo snart sin väg. De voro äfven vid 

denna tid till större delen stadda på hemväg, efter att hafva fylt 

sig med bladlussaft på den närbelägna granen. — Till den strax 

bredvid under stenen fängslade hade ingen befriarinna anländt 

före kl. 4,34 m. Då kom en myra, som angrep från sidan, men 

icke genom att fatta i ett ben, utan genom att knuffa med huf- 

vudet mot undersidan af den fångnas kropp. Strax därpå upp- 

repades samma manöver från motsatt sida, men därefter sprang 

myran sin väg. Ett par minuter senare anlände två andra myror, 

hvilka begynte med den vanliga dragningsmetoden. Jag blef nu 

afbruten i mina observationer och lössläppte myran, som själf 

sprang sin väg. — Då jag kl. 6,10 m. e. m. ånyo inspekterade 

sockerbiten, fann jag 14 myror slickande dess kanter. 

Den omständighet att i förevarande försök den under sock- 

ret fängslade förr uppmärksammades af ankommande myror, än 

den under stenen fångna, och att myrorna nu, i motsats till för- 

hållandet i försöken 8 och 9, icke synnerligen läto störa sig at 

sockrets närhet, manade till ytterligare iakttagelser. 

11. Den 22 augusti vid klart, soligt och varmt, men nå- 

get blåsigt väder, fängslade jag kl. 10,53 m. f. m. en stor, hem- 

åtvandrande och med bladlussaft fyld myra med bakkroppen 

under en fuktad sockerbit. Därvid uppkastade hon bladlussaften, 

som bildade en liten våt fläck framför henne. Inom kort hade 

fyra myror infunnit sig, hvilka uppslickade saften, men, ehuru de 

därvid stodo hufvud mot hufvud med den fängslade, dock icke 

det ringaste bekymrade sig om henne, utan sedan de uppslickat 

allt som fans, dels sprungo bort, dels gingo till sockret och be- 

gynte slicka detta. Kl. 11 hade den fängslade myran befriat 

sig själf från det smältande sockret och dessförinnan hade blott 

två myror försökt hjälpa henne, men liksom i försöket 10 blef 

den ena af den fångna gripen och fasthållen i antennspetsen. 

Några af de till stället anländande försökte äfven nu åtskilja 

dessa två myror ungefär på samma sätt som i försöket 10, 

men icke med så tydliga tecken till vrede. Efter 14 m. var 
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äfven den angripna befriad och gick långsamt omkring en tum 

ned åt vägen, där hon stannade och med alla åtbörder tydande 

på smärta begynte slicka sin antenn och ansa den med fram- 

benens kamapparat. Först efter nära två minuter sprang hon bort. 

12. Jag tog nu samma myra, som befriat sig från sockret, 

men under tiden af sin fångenskap fått sin bakkropp alldeles 

tillplattad samt äfven förlorat all den bladlussaft, hon hade att 

föra hem, och fäste henne med en genom abdomen stucken 

insektnål i myrvägen några tum från sockret. Här höll jag henne 

fängslad under tio minuters tid. Därunder väckte hon i icke 

ringa grad de förbigående myrornas och isynnerhet de små indi- 

vidernas uppmärksamhet, men de flesta vände sig till hennes ab- 

domen, som de slickade, antagligen emedan den genom berörin- 

gen med sockret blifvit söt. En och annan myra inlät sig dock 

äfven i antennsamtal och drog i ett af den fångnas ben eller 

rörde med käkarna vid nålen. Jag fästade då nålen lösare på 

samma ställe, så att den vid myrornas beröring tydligen skakade 

hit och dit, och jag såg nu en liten myra stiga upp på bak- 

benen, gripa tag i nålen ungefär 4 mm. öfver dess fästepunkt 

och bita i densamma, så att nålen lutade än åt ett, än åt ett 

annat håll. Tydligen väckte således den på detta sätt fångna 

myran uppseende, i det stundom fyra å fem individer på en gång 

undersökte henne, och hos några medlidande, men detta var dock 

af snart öfvergående art, emedan ingen af dem, hvilka stannade 

och gjorde något försök till hjälp, dröjde längre än högst ett 

par minuter på stället, oberoende däraf om de voro på väg till 

eller från stacken. 

13. Jag flyttade nu nålen med den i bakkroppen genom- 

stuckna myran så nära sockerbiten, mot hvilken myran vände 

hnfvudet, att hennes antennspetser nästan vidrörde denna. Myran 

förblef stående på detta sätt under de 10 minuter, jag höll henne 

här, med antennerna nästan orörligt utsträckta mot sockret. Då 

jag ett ögonblick förde henne fram till sockret, begynte hon 

strax slicka detta. Jag stälde henne därpå åter några millimeter 

från sockrets kant, för att se om de förbigående skulle bry sig 

mera om henne eller sockret. Men under dessa tio minuter 

tycktes en synnerlig brådska hafva fattat alla myror, sockerbiten 

stod än orörd, än besökt af blott tre å fyra individer, och förbi 
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och öfver den fängslades kropp löpte myror på väg från, men 

isynnerhet till stacken. Jag erhöll därför intet resultat af detta 

försök. 

14. Samma myra fästes nu med nålen genom abdomen på 

andra sidan af sockerbiten, på ungefär tre millimeters afstånd 

från denna och med bakkroppen vänd emot sockret. Hon rörde 

nu lifligare på antennerna, då myror sprungo förbi. Inom ett 

par minuters förlopp hade en del af de förbigående börjat syssel- 

sätta sig med henne och äfven nu utgjordes dessa af små myror 

eller det mindre slaget af medelstora. Kl. 11,23 m. inlät sig en 

helt liten myra i samtal med den fångna, gick därpå till 

dennas abdomen, undersökte såret och det genomstuckna 

stället samt sprang nu uppför nålen, ända till dess topp, 

där hon en liten stund blef sittande. Härpå begaf hon sig ånyo 

ned, korsade åter antenner med den fångna och vandrade 

därefter tillbaka uppför nålen, här och där bitande i 

denna. Då hon än en gång gick ned, möttes hon af en annan 

litet större, som korsade antenner med henne, och en stund 

sprungo nu båda myrorna upp och ned för nålen, tills blott den 

större dröjde kvar, begaf sig ned till den fängslade, samtalade 

med antennerna och sprang åter upp. Efter några ögon- 

blick försvann äfven hon och strax därpå, kl. 11,27 m., hade 

två myror, som under tiden rifvit om den fängslades bakkropp, 

lyckats lösslita denna från nålen och drogo nu den befriade, 

ehuru massakrerade myran, den ena från en antenn, den andra 

1 ett ben från stället. Båda voro af det större slaget små ar- 

betare eller det mindre slaget medelstora, omkr. 5 mm. långa. 

Den ena af dessa lemnade nu myran, den andra fattade henne 

i abdomen och bar henne åt stacken till. — Vid den tid, myran 

befriades, funnos 6 myror slickande på den tätt bredvid stående 

sockerbiten. 

15. Då jag misstänkte att sockret måhända icke hade nog 

stark lukt för att draga myrorna till sig, satte jag kl. 12,50 m. 

en i kaffe doppad sockerbit på myrvägen. 5 Vid hvart sitt hörn 

af denna fäste jag med en genom abdomen stucken nål en myra, 

nämligen två små myror, den ena kommande från, den andra 

= Det må dock lämnas därhän om sockret därigenom starkare afficierade 

myrornas luktsinne. 

Entomol. Tidskr. Årg. 9, H. 2 (1888.) 6 
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gående till stacken, och två stora under samma förhållanden in- 

fångade individer. Samtliga befunno sig ungefär 4 mm. från 

sockret. Inom ett par minuter slickade rätt många myror på 

sockret. Men också de på ofvannämda sätt fängslade 

myrorna tilldrogo sig stor uppmärksamhet. Under de 35 

m., jag nu oafbrutet iakttog dem, var alltid någon föremål för 

ifriga befrielseförsök. Ofta voro två å tre myror samtidigt 

sysselsatta med hvarje af de fångna. De små, likasom de stora, 

biträddes i lika grad af stora, som af små kamrater, hvilka än 

ryckte i något ben eller refvo i den fångnas bakkropp, än åter 

med sina käkar angrepo nålen tätt öfver den fångna eller stun- 

dom, ehuru sällan, gingo högre upp för nålen, likasom under- 

sökande denna. Ofta togo de med sina bakben stöd af nålen 

och stodo med hufvudet nedåt, ryckande på den fångnas thorax, 

men än oftare fattade de med käkarne i någon del af den fängs- 

lade och stödde sig med. bakte benparen mot sjalva 

soöckerbiten. En gång såg jag ej mindre än sju myror på 

detta sätt använda sockret såsom stöd, under dettsanm: 

tidigt endast fem åto däraf. En annan gång såg jag en 

myra gå från en fånge till sockret, smaka därpå, men återvända 

till sitt öfvergifna befrielsevärk. Vissa tider stod sockret alldeles 

orördt af myror, medan strax bredvid dock alltid någon af de 

fängslade var föremål för de andras befrielseförsök. Då jag efter 

en stunds: bortovaro kl. 2,35 m. återkom till stället, fans af der: 

små individerna intet mer än abdomen kvar och med denna 

bråkade allt ännu en myra.” De två stora myrorna däremot 

voro fortfarande hela och föremål för befrielseförsök. Tolf myror 

åto af sockret. 

16. Ofvanstående försök visade att närvaron af sockret 

icke hindrade myrorna att bistå sina fängslade kamrater och 

hafva sålunda gifvit ett resultat, afvikande från det LUBBOCK er- 

hållit genom experiment med Lasizus och Myrmica, hvarvid 

honung af honom användts. Antingen var således förkärleken 

hos F. rufa för söta vätskor icke en så allt uppslukande passion, 

" Antagligen hade befrielseförsöken blifvit så häftiga att den fångnas 

kropp afslitits. Ändamålet med den kvarsittande bakkruppens lösgörande var 

åter må hända att bringa denna till afskrädeshögen (begrafningsplatsen), eller 

rensa vägen från obehöriga obstakel, 
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som hos dessa arter, eller ock förmådde icke sockret utöfva en 
lika stor dragningskraft som honungen. För att utröna dessa 
förhållanden stälde jag kl. 1,53 m. en i vatten fuktad sockerbit 
vid roten nedanför ett af ÅL. niger besökt träd och kl. 1557 mh 
en dylik strax utanför en Öppning till ett F. fusca-näste. På 
båda ställena, isynnerhet på det senare, syntes till följd af den 
torra och för dessa arter föga gynsamma väderlek, som varit 
rådande, blott högst få individer i rörelse. Kl. 2,30 m. funnos 
på den förra sockerbiten likväl 26 Lasius och kl. 2,32 m. på den 
senare 9 F. fusca. Vid min återkomst till F. rufa-vägen slic- 
kade 12 individer sockret, men på detta ställe var biten dubbelt 
större och trakten däromkring till en qvadrattums yta passerades 
enligt beräkning i minuten af 79 myror, under det knappast lika 
många under hela tiden, 37 minuter, gått förbi Laszus-biten och 
icke ens en tredjedel af antalet under 330: fält ssiotervpa 
fusca-biten. 

17. Då det häraf syntes framgå att förkärleken för söta 
vätskor icke var lika stark hos F. rufa, som hos F. fusca och 
isynnerhet hos L. niger, ville jag försöka huruvida denna myras 
medlidsamhet för en fängslad kamrat äfven vore i stånd att ut- 
härda en jämförelse med hennes intresse för och begärlighet efter 
animalisk föda. Jag fäste därför kl. 2,30 m. en paralyserad 
nattfjäril-larv, som jag tagit från en Ammophala, midt på myr- 
vägen förmedels tvänne nålar. En af de nålar, hvarmed larvens 
ena ända var fästad, fängslade tillika en af de redan förut om- 
talade, på detta sätt fasthållna stora myrorna. Tre millimeter 
från larven hade jag fästat den andra genomstuckna qvarlefvande 
myran. Jag stannade till kl. 3,15 m. på platsen. Under denna 
tid hade intet försök blifvit gjordt att befria den myra, som 
var fästad i nålen vid larvens ena ända och blott ett par tre 
alldeles flyktiga försök till hjälp hade gifvits den andra myran, 
under det talrika individer voro sysselsatta med larven. 

18. Medan jag höll på med ofvanstående experiment, fann 
jag att en mängd myror infunnit sig på den plats, där socker- 
biten förr stått och där sanden nu var genomdränkt af smultet 
socker. Jag försedde platsen med yttermera upplöst socker och 
genomstack därefter en myra, hvilken jag kl. 3,45 m. placerade 
midt i den af den söta lösningen genomdränkta sanden. Efter 
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3 m. begynte dock en därvarande myra rycka om hennes abdomen, 

medan en annan bet i nålen. Ett par minuter därefter fattade 

en myra ånyo tag i hennes bakkropp. Den dem omgifvande 

upplösta sockervätskan hindrade dem sålunda icke att tänka på 

sin nödstälda kamrat. Jag flyttade nu denne tätt invid fjäril- 

larven. Här vände sig myran själf rundt omkring på nålen och 

bet fast i en af larvens abdominalfötter. Hennes genomstuckna 

abdomen väckte emellertid en till stället kommande myras upp- 

märksamhet, i det denna ett ögonblick begynte vrida därpå och 

slicka kring hålet, men strax därefter begaf äfven hon sig till 

larven. Då under nu följande 17 minuter inga vidare be- 

frielseförsök, oaktadt de mycket talrikt närvarande myrorna, 

yppat sig, frigjorde jag den fångna, som själf, ehuru tämligen 

långsamt sprang sin väg. Ett par myror, som mötte henne, un- 

dersökte med antennerna hennes genomborrade bakkropp och 

förde tungan till hålet, för att slicka detta, vare sig "detta sedan 

skedde för att få såret att helas eller emedan någon därifrån at- 

sipprande vätska lockade dem. 

Sir JoHN LUBBOCK berättar att han anstält åtta försök med 

i vatten en längre tid doppade och synbart drunknade Laszus 

ger, dem han nedlagt på en af deras anhöriga besökt väg, 

men att de i intet enda fall på minsta sätt uppmärksam- 

mades af dessa senare, ehuru han observerade dem i tre qvart 

till en timmes tid. Beträffande sålunda dränkta individer gjorde 

jag följande försök med F. rufa. 

19. Den 22 augusti kl. 6 e. m. nedlade jag på vägen två 

af stackens egna myror och två F. fusca, hvilka alla jag-i 20 

m. hållit i vatten. De föreföllo nu drunknade och lågo orörliga 

på vägen. Inom två minuter voro de alla uppmärksam- 

made. Några myror gingo och ströko med sina antenner öfver 

de egna drunknade individerna och efter en liten stund fattades 

dessa, sedan de kommit i lämplig ställning, af hvar sin medel- 

stora myra tvärs öfver insnörningen mellan pro- och mesonotum 

och med hufvudet riktadt mot bäraren samt buros på detta sätt 

åt stacken till. De dränkta F. fusca angrepos 1 början af två 

till tre myror, hvilka en hvar drogo i ett ben eller en antenn. 
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På detta sätt behandlades de ungefär fem minuter, då den ena 

af dem började kvickna vid och bet sig fast i en af de släpande 

myrornas bakben. En tväkamp uppstod, som slutade med främ- 

lingens nederlag och denna bars därefter åt stacken till af den 

segrande myran, fattad tvärs öfver pronoti bakkant och med huf- 

vudet vändt från bäraren. Den andra F. fasca släpades af två 

myror åt sidan af vägen, där en utplundrad och öfvergifven 

Lasius favus-tufva fans, och den ena af de släpande myrorna 

sökte draga henne in i ett af de hål, som numera ledde in till 

denna sandtufva, som annekterats af 72/a. Min uppmärksamhet 

drogs nu åt annat håll och då jag sökte återfinna henne, var 

det mig ej mera möjligt. 

20. Kl. 6,45 m. nedlade jag på vägen två på samma sätt 

doppade »7zafa från egen stack och två praltensis och stälde dem 

så att en 72fa och en pratensis lågo alldeles invid hvarandra. 

De flesta förbigående myror kommo till och sprungo under- 

sökande de drunknande, omväxlande från den ena till den andra. 

Men redan inom två minuter befunno sig 4 å 5 myror sysslande 

kring pratensis, hvilka de drogo i antenner och ben. De fördes 

på detta sätt åt stacken till, ehuru mycket långsamt, då den ena 

myran drog hitåt, den andra ditåt. Småningom minskades dock 

antalet, så att blott två myror släpade hvar sin främling, då jag 

kl. 7 upphörde att observera dem. Den ena af de egna myrorna 

åter fattades kl. 6,48 m. af en medelstor myra, som bar henne 

hemåt, gripande henne så länge jag såg dem i högra höften. 

Den andra fick åter ligga ohulpen på platsen ända till kl. 6,59 

m. eller under hela 14 m. tid. Härunder hade visserligen några 

myror med sina antenner undersökt henne, vändt henne på sida 

från det hon legat på rygg, och någon gång gjort ett öfvergående 

försök att fatta tag i henne. Slutligen kom en medelstor myra 

och drog henne från ett ben. Den afsvimnade kvicknade emellertid 

inom några ögonblick till och stretade emot så mycket hon för- 

mådde, tills hon lössläpptes och själf sprang sin väg. 

21. Kl. 7 nedlade jag på vägen två F. sangvinea, döfvade 

med eter. Inom en minut voro äfven de observerade och 

burna åt stacken till på samma sätt som pratensis i förra försöket, 

ehuru nu högst 2 å 3 myror samtidigt sysslade med dem. Två 

skilda gånger såg jag en mindre myra komma.mot hufvudet af den 
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släpande sangvinea, men plötsligt med alla tecken till för- 

skräckelse rygga några steg tillbaka och därpå hastigt ila 

sin väg. Men andra visade ingen sådan fruktan för den döfvade 

fienden och inom tolf minuter befann sig denna nära en half 

meter närmare stacken. De bärande eller släpande individerna 

voro stora eller medelstora, aldrig små. 

Af försöket 20 syntes det såsom om det icke skulle hafva 

varit fullt lika angeläget för myrorna att vårda sig om sina egna 

drunknade, som att bortsläpa de främmande, och såsom om så- 

ledes känslan af hat skulle äfven hos FF. rufa öfverstiga den af 

medlidande. Detta har nämligen Sir JoHN LUBBOCK funnit vara 

onekligen fallet med de F. fusca, han iakttagit, i det han fann 

att myrorna åto sig genom musslinslocket in i en ask, hvari han 

inneslutit individer från ett främmande näste (ehuru af samma art), 

och dödade dessa, men togo under åtta dygn icke den min- 

sta notis om de tätt bredvid på samma sätt fängslade 

anhöriga.” 

Med anledning häraf företog jag följande försök. 

22. Jag tog den 23 augusti lådorna från tvänne vanliga 

tändsticksaskar och betäckte dem med förut i vatten uppmjukad 

hvit stramalj eller trådtyll, nog gles för att inneslutna myror 

kunde ses därigenom. Däremot voro maskorna icke så stora att 

antennerna kunde stickas ut eller in genom dem. I den ena 

asken fängslade jag 10 72/fa och i den andra lika många san- 

gvinea. Stramaljens ränder fästades väl med gummi arabicum vid 

lådornas kanter och de båda askarna stäldes kl. 9 f. m. i stac- 

ken tätt invid hvarandra och emellan två stora ingångar till nä- 

stet på dess södra sida. Kl. 11,29 m. voro ungefär lika många, 

4-å-5, myror” på hvardera lådans lock. KL-T2730-m.r sasse 

myra bita på locket af 72/a-asken, under det icke färre än 12 

ifrigt beto på sangvinea-askens stramalj. Nu, likasom senare, 

medräknas icke de myror, hvilka tillfälligtvis sprungo öfver den 

ena eller andra asken, utan blott de, som beto i stramaljlocket. 

På locket af 7rafa-asken hade myrorna begynt samla stack- 

material. Kl. 4,22 m. bet ingen på rfa-, men 10 på sangvinea- 

SFS Pp. TOA Of 1OS. 
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locket; stackmaterialet på det förra ökadt. Kl. 5,30 m.: ingen 

bitande på z72/a-locket, men 4 dit släpande stickor; 9 stora, 

medelstora och små myror bitande på sangvinea-locket, där nu 

äfven fans obetydligt stackmaterial. Jag undersökte nu lådorna 

och fann alla sangvinea fullt rörliga och lUfliga, men alla 72fa 

— döda! 

dödat denna art, som syntes mindre härdig än sangvinea. 

Den starka hettan i middagssolen hade antagligen 

Den 

tanken föll mig nu in att det på z2/a-lådan hopade stack- 

materialet måhända hade blifvit dit hopbringadt för att skydda 

de inneslutna anhöriga mot de stickande och dödsbringande sol- 

strålarna. Försöket, som måste anses misslyckadt genom 7ufas 

för tidigt inträffade död, måste därför förnyas och hänsyn tagas 

äfven till denna sistnämda fråga. Jag kvarlemnade därför san- 

gZvinea-lådan och flyttade den endast till ett skuggigare ställe på 

stacken. Då jag följande dag kl. 8,30 m. återkom, voro dessa 

myror ännu vid lif och sprungo omkring på inre sidan af stra- 

maljlocket, på hvars yttre sida 15 72fa befunno sig, sysselsatta 

med försök att genombita detta. Jag nedlade nu tätt invid på 

samma skuggiga plats en dylik låda, inneslutande 10 af stackens 

egna myror, hvilka likaså höllo sig på stramaljens insida. -Resul- 

taten af mina observationer voro: 

Kl. 11,40 mi: 5 på 7raufa-, 18 på sangvinea-locket, 

» SYL KE » TATA » > 

> 7,0 NE AVR » I Og » » 

» T.;30 » 2 » 5 10 » » » 

Den 25 aug. kl. 9,30 m. f. m. besökte jag åter stället och 

fann nu ingen myra bita på rufa-, men 5 på sangvinea-locket. 

sangvinea hade under natten dött inne i lådorna. 

Kl. 10,30 m. bet ingen på 7ufa-, men 4 på sangvinea-locket. 

Under hela tiden från kl. 8,30 m. föregående dags morgon eller 

hela tiden asken stått på den skuggiga delen af stacken, hade 

intet material blifvit släpadt på stramaljlocken. Jag flyttade 

nu lådorna på stackens södra, solbelysta sluttning. 

mycket varm och solen brände het. 

en landsväg i söder. 

Dagen var 

Stacken låg alldeles fri mot 

Kl. 12 sprungo .15 myror af och an på 

Saängvinea-locket, men blott två beto däri; dessa voro dock i 

fullt raseri. På 72fa-locket sprungo 4, men ingen bet däri, på 
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detta lock var däremot åter samladt en betydlig mängd 

stackmaterial; helt litet sådant fans äfven på sangvinea-locket. 

Kl. I sågos alls inga myror ute på stacken, utom på dess dju- 

past i skugga liggande ställen, på locket till askarna fans sålunda 

icke heller någon enda myra, men nästan allt stackmateria- 

let var öfverfördt från sangvinea- till raufa-locket; 

som var än mer än förut täckt med stickor och barkbitar. Jag 

undersökte nu myrorna i båda lådorna och fann dem samtliga 

— döda. Det starka solbaddet hade följaktligen gjort slut på. 

deras lif. Men på mig trängde sig allt mer: frågan om Stack-- 

materialets hopande på 72fa-locket värkligen egde rum 1i afsigt 

att mot faran att dödas af solen skydda de fångna vännerna, 

eftersom på sangvinea-locket fans intet, eller så godt som intet 

täckande material och eftersom sådant icke släpades på locket 

under den tid, lådan stod i skuggan. Jag nedlade därför åter 

senare lådorna med de däri liggande döda myrorna bredvid hvar-- 

andra på den mest solbelysta delen af stacken, utanför hvar sin 

trafikerade ingång till denna, för att se om myrorna ännu skulle: 

fortfara att hopa stackmaterial på z72/a-asken, såsom på förmid- 

dagen, då dennas invånare: ännu lefde: SI 635 emo sesam 

funnos på båda lådorna tre helt små barkflisor och under mitt 

10 minuter långa uppehåll vid stacken bortbars en af dessa från. 

Sangvinea-locket; på detta beto under denna tid två å tre, på. 

rufa-locket inga myror. Kl. 7,15 m. var stackmaterialet på loc- 

ken icke förökadt, en myra sågs häftigt bitande på sangvinea-, 

ingen på r”2/fa-locket. Kl. 8: stackmaterialet icke ökadt, inga. 

myror på lådorna, stackens befolkning i hvila. 

23. Den 26 aug., en varm dag, men med molntäckt him- 

mel, satte jag utanför en starkt trafikerad ingång på stackens 

södra sida tätt intill hvarandra tre på ofvan beskrifna sätt prepa- 

rerade ' lådor (A, -B; -C), :i den ordning jatt A, "som inneslötas 

myror af stackens egen befolkning (z2/a-lådan) stod just invid 

ingången, C, inneslutande 8 sangvinea, längst därifrån och B, 

som var alldeles tom, midt emellan de båda andra. Jag obser- 

verade nu lådorna hvarje timma, med följande resultat, hvarvid 

inga tillfälligtvis på lådan springande myror medräknas, utan 

talen utvisa det-antal, jag för hvarje gång under 10 minuters 

fortsatt observationstid fann i medeltal bita på locken. 

? 
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Antal stickor, bark- 
PSvaRorsnd Sa birsnee Myrdr IG Väder fö Hållendenr 

A. 1335 E 

GlsoM.f. Mil Ly Oo, 33 1 I, o; himlen molnbetäckt. 

10,30 » » EET O, 9; 1, Oo, 3; > » 

| 50 9:10 Ne re O, 4; 3 IfA 25 » » 

DEAI0 sAner Me 2 Ty Oo, 6; 35 5 7aruklart, solsken: 

UNS är 2, Oo, INR al 2, 10 » » 

2,30 >» SSR ÖAR SRA SO ME ANA KOR > > 
3,39 » » 5 Oo, Jeg Oj O, Of » ) 

4,30 >» > ÖRE IA O GR SS SÅDAN FEN PER d > 
LET a 75 Oo, LO)E Sö 2 2; molnig himmel. 

6,30 » >» 55 Or 2 Sö Oo, 3; strömoln, svag solbelysning. 

7A30 » » AO: O, IS 9, 6, 3; » solen gått ned. 

SESOR DA Far Ac 10) O, [0] Te 5, 4; klart månljus. 

Summa 37, OFEE OCK NGT F2070 30. 

Dividera vi ofvan erhållna summor med antalet observations- 

tider, finna vi att under det o myror beto på locket till B, i 

medeltal 3 beto på locket till A (rz/fa-) och 5 på locket till C 

(sanzvinea-lådan). Detta resultat öfverensstämmer så till vida med 

mina tidigare observationer, som allt ännu ett större antal syntes 

sysselsatta med fienderna, än med vännerna, ehuru nu fiende- 

lådan (C) stod längst borta från den trafikerade stackingången. 

De resp. medeltalen för det till de olika lådlocken släpade stack- 

materialet åter blir för A (rufa) 4, 4, för C (sangvinea) 2, 5 

och för B (den tomma lådan) 2, 3, hvadan myrorna syntes 

sträfva äfven nu att framför andra betäcka den låda, som inne- 

slöt deras egna. Emellertid brände solen denna dag på långt 

när icke så hett, som de båda föregående gångerna och arbetet 

var icke nu under middagstimman instäldt i stacken. Om aftonen, 

kl. 8,30 m., voro äfven ännu alla de instängda myrorna vid fullt 

lif. Kvällen var månljus och myrorna i rörelse, omkring fem af 

dem spatserade på hvardera lådan, men jag såg numera ingen 

bitan i locket; —- Den 27. aug. kl. 6,30 M. fö ms besökterjag 

stacken. Inga myror sågos nu bita på lådlocken, men på locket 

till 72fa-asken voro hopsamlade 33, på de öfriga lådornas lock 

däremot inga stickor eller flisor. Stramaljen var genomfuktig och 

+ Äfven må i förbigående anmärkas att myrorna på 7z/a-lådan nästan 

hela tiden beto på ett enda ställe, där slutligen fem, sex myror ej sällan voro 

samlade, hvaremot angreppet på sangvinca-lådan icke skedde så systematiskt, 

utan än här, än där på spridda ställen. 
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myrorna inne i askarna lågo i dvala, visande blott svaga tecken 

till rörelse. Hade stackmaterialet på 72/a-lådan denna gång 

blifvit ditbragdt, för att skydda de inneslutna kamraterna för 

nattkylan? Först kl: 11,30 kunde jag ånyo besöka mina myror. 

På löcket till AA: beto' 3, på Boch C ingen. myra: sc Jagtunder 

sökte då lådorna och fann alla myror iC (sangvinea) döda, i A 

däremot funnos talrika lefvande myror, hvilka ätit sig in genom 

papperet i ett af bottnens hörn. Då jag öppnade lådan, såg jag 

där 5 döda z72/a ligga 1 ett hörn och at de utskyndande my- 

rorna buro två hvar sitt lik i munnen. Intet stackmaterial hade 

nu släpats på locket. Nattfukten hade denna gång, likasom den 

starka hettan i försöket 22, gjort slut på de instängda myror- 

nas lif. 

24. Den 28 augusti upprepade jag ånyo försöket. Lådan 

A innehöll 8 7afa, C 8 sangvinea och B var alldeles tom. 

Denna gång stälde jag C närmast till en ingång och A längst 

bort från denna. Resultatet blef: 

Observationstid Antal myror Antal; stack- 
ERE material = Väderleksförhållanden. 

VAR TABS CC 

Os mi fö mari 5y Oj 35 0) 0,5 I; Klart, blåstgtöställetrbeskuggadte 

TOOL a PT RÖ OR SUR (OA ANRLSS » » »- -isnedt— belyst: 

I1,30 > TÖFEROFEROLT KOR SOVA » » »  täml. rakt » 

12,30 CFM 05 Oj 3 I, 22 AO RM OMISE TE » svagt » 

IE: Sa Na NOS BANTA TADS SK ESO NERE Se Ale » 

230 j BOSE ES Sk se » ; » » 
SES TNA OT SET Än AO EISOS » » » täml. snedt > 

4,30 » BT TAO I 2 RRNTANOS ROS » » » -ganska » >» 

5330 » Ja Of ANS OR OASON » » > svagt » 

(ÖRIRINEE ÖR FORE RON ÖV ERS OR mulet: 

1030 495 ro OTTO FI OS GOES » 

OA OjT=E0): 055-055 00 OS Sm ONE, 

Summa J25 4030 

Utslaget af detta försök blef, såsom synes, ganska oväntadt. 

Då jag kl. 8,30 sista gången besökte stacken, fann jag nämligen 

lådan C (sangvinea!) nästan alldeles betäckt samt B (den tomma 

lådan) till nära 3 af lockets yta öfverhöljd med stackmaterial, 

hvaremot åter locket till A "(rafa) var alldeles bart. Stack- 

materialet ökades dessutom, såsom synes, oberoende af tempera- 

"I detta försök borttog jag icke för hvarje gång det hopade materialet, 

likasom förra gången, utan lät detta fritt ökas utan afbrott. 
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turförhållandena, någorlunda likformigt under de på hvarandra 

följande timmarna. Jag måste därför uppgifva den tanke att det 

samlades till skydd för de inneslutna vännerna, som genom före- 

gående försök fått ett visst sken för sig. Emellertid harjag icke 

velat utelämna mina anteckningar öfver denna omständighet, då 

den måhända ännu icke kan anses fullt utredd. De få därför 

kvarstå till den betydelse, de kunna ega. — Men resultatet af 

förevarande försök afviker äfven i ett annat afseende från det 

förra, 1 det medeltalet af angripande myror (summan myror divi- 

derad med antalet observationstider) nu blifver 6 (mot förra gån- 

gen 3) för 7rufa- och 3 (mot förra gången 5) för sangvinea- 

lådan. Resultatet blir sålunda rakt motsatt, något ganska ovän- 

tadt, då sanzgvinea-lådan i detta fall dock stod närmast den tra- 

fikerade ingången och 72/a-lådan längst därifrån. 

25. Den 1 september upprepade jag åter experimentet un- 

der något annan form. Jag fann nämligen, att stramaljen var 

för hård, för att myrornas käkar på länge skulle förmå sönder- 

slita densamma och jag betäckte därför lådorna med lock af 

papper, tätt genomstucket med en grof nål. I ena lådan, A, lade 

Jae por fdaA, ts den. andra, b,.1Io:sanNevued.. Vid; de. förra för 

söken hade jag först några minuter döfvat myrorna i vatten, för 

att lättare kunna lägga dem i askarna, men, fruktande att de 

därigenom måhända kunnat förlora något af sin möjligen speci- 

fikt karakteristiska lukt," insläppte jag dem nu direkt från de 

resp. bona genom ett hål i papperslocket, hvilket därefter om- 

sorgsfullt täcktes med en pålimmad papperslapp. Lådorna ut- 

sattes nu vid hvar sin ingång till stacken. Denna gång erhöll 

jag följande utslag: 

rea tonstd SrÄntal myror [SKA farao SS KA Ad ARLA LV 
EN é A. B. 

IO Ems: Oo, (0 Oo, 0; platsen i skuggan. 

ja EGR Re INS 2 Oj 0 > — snedt i solen, blåsigt. 

12 midd.: 23; A= Oo, O$ » » » » » 

RSS LR 2 4; O, Oo; D Fl > 

> » é I, 2 SR > » » » > 

3 » g 23 2 te Oo; » » » » » 

+ Jag hade nämligen observerat att af två under 15 m. i vatten dränkta 

rufa, den ena, då de strax efter tillkvicknandet lades på myrvägen, angreps af 

mötande- kamrater, ehuru visserligen endast öfvergående. 
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Till kl. 3 var sålunda medeltalet bitande myror för A 17 3, 

för B åter 2, o. Då jag kl. 4 kom till sället fann jag alla rufa, 

så när som på en enda, döda i lådan, antagligen i följd af sol- 

skenet. I sangvinrea-lådan hade emellertid timat viktiga tilldra- 

gelser. Redan kl. 1 hade i locket ett så stort hål bitits att en 

7ufa uppifrån kunde genom detsamma insticka hufvud och mel- 

lankropp. 5 andra stodo rundt omkring och drogo henne till- 

baka i benen eller sökte fatta i hennes bakkropp. Då jag drog 

ut myran befans hon nästan död. Hon hade troligen blifvit 

ihjälbiten af de på inre sidan mötande sangvinea. Kl. 3 såg 

jag en myra komma ut från asken genom samma hål, men hann 

ej vidare följa densamma, så att jag ej blef i tillfälle att se om 

det var en sangvinea, som på detta sätt tog till flykten, eller en 

7ufa, som förut gått in och nu kom ut från lådan. Kl. 4 fann 

jag, då jag undersökte sangvinea-lådan, att 28 rufa inträngt i 

denna genom det ifrågavarande hålet. I asken stod striden nu i 

full låga. 8 sangvinea funnos kvar däri; men af dessa voro 

redan 3 dödade och kring hvarje af de öfverlefvande hängde 

2 å 5 envist bitande 7ufa. 

26. Den 4 september förnyade jag försöket. Myrorna voro 

nu till samma antal som förra gången och på samma sätt in- 

satta i askarna. Men hvartdera locket var försedt med lika 

många på bestämda afstånd stående hål. Dessa voro 54 till an- 

talet, hade 1 mm. diameter och stodo 3 å 4 mm. från HKvar- 

andra. Detta deras betydliga afstånd gjorde att myrorna icke 

likasom i alla de föregående försöken genom synen kunde väg- 

leda sig till kännedom om huruvida vänner eller fiender funnos 

i lådorna. Däremot voro hålen så stora att antennerna beqvämt 

kunde stickas ut och in genom: dem. - Lådorna -stäldes kli=rr 

vid hvar sin ingång till stacken. Himlen var klar, men vädret 

stormigt. Vi kalla fortfarande r74fa-lådan A och sangwvinea- 

lådan. B.- Kl. 12" beto 2 myror. .på <A, IO par byrsKiftrabet 

blott I på A; men-20 beto på B.: ;På: Arobservenadeskomstva 

större hål af 2—23 mm. diameter, genom hvilka myror kröpo 

ut och in. På B funnos äfven två större hål och genom hvart- 

dera utstack ett sangvinea-hufvud. Kring det ena stodo 10, kring 

det andra 8 7aufa, dels vaktande, dels bitande i de utstickande 

antennerna. Kl. 1,20 m. såg jag flera zufa gå in genom det 
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ena hålet och kl. 1,35 m. trängde 13 myror efter hvarandra in 

genom det andra. Emellertid fortsattes försöken att öppna ytter- 

ligare nya hål. Däremot hade allt sedan kl. I inga sådana gjorts 

på A, utan myrorna gingo fredligt ut och in genom de två öppna 

hålen, utan att något nytt ens gjordes af ankommande myror. 

Kl. 1,45 hemtog jag askarna till undersökning. På locket till A 

visade lupen att kanterna af 16 hål voro anbitna af myrorna, af 

dessa hål voro 4 i betydligare grad utvidgade; på B voro 53 

hål (af totalsumman 54!) angripna + och 4 betydligt utvidgade. 

I lådan A funnos 4 72fa, i B 10 sangvinea och 67 rufa, af 

hvilka 8 sangvinea och 32 7rufa voro döda. — Den 5 septem- 

ber upprepades alldeles samma försök, blott med den skilnad att 

lådorna fingo byta plats. De utsattes kl. 2,15 m. e. m. Ända 

till 2,45 m. sågos ännu inga myror bita på locken. Då jag kl. 

3,15 m. åter infann mig, såg jag en sangvinea och en rufa 

utsticka sin ena antenn genom hvart sitt hål i sin låda. Hålet 

på z72/a-lådan hade blifvit betydligt förstoradt, men för tillfället 

bet ingen myra hvarken på A eller B. Jag fastlimmade rufa- 

hålet med en liten papperslapp ochsbegaf mig därpå bort. Kl. 

4,15 var denna lapp bortflyttad och lagd på stacken vid sidan 

af lådan; hålet var yttermera förstoradt, så att en myra inifrån 

kunde komma ut med hufvud och mellankropp, en annan bet 

som bäst uppifrån i hålets kanter; tre myror sysslade med andra 

hål. På B såg jag blott ett par myror öfvergående bita, några 

spatserade på locket, stucko sina antenner in genom hålen och 

beto ett ögonblick i dessa, men gingo vanligen sedan åt sidan. 

I allmänhet syntes få myror på lådorna. Kl. 5,15 var hålet i 

ÅA så stort att en myra nästan hel och hållen kunde slippa där- 

igenom, men på locket bet nu blott 1, på locket till B 2 myror. 

Kl. 6,15 m. såg jag flera myror krypa ut och in genom det öpp- 

nade hålet på A, men blott en myra bita på locket till B och 

intet hål däri förstoradt. Först den 6 sept. kl. 9 f.' m. åter- 

vände jag till stället. Lådorna hade nu varit ute öfver natten, 

under hvilken regn fallit. Locket till A visade ett hål af 5 mm. 

diameter, genom hvilket myror gingo ut och in. På locket till 

B däremot fans ännu icke något förstoradt hål och ingen myra 

+ Detta öfverensstämmer med hvad som blifvit anfördt i noten till för- 

söket 23. 
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sägs för närvarande därpå, men alla sangvinea inne i lådan voro 

krya och lifliga. Jag bytte nu åter om plats för lådorna. Kl. 10, 

likasom kl. 11 (himlen mulen) såg jag ännu ingen myra på B, 

men kl. t (halfklart) funnos där 10 myror, hvilka turvis med 

sina antenner undersökte hålen och beto i dem; kl. 2 (klart, 

likasom under resten af dagen) sågos 8 myror bete sig på samma 

sätt; kl. 3 likaså 8, 4 hål voro nu betydligt förstorade, till omkr. 

14 diameter; kl. 4 beto 18 myror på locket, flera kring samma 

hål, 5 hål voro förstorade, i ett af hvilka en myra redan inträngt 

med hufvud och thorax, på sidan af locket beto 14 myror 1 ett 

hörn; kl. 5 gingo talrika myror in genom de numera starkt för- 

storade 4 hålen. Kl. 6 öppnade jag lådan och fann” däri 55 

rufa, af hvilka 15 döda, och 8 döda sangvinea; två af dessa 

hade försvunnit. 

Af de ofvan anförda försöken framgår otvetydigt att F. rufa 

söker att befria äfven instängda vänner och sålunda 1 detta hän- 

seende förhåller sig annorlunda än den af LUBBOCK iakttagna F. 

fusca. Däremot är det mindre lätt att på grund af dem afgöra 

huruvida deltagandet för de fängslade vännerna eller hatet mot 

fienderna hos denna myra är den starkare känslan. För att i 

någon mån utröna detta tog jag min tillflykt till följande försök. 

27« Den 23 augusti; kli:g9,40 m. fi m. , fäste jag medahyar 

sin nål nio myror af olika arter i nedanstående ordning på myr- 

vägen, ungefär på en tums afstånd från hvarandra: fusca, Sang- 

vinea, exsecta, pratensis, rufa (tagen på vägen), fusca, rufa 

(från vägen), sangvinea, exsecta. De blefvo alla nästan genast 

uppmärksammade, ehuru i olika grad. Under den timme, jag 

iakttog dem, funnos ständigt kring sangvinea 6 åa 8 myror, där- 

näst var samlingen lifligast (3 å 2) kring fusca och exsecta, 

mindre (3 å 1) kring pratensis och minst kring de egna kam- 

raterna, z2/fa, hvilka ofta långa stunder stodo lämnade all- 

deles allena eller blott ganska öfvergående besöktes af en eller 

samtidigt högst ett par myror. Myrornas beteende mot de fångna 

syntes äfven påfallande olika. De, hvilka besökte rufa, sam- 

talade medels antennerna med fången, undersökte noga dess bak- 

kropp, ryckte och drog i en antenn eller ett ben eller ock fat- 

tade med käkarne i abdomen vid det genomstugna stället eller 

i själfva uålen; hela beteendet afsåg tydligen befrielse, icke 
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angrepp. Äfven med exsecta såg jag ett par gånger antenn- 

helsning ega rum och någon gång samma beteende upprepas som 

med de egna r2fa. Alltid var icke heller fiendtligheten mot 

pratensis så fullt utpräglad, men vanligen behandlades dessa båda 

arter dock såsom fausca och sangvinea. De kringstående my- 

rorna drogo nämligen icke från någon af dessas lemmar, utan 

beto sig fast i dem och sökte afskära dem med sina käkar. 

Vanligen fattade de nu tydligen angripande myrorna de fångna 

med käkarna vid antennroten eller i någon af benlederna 

och sutto där tämligen stilla, försökande afbita dessa. Kl. 10,15 

hade myrorna skilt thorax från abdomen på de båda fusca. Då 

jag kl. 10,40 afslutade observationen och borttog de fängslade 

myrorna, befunno de sig i följande tillstånd: fusca 1: blott ab- 

domen qvar, saugvinea 1: nästan orörlig, venstra frambenet, 

högra baktibian med tarsen bortförda, exsecta 1: föga rörlig, 

högra antennen bortbiten ända från roten, benen ryckvis dar- 

rande; 7r4ufa I död, men utan minsta skada på ben eller anten- 

ner; pratensis vid fullt lif, bitande kring sig, blott venstra bak- 

benet paralyseradt: fusca 2: blott abdomen qvar, tom och tor- 

kad; rufa 2: nästan död, men fullkomligt oskadad; sangvinea 2: 

nästan död, men med oskadade lemmar, hållande en äfven död 

7ufa i bröstet konvulsiviskt sluten mellan mandiblerna; exsecta 2: 

död, men med alla lemmar i behåll. De två zrafas död var lik- 

väl helt säkert icke att tillskrifvas något fiendtligt angrepp, utan 

berodde antagligen på förlusten af kroppskrafterna, afmattning och 

i solskenet inträdande förtorkning. 

28. Kl. 11,30 m. förde jag den ännu i lif varande praten- 

szs till myrvägen, där jag fäste den bredvid en på lika sätt fast- 

gjord, från vägen tagen rufa. Den förra, pratensis, fick nu länge 

stå orörd, i det ända till 11,50 m. visserligen flera myror i för- 

bigående berörde henne, men nästan alla genast åter aflägsnade 

sig. HFRufa däremot, som stod blott ett tum därifrån, blef snart 

föremål för flera myrors samtidiga undersökning. En. och annan 

drog i ett ben eller en antenn och andra gingo efter före- 

gånget antennsamtal till abdomen, undersökte hålet eller beto 

i nålen, o. s. v. Kl. 11,50 m. begynte några myror sysselsätta 

sig äfven med pratensis, men ofta var det svårt att afgöra om 

detta skedde för att lösgöra eller anfalla denna. Några myror 



82 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1888. 

drogo nämligen i benen, men andra såg jag dock bita hårdt i 

tarsroten eller i antennen just invid hufvudet, något som jag al- 

drig sett dem göra med sina egna fångna kamrater. 

Då det af det föregående kunde synas som om 72fa hade 

en starkare utpräglad känsla af hat mot vissa myrarter, än emot 

andra, ansåg jag mig böra göra ytterligare några iakttagelser åt 

detta håll. 

29. KI. 12 faststack jag en stor sangvinea bredvid nyss- 

nämda pratensis, med hvilken samtidigt högst två myror varit 

sysselsatta. Inom en minut var sängvinea anfallen af sex rufa. 

Jag observerade henne till 12,15 m.; hon angreps ständigt af 

5—8 7ufa på en gång, pratensis högst af tre. 

30. Kl. 12,15 .flyttade jag sangvinea till ett ställe, där jag 

beredt en sockerlösning åt myrorna och stälde henne midt i 

denna. Två af de här slickande myrorna lämnade genast sock- 

ret och anföllo sangwvinea. Pratensis, satt i sockerlösningen, 

fick stå oantastad. 

31. Jag lössläppte en »märkt» sangvinea på myrvägen. 

Hon fasttogs genast 'och- besegrades efter kort kamp. Därpå 

släpptes en likaså »märkt» praltensis, som strax, mycket slugt, 

sökte fly undan åt ena sidan af vägen och, då jag hindrade 

detta, åt den andra. Sedan sprang hon af alla krafter framåt 

och kom till den förut nämda Laszus-tufvan samt smög sig in 

i ett af dess hål, däri hon nu omkring en half minut stod på 

lur med endast antennerna utskjutande genom hålet. Därefter 

skyndade hon plötsligt tvärs öfver vägen, men råkade här olyck- 

ligtvis komma just till det ställe, hvarest jag stått och dit så- 

lunda en mycket stor mängd myror samlats, dit dragen af den 

skugga, som föll från mig öfver stället. Här angreps hon nu af 

sju å åtta myror på en gång och dödades efter en förtviflad strid. 

Det var för öfrigt särdeles intressant att bevittna den beräkning, 

pratensis ådagalade vid sina flyktförsök. 

32. Kl. 12,30 m. faststack jag på myrvägen två fusca, 

ras 7rufibarbis, och bredvid den en medelstor zyfa, tagen från 

vägen. Båda r7ufibarbis anföllos genast af hvar sin myra, af 

hvilka den ena bet i ena antennroten, den andra i en mandibel. 

Till 7r2fa kommo äfven flera myror efter hvarandra, samtalade 

med antennerna och sprungo därefter till abdomen eller ock gingo 
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de direkt dit, ofta tre å fyra på en gång, undersökte uppmärk- 

samt hålet och nålen, men sprungo sedan oftast sin väg, måhända 

öfvertygade om fåfängligheten af alla befrielseförsök. Vid detta 

tillfälle såg -jag nu en liten myra (af större slaget små) under 

omkring en half minuts tid företaga sig att med framfötterna 

gräfva upp och kasta åt sidan sanden underifrån den 

fångna kamratens abdomen. Tyvärr uppgaf hon snart detta 

sinnrika försök att på detta sätt (på necrop/horus-metod) få nålen att 

ramla och befria fången." F. rufibarbis hade under den förflutna 

qvarten samtidigt angripits af 1—3 myror, mest dock af en enda, 

men angreppet skedde direkt på käkar, antennrot eller benleder 

och tedde sig fullkomligt annorlunda, än befrielseförsöken kring 

rufa. Kl. 1,50 m. fans af den ena rufibarbis intet kvar, af den 

andra endast abdomen och med denna arbetade ännu en myra. 

Den fångna 7rufa åter var vid fullt lif och hade alla lemmar 

hela. Då jag lösgjorde henne, kunde hon dock till följd af den 

skadade abdomen och sin matthet blott långsamt röra sig framåt 

och upptogs inom en half minut af en kamrat, som bar henne 

från abdomen åt stacken till. 

Om icke heller ofvanstående försök förmått gifva något be 

siämdt svar på frågan huruvida F. rufa starkare påverkas af hat 

mot fiender eller af medlidande med en nödstäld kamrat och om 

de endast osäkert tyckts vid handen gifva att hatet vore ännu 

starkare mot vissa främmande arter än mot andra, så framgår 

dock af de jämförelser, till hvilka de gifvit anledning, otvätydigt 

att det nu och tidigare skildrade beteendet mot myror af eget 

samhälle afsedde dessas befrielse och att den invändning, som 

- kunde göras att sysslandet med de sålunda fängslade kamraterna 

lika lätt kunde tolkas såsom ett anfall på dessa, är alldeles obe- 

rättigad. Detta bevisas i än högre grad af följande försök, med 

hvilkas anförande jag slutar redogörelserna för mina experiment 

öfver stackmyrans förhållande i det hänseende, hvarom fråga 

varit i denna afhandling. . 

selen 23 augustr kl; 27407m:; e. m. stälde jag pa, myr- 

vägen en ifrån denna tagen rufa, hvilkens abdomen och större del 

= Dödgräfvarebillerna (Necrophorus) skola, om ett dödt kadaver (möss, 

groda eller dylikt) uppstickes i spetsen på en i jorden nedsatt pinne, under- 

gräfva denna senare och därpå begrafva både pinne och lik. 

Entomol. Tidskr. Årg. 9, H. 2 (1883). 7 
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af thorax jag inmurat i en blandning af sand, krita och gummi 

arabicum; denna fastmurades i vägen. Ända till kl. 2055 m: 

hade visserligen talrika myror passerat stället, men ehuruväl en 

och annan i förbigående korsat antenner med den fångna och 

flyktigt undersökt murbruket, erbjöd dock ingen sin hjälp. Jag 

misströstade redan att få se något sådant inträffa, då en medel- 

stor myra kl. 2,55 m. efter en längre antennkorsning stack sin 

ena mandibel mellan den fångnas käkar och begynte, så- 

lunda fasthållen, af alla krafter draga bakut. Då därigenom lik- 

väl intet resultat uppnåddes, samtalade hon medels antennerna 

med den fängslade, begaf sig därpå upp på murbruket och: 

lyckades lösbita en liten bit, så att den inmurades pronotum nu 

blef alldeles fritt. Därpå gick hon ned, stälde sig med hufvudet 

mot myran, fattade tag kring insnöringen mellan pro- och 

mesonotum samt började en stund draga framåt. Den inmurade 

myran hade af misstag på hufvudet erhållit en liten kalott af 

gummi och krita. Befriarimnan lösbet nu denna och nedlade 

den på sidan om fången; om detta skedde: efter” föregånget 

antennsamtal eller icke, kan jag ej säga. Därefter angrep hon 

åter murbruket tätt kring kanterna af den fångnas tho- 

rax, men detta var nu så tillhårdnadt att alla försök att lösbita 

det blefvo fåfänga. Jag ville då med saliv uppmjuka det, men 

gjorde det så oskickligt att befriarinnan blef skrämd och gick sin 

väg. Kl. 3 kom dock åter en myra och upprepade alldeles 

samma beteende, började med dragning från käkarne och därpå 

från thorax, däremellan undersökande och bitande på murbruket. 

Slutligen sysslade hon nästan uteslutande med denna senare 

procedyr, synbart öfvertygad att aflägsnandet af själfva mur- 

bruket var det enda sättet att hjälpa kamraten. Hon fortsatte 

träget härmed och gjorde värkliga. jätteansträngningar, fattande 

med käkarna i det hårda murbruket och stödande sig med bakre 

benen mot dess sluttande väggar samt rifvande af alla krafter. 

Kl. 3,12 m. anlände ytterligare en myra, som inlät sig i samtal 

med den inmurade och, gifvande sin mandibel åt denna, 

började draga utåt. Den förra befriarinnan korsade nu anten- 

ner med den nykomna och begaf sig sin väg, synbarligen 

uttröttad. Den nya upprepade nu samma försök, som den förra, 

men tröttnade redan kl. 3,15 m. och sprang bort. Kl. 3,22 m. 
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kom en stor arbetare till stället, korsade antenner med den in- 

murade, fattade henne 1i hufvudet och drog framåt, gick därpå 

till murbruket rundt längs ena kanten af den lilla högen och 

försökte lossa hela högen ifrån vägen, sprang härefter åter 

fram till den fångna och steg så upp på murbrukshögen, stälde 

sig där i samma riktning, hvari den inmurade myran stod, med 

hufvudet mot bakranden af dennas pronotum och fattade med 

mandiblerna bakifrån rundt om ryggen kring insnörningen mel- 

lan pro- och mesonotum samt begynte nu, stödande sig med 

benen på murbruket, af alla krafter draga uppåt, i afsigt att 

sålunda genombryta murbruksskorpan, därvid använ- 

dande den fångna myrans kropp såsom häfstång. - Då 

icke heller detta gaf önskvärdt resultat, återgick hon till för- 

sSoken att lösslita murbruöket. kring. xänderna af den 

fängslades thorax. Likasom de förra myrorna, egnade äfven 

hon sig numera nästan uteslutande häråt. Tre gånger hvilade 

hon en stund från arbetet, gjorde ett kort slag i närheten och 

återvände därefter. Jag »märkte» nu hennes abdomen (under ar- 

betet) med en hvit fläck, för att lättare skilja henne från öfriga 

" myror och se om hon äfven efter längre bortovaro skulle vända 

tillbaka, men hon blef häraf skrämd och sprang sin väg kl. 3,33 m. 

Själf blef jag tyvärr tvungen att kort härefter lämna stället. Kl. 

4,20, då jag återvände, fans ingen myra hos den inmurade, lika 

litet som kl. 5,20, och ingen infann sig heller under tiden till 

5,40 m. Hon var emellertid ännu fullkomligt oskadad och rörde 

fritt käkar, antenner och ben. Jag lät henne nu förblifva i detta 

läge öfver natten, då jag tänkte att daggen måhända skulle upp- 

mjuka murbruket och möjliggöra en befrielse. Då jag följande 

morgon kl. 8 besökte stället, stod äfven cementklimpen på sin 

plats, men — myran var försvunnen! Allt murbruket ofvanom 

dess bakkropp hade blifvit bortgnagadt och där hon varit fängslad 

fans nu endast en grop, så stor som hennes abdom. Blott venstra 

mellanbenet satt ännu qvar i murbruket. 

BAD enL 241 aUgUustr kl..>T2,15om.- fi Mm; ummuradeljag upa 

alldeles samma sätt en fiendtlig myra, FF. fusca, på myrvägen. 

En myra af större slaget medelstora kom nästan ögonblickligt 

till och rusade utan vidare på /fusca, bitande henne i led- 

gången mellan hufvud och thorax samt böjande sin 
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bakktopp framåt under thorax för att utspruta gift i 

såret. Därpå bet hon i thorax, på samma sätt böjande abdomen 

och sprutande gift. Nu försökte hon beortdraga myran, gjorde 

några försök att lösa murbruket, som fasthöll denna, begaf sig 

åter till fångens hufvud och började bearbeta detta samt bita i 

antenner och ben. Flera andra myror biträdde henne då och då 

ett ögonblick och de första af dessa böjde äfven abdomen framåt 

under thorax och mot den fångna. En och annan bet i förbi- 

gående i murbruket. Den först komna myran fortfor emellertid 

träget med sina anfall på /uscas hufvud och thorax och hennes 

försök att bortskaffa murbruket voro jämförelsevis 1 hög grad 

lama. KL 12,22 m. erhöll hon långvarigare hjälp af en liten 

myra, som bet och drog dels i den fångnas antenn och ben, 

dels någon gång i murbruket. Redan någon tid förut hade allt 

besprutande af den fångna med gift upphört. De båda 

myrorna lyckades i förening lösgöra äfven den fångnas abdomen, 

som nu af den stora tuggades från alla kanter. Hon fattade 

därpå tag i denna och slet den af alla krafter åt sidan. Fusca 

var nu inmurad blott med de två bakre benen på högra sidan 

och med petiolus. Kl. 12,27 m. försvann den mindre myran: 

Kl. 12,32 m. voro icke färre än fyra myror på en gång syssel- 

satta med lösslitande af den inmurade, ömsom ryckande och bi- 

tande i denna, ömsom i murbruket närmast omkring. Den fång- 

nas antenner och ben voro nästan fullständigt paralyserade, kä- 

karna tätt och orörligt tillslutna. Den stora myran, som förut 

angripit, lemnade kl. 12,33 m. stället och kom ej mera tillbaka. 

Dessförinnan hade hon under de 17 minuter, hon arbetat med 

den fängslade, icke mindre än åtminstone tolf gånger gått ifrån 

henne och, hvarje gång vandrande långsamt och tydligen trött, 

gjort ett rekreationsslag en å två tums väg från murbruket, men 

alltid återvändt. Under dessa spatserfärder syntes hon icke kom- 

municera med andra myror. — Kl. 2,35 m. lössletos hufvud och 

thorax på /fusca samt buros åt stacken till. Jag slutade nu mina 

observationer, sedan jag konstaterat detta beteende mot en in- 

murad fiende, så väsendtligen olikt det vid föregående försök 

iakttagna. Vid detta var nämligen den fängslade 72xfa, kam- 

raten, oskadad åtminstone tre timmar efter försökets början 

(senare såg jag henne ej), den inmurade fienden, /fusca, åter var 
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inom sjutton minuter ett lik. I förra fallet användes betyd- 

ligt mer tid och arbete för murbrukets sönderbitande, i det 

senare var myrans dödande och styckande hufvudsak. — 

Murbruket var i detta försök mer murblandadt, mindre fast och 

fuktigare, än i det förra, till följd hvaraf fusca lättare kunde 

lösgöras. 

ss Den 67 september kl: "4540 im. e.o m, unmuradesjag pa 

ofvan beskrifna sätt i samma murbruksklimp bredvid hvarandra 

en myra, tagen från stacken, och en annan af främmande art 

(rufibarbis). Murbruksklimpen nedlades i själfva stacken på ett 

ställe, där talrika myror som bäst ifrigt sysslade med gräfnings- 

arbete. Den främmande angreps genast, två å tre myror 

beto ständigt i henne och besprutade henne med gift. Efter 10 

m. upphörde giftsprutningen och rufibarbis var nästan död. Kl. 

6 var hennes abdomen lösbiten och bortförd. Den egna, tätt bred- 

vid inmurade, hade varit föremål blott för några få helt öfver- 

gående befrielseförsök och befann sig vid nämda tid ännu oska- 

dad. Ingen myra sågs bespruta henne med gift. 

Såsom af ofvanstående framgår, leda mina iakttagelser be- 

träffande F. rayfa till helt andra resultat, än de, till hvilka LUB- 

BOCK (och ADLERZ) kommit genom sina observationer angående 

F. fusca och Lasius niger samt Myrmica ruginodis. Jag har på 

grund af det anförda trott mig kunna uppställa följande slutsatser 

med afseende å medlidandet och hjälpsamheten hos F. rufa, åtmin- 

stone sådan den yttrade sig inom det samhälle, som jag valt till 

föremål för mina undersökningar, hvilka slutsatser, jämförda med 

LUBBOCKS, klart ådagalägga huru olika särskilda arter kunna för- 

hålla sig i samma hänseende och huru orätt man gör i att från 

förhållandet hos några få species draga slutledningar med anspråk 

på allmängiltighet för hela familjen. 

I. De af mig observerade 72/fa visade sig ega ett betyd- 

ligt medlidsammare sinnelag, än hvad man konstaterat fallet 

vara med F. fusca och L. niger. En nödstäld individ behöfde i 

regeln icke länge vänta på hjälp af förbigående kamrater. Att 

dessas ofvan skildrade beteende afsåg de fängslades befrielse 

framgår tydligt af de talrika försöken, isynnerhet då myrornas 
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beteende mot på samma sätt nödstälda vänner oeh fiender 

jämföras. 

II. Olika individer förhöllo sig emellertid med hänsyn till 

sin hjälpsamhet betydligt olika, men någon konstant skilnad 

kunde icke i detta afseende upptäckas mellan stora, medelstora 

eller små individer. 

III. Myror, hvilka gingo ut från stacken på förrådssamling, 

och sådana, som återvände, vanligen fylda med bladlussaft, till 

nästet, syntes i samma grad deltaga i de fångnas befriande. 

IV. I de fall, då myran icke var alltför hårdt fängslad; 

sökte hon i allmänhet själf befria sig, utan att med antennerna 

påkalla andras biträde; och kommo dessa till platsen, syntes de 

kunna bedömma det mindre farliga läget, enär de under sådana 

förhållanden aldrig sågos erbjuda sin hjälp. 

V. Vid sina befrielseförsök ådagalade många individer icke 

blott en betydlig grad af energi, men visade äfven spår af en 

beräkning och reflexion, hvilket framgick icke blott af de olika 

metoder, de vid befrielseförsöken använde, men äfven af deras 

ofta noggranna undersökningar af de fängslande föremålen och 

deras försök att komma till den fängslade äfven från punkter, 

hvilka ursprungligen lågo utom deras synkrets. : 

VI. Då myrorna icke förmådde uträtta något för de fång- 

nas frigörande, antingen öfvergåfvo de- sina försök eller ock vän- 

tade de på platsen, tills andra :själfmant infunno sig. Blott en 

enda gång (försöket 4) såg jag något; som möjligen kunde tolkas 

såsom försök af en med befrielse sysselsatt myra att åkalla an- 

dras biträde, men denna anhållan lämnades, i fall det var en 

sådan, af dessa ohörd. | SE 

VII. Under försöken att befria den fångna inledde däremot 

myrorna. stundom. upprepade gånger samtal med denna och syn- 

tes någon gång efter detta ändra arbetsmetod. 

VIII. De fängslade "myrorna behöfde emellertid icke med 

antennerna eller på annat sätt anropa kamraterna om bistånd, 

utan var! blotta åsynen af deras nödstälda belägenhet redan nog 

för att väcka känslan af medlidande, hvilket tydligt framgick af 

försöket 4, hvari. myrans hufvud var alldeles täckt af stenen och 

blott bakkroppen synlig. 

I 

[y 3 x 

Nr VY FSI SyK "7 

förra hen FED EO SER AA VV FER SSEERESPENT ENSE SDI EST RNE VIA SP 



REUTER: MYRORNAS MEDLIDANDE OCH HJÄLPSAMHET. 89 

IX. Medlidandet och hjälpsamheten syntes i lika grad ut- 

sträcka sig emot små, som stora individer, sådana, hvilka gingo 

från nästet, tomma på näring, och sådana, som dit återvände 

fylda med bladlussaft; hjälpsamheten syntes därför icke stå i 

något direkt samband med myrans större eller mindre sambhälls- 

värde för ögonblicket. 

X. Då befrielseförsöken utsträcktes äfven till tydligen ska- 

dade individer, med starkt hoptryckt eller genomborrad bakkropp, 

torde man få antaga att de icke afsedde blott räddandet åt sam- 

hället af en nyttig individ, en arbetskraft, utan gjordes af rent 

medlidande med individens nöd. 

XI. Då en nödstäld myra i sin förvirring själf anföll en 

annan, visade det sig att de öfriga inskredo, tagande parti mot 

den förra och för den senare (försöken 10 0. 11). 

XII. Myrorna visade sig uppmärksamma äfven på vägen 

liggande sårade och skadade eller i vatten dränkta eller med eter 

döfvade individer och bära dem till stacken; ofta buros äfven 

de befriade myrorna dit af befriaren, om de under fångenskapen 

tagit någon större skada. 

XIII. Stora och medelstora, men icke små individer sågos 

biträda vid de sårades eller drunknades bärande. 

XIV. Den metod, som användes med hänsyn till de skada- 

des bärande, var likväl icke densamma, som anlitas vid flyttning 

eller bärande af fullkomligt friska myror, då bärningen beror på 

ömsesidig frivillig öfverenskommelse (mandibel-bärning), utan syn- 

tes det såsom om de maktlösa eller sårade skulle hafva burits 

från den punkt, som för tillfället föreföll lämpligast, från thorax 

eller abdomen, alldeles såsom man ser döda individer bäras, 

eller ock släpades och drogos de framåt från ett ben eller en 

antenn på sätt som myrorna vanligen göra med sina fiender. 

Dock tycktes det i försöket 1 såsom om den bärande ett par 

gånger, då hon fann att den burna begynte visa större lifstecken, 

försökte ändra metod och ville öfvergå till mandibelbärning (?). 

XV. Dessa myrors kärlek till socker och söta vätskor syn- 

tes vara betydligt mindre än hos F. fusca och L. niger. Den för- 

hindrade icke heller många individer att äfven i omedelbar Dbe- 

röring med de söta ämnena dock öfvergifva dessa och egna tid 

och krafter till nödstälda kamraters hjälp. 
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XVI. Däremot syntes detta icke mer blifva fallet, om det 

lockande ämnet utgjordes af något för samhället dyrbart byte 

(försöket 17), hvarvid man dock bör betänka att myrornas öfver- 

vägande intresse för bytet icke berodde på någon »personlig» för- 

del, utan på instinkten att arbeta för det allmänna, då med den 

stora arbetsfördelning, som hos dem är genomförd, det fångna 

bytet dock icke kommer hembringarena själfva till godo. 

XVII.  Tillfredsställandet af enskild gurmandi, vid sockrets 

uppslickning, synes därför vara en mindre mäktig drift än driften 

att arbeta och samla för samhällets gemensamma bästa, den 

sociala driften, enär den förra i många fall visade sig besegras 

af myrornas medkänsla för nödställda likar, under det den senare 

däremot förblef den starkare och den individens handlingar be: 

stämmande. 

XVIII. De försök, jag gjort för att utröna hvilketdera, ha- 

tet mot främmande individer eller medlidandet för egna nödställda 

kamrater, vore en starkare känsla hos dessa myror, då de båda 

samtidigt sattes på prof, hafva icke lämnat några alldeles säkra 

resultat. Dock synes det såsom om den förra känslan i allmän- 

het vore äfven hos denna art öfvermäktig, ett nytt bevis på den 

sociala driftens öfvervägande styrka. Likväl hafva mina försök 

1 detta afseende utfallit betydligt olika med LUBBOCKS experiment 

med F. fusca, som i dylika fall alldeles försummade sina egna. 

För öfrigt syntes det som om myrorna vid försöken att frigöra 

de i lådorna fängslade fienderna (försöken 23 0. 26, noten) 

gingo tillväga med vida mera raseri och mindre besinning, än då 

det gällde inneslutna vänner, men däraf kan dock ingen bestämd slut- 

sats om styrkan af de olika känslorna dragas, då deras skiljaktiga 

natur lätt kan förklara det i hvartdera fallet afvikande beteendet. 

XIX. Vissa omständigheter syntes antyda att en del arter 

ingåfvo myrorna större vrede och raseri, än andra och syntes i 

så fall de mest hatade af de använda myrorna vara F. fusca och 

sangvinea. Till och med en i eter döfvad individ af denna se- 

nare tycktes ännu förmå injaga skräck hos ett par antagligen 

fegare ock lätt skrämda individer (försöket 21). 

XX. För öfrigt visade sig hatet mot främmande myror lika 

utprägladt hos stora, medelstora och små individer, hvilka alla 

deltogo i anfallet på dessa. 

PET PYTT 



RESUMÉS. 

(Page 55 du texte.) 

O. M. REUTER: Experiences psychologiques sur la Fourmi 

ronusse (Formica rufa). 

L'auteur rend compte des expériences qu'il a faites en vue 

de rechercher le degré de compassion et d'empressement å les 

secourir, témoigné par la Fourmi rousse (Formica rufa) 

envers des compagnes captives ou se trouvant de facon ou d'autre 

dans la détresse. Les expériences de M. REUTER l'ont toutefois 

conduit å des résultats sensiblement différents de ceux obtenus 

par LUBBOCK et par ASTIZ dans leurs expériences avec la méme 

fourmi et Laszius niger. Ces derniers résultats peuvent se résumer 

comme suit d'aprés l'auteur, que nous laissons parler lui-méme: 

I Les individus de F. rufa soumis å mes observations, 

firent preuve de moeurs beaucoup plus compatissantes que celles 

qui ont été constatées chez F. fusca et L. niger. Un individu 

dans la détresse n'avait, dans la régle, pas å attendre longtemps 

le secours des camarades qui passaient. Le fait que leurs actes 

avaient positivement pour but Vélargissement des prisonniers, 

ressort évidemment de leurs nombreuses tentatives dans ce but, 

comparées avec la différenee de leur maniére d'agir vis å vis 

de leurs amis et de leurs ennemis. 

II. Il se présentait toutefois des differences tres considéra- 

bles entre les individus au point de vue de leur empressement å 

porter secours, mais il était impossible de découvrir å cet égard 

de difference constante entre les individus de grande taille, ceux 

de taille moyenne et les petits. 

II. Les fourmis qui s'€éloignaient de la fourmiliere pour 

aller aux vivres, et celles qui y retournaient, gavées dans la 
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reégle de suc de pucerons, paraissaient prendre part au méme 

degré å la délivrance des captifs. 

IV. = Dans des cas, ou la föurmi Nn étalt. pas tropriedurement 

emprisonnée, elle essayait en général de se délivrer elle-meéme, 

sans demander du secours å Paide de ses antennes. S'il arrivait 

des camarades sur place, elles paraissaient åtre å méme d'appré- 

cier le peu de danger que courait-la captive, vu que dans ces 

circonstances on ne les voyait jamais lui offrir leur aide. 

V. Dans leurs tentatives de délivrance, bien des individus 

déployaient non-seulement un degré considérable d'énergie, mais 

faisaient en outre preuve d'indices de calcul et de réflexion. 

C'est ce que démontraient non seulement les nombreuses méthodes 

employées dans ces essais, mais encore l'exploration scrupuleuse 

des objets qui constituaient I'emprisonnement, et les efforts pour 

parvenir jusqu'au captif, tentés måme de points qui se trouvaient 

originairement en dehors du cercle visuel des fourmis. 

VI: Quand les fourmis" se -voyaient hors d'état de rien 

entreprendre pour la libération des prisonniers, ou elles abandon- 

naient leurs tentatives, ou bien elles attendaient sur place jusqu'å 

ce que d'autres se présentassent spontanément. Une fois seule- 

ment (expérience n:o 4) je crus voir quelque chose qui pouvait 

etre interprété comme un essai d'une fourmi occupée å la libé- 

ration d'un captif, pour appeler le secours d'autres fourmis; mais 

cet appel, si c'en était vraiment un, fut laissé sans réponse. 

VII. - Dans leurs .essais de: délivrance du: prisonnier, on 

voyait par contre les fourmis entamer avec lui, å fois réitérées, 

des conciliabules, aprés lesquels elles paraissaient parfois modifier 

leur méthode de travail. 

VIII. Les fourmis captives n'avaient pas besoin d'invoquer, 

å Paide des antennes ou d'autre facon, les bons offices de leurs 

camarades: la seule vue du danger qu'elles couraient, suffisait a 

éveiller le sentiment de la compassion. C'est ce que montre p. 

ex. d'une facon évidente l'expérience n:o 4, dans laquellte la téte 

de la fourmi était complétement couvert par la pierre, et sa 

partie abdominale seule visible. 

IX. La compassion et l'instinet du secours paraissaient 

s'étendre å un degré égal aux petits individus comme aux grands, 

å ceux qui sortaient du nid vides de toute nourriture, comme aå 

4 OR 
IX 
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ceux qui y rentraient gavés de suc de puceron; ce dernier in- 

stinet ne paraissait par conséquent pas étre en relation directe 

avec la valeur sociale momentanée plus ou moins grande de la 

fourmi. 

X. Comme les tentatives de délivrance s'étendaient égale- 

ment aux individus évidemment blessés, avec partie abdominale 

fortement comprimée ou méåme percée, il y a peut-Étre lieu de 

croire qu'elles ne visaient pas exclusivement le désir de rendre 

å la société un individu qui pouvait lui &åtre utile, une force de 

travail, mais qu'elles étaient dues å une compassion véritable de 

la détresse de Vindividu. 

XI. Quand dans sa confusion une fourmi dans la détresse 

en attaquait elle-måme une autre, les compagnes de cette derniére 

intervenaient et prenaient parti pour elle (expériences 10 et 11). 

XII. Les fourmis portaient aussi leur attention sur les 

individus gisant sur leur route biessés de facon ou d”autre, noyés 

dans F'eau ou étourdis å VF'aide d'éther, et les portaient å la 

fourmilieére; les sauveteurs y emportaient aussi les fourmis délivrées 

qui avaient subi une lésion grave pendant leur captivité. 

XIII. C'étaient les fourmis de grande taille ou de taille 

moyenne mais non les petites, qui aidaient å emporter les com- 

pagnes blessées ou les noyées. 

XIV. La méthode employée pour le transport des blessés 

n'Était toutefois pas la méme que celle dont les fourmis font 

usage quand il s'agit d'emmener ou de porter des fourmis en 

parfaite santé, le port dépendant d'une entente commune et volon- 

taire (port par les mandibules); il semblait au contraire que les 

fourmis épuisées et sans force ou blessées fussent portées par le 

point qui paraissait le plus convenable pour l'occasion, c'ést-å-dire 

par le thorax ou l'abdomen, tout å fait comme on voit les four- 

mis emporter des individus morts; souvent aussi elles étaient 

entrainées par la jambe ou par une antenne, de la fagon dont 

les fourmis usent d'ordinaire avec leurs ennemis. Une ou deux 

fois, néanmoins, dans l'expérience n:o 1, la porteuse trouvant 

que sa charge commengait å montrer de plus grands signes de 

vie, parut essayer de changer de méthode et de vouloir passer 

au port par les mandibules. 
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XV. La ptédilection de ces fourmis pour le :sucre et pour 

les liquides sucrés semblait åtre beaucoup moins développée chez 

ces- fourmis que chez F. fusca et L. niger. En effet, elle 

n'empéchait pas un grand nombre d'individus, méme au voisinage 

immédiat de ces délicatesses, de les abandonner et de consacrer 

leur temps et leurs forces au secours de camarades dans la 

détresse. 

XVI. Cela ne paraissait par contre-plus. étre -le—cas, sma 

substance convoitée était un objet précieux pour la société four- 

miliere (expérience 17). Il y a toutefois lieu de se rappeler å 

cet égard que la prépondérance d'intérét pour la proie, n'était 

pas due å un avantage personnel, mais å Vinstinct du travail 

pour le bien commun, vu que, dans la grande division du travail 

qui constitue la regle chez les fourmis, la proie saisie ne V'est 

pas au bénéfice personnel da l'individu qui la rapporte au logis. 

XVII. Le contentement de la gourmandise privée, dans le 

léchement du sucre, parait par contre &tre un instinct beaucoup 

moins puissant que celui de travailler et d'amasser pour le bien 

commun, c.-å-d. Pinstinet social, vu que, dans un bon nombre 

de cas, on pouvait constater que le premier devait céder å la 

sympathie et å la compassion des fourmis pour leurs semblables 

dans la détresse. 

XVIII. ” Les” experiences auxquelles: je" me suis” hyre”pogr 

constater laquelle, de la haine contre des individus étrangers ou 

de la compassion envers des amis dans la détresse, V'emportait 

chez ces fourmis, quand les deux sentiments en question étaient 

soumis å une épreuve simultanée, n'ont pas fourni des résultats 

parfaitement certains. Il semblerait toutefois que le premier 

sentiment eåt en général la prépondérance chez cette espéce, 

nouvelle preuve de la prédominance de PF'instinet social. Mes 

expériences å cet égard ont toutefois. été tres "difféfenteside 

celles de LuBBOCK avec Formica fusca qui, dans des cas pareils, 

négligeait totalement ses propres camarades. On eåt dit, au 

reste, que dans leurs tentatives pour délivrer les ennemis captifs 

(expér. 23 et 26, note), elles y procédaient avec infiniment plus 

de fureur et moins de réflexion que quand il s'agissait d'amis 

enfermés. Il est toutefois impossible d'en tirer une conclusion 

positive sur la force des divers sentiments, la diversité de leur 

Wat 
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nature pouvant facilement expliquer la difference de la maniére 

d'agir des fourmis dans chaque cas. 

XIX. Diverses circonstances semblaient indiquer que cer- 

taines espéces provoquaient chez les fourmis une plus grande 

fiteun set < une; plus: srande coleré que d'auttes; en ce cas, Hf. 

fusca et sangvinea paraissaient &tre lI'objet de la plus grande 

haine. Méme un individu de cette derniére espece noyé dans de 

P'éther paraissait encore inspirer de la terreur å quelques indi- 

vidus probablement plus låches et faciles å effrayer (exp. 21). 

XX. A tous autres égards, la haine contre des fourmis 

étrangéres semblait &åtre égale chez les individus de grande 

taille comme chez ceux de moyenne taille et les petits, qui tous 

prenaient part å l'attaque. 



NÅGRA SVENSKA FJÄRILARS FYNDORTER 

UPPTECKNADE AF 

J. H. WERMELIN. 

Lithosia deplana EsP., Skärholmen, Sdm. 1884. — Arctia 

aulica L., Lidingön 1883. — Psyche standfussi H., d:o 1885. 

— Örgpia gonostigma F., d:o 1885. — Harpyia bifida He., 

d:o 1885. — Cymatophora octogesima HB., Skärholmen och 

Erstavik, Sdm., 1884 och 1887. — C. fluctuosa H., Lidingön 

1885 och Skärholmen, Sdm., 1884. — Azgroltis castanea EsP., 

Erstavik, Sdm. 1887. — Å. grisescens 'TrRr., Dufnäs, Sdm. 1882. 

— Mamestra nebulosa HUuFN., Skärholmen, Sdm., 1884. — 

Hyppa rectilinea EsrP., Skärh. och Erstavik, Sdm. 1884 och 

1887. — Hadena illyrica FRR., Drottningholm 1886. — Helo- 

tropha leucostigma ab. fibrosa HB., Erstavik, Sdm. 1887. — 

Caradrina arcuosa Hu., d:o 1887: — Plästenis subtusa FE-, 

d:o 1887. — ÖOrthosia nitida F., (åtskilliga exemplar i slutet af 

augusti och början af september) Erstavik, Sdm., 1887 och Drott- 

ningholm 1886. — Xylina socia Rott., Vestergötland," 1887. 

— X. zngrica H., dio" 1887. — Plusia jota ab. percontationis 

TR , Drottningholm 1886 och Skärholmen, Sdm., 1884. — Zono- 

soma punctaria IL. (åtskilliga exemplar), Skärholmen, Sdm., 1884. 

— Himera pennaria L., Erstavik, Sdm., 1887. och Drottning- 

holm 1886. — Macaria alternäria HeB., Skärholmen, Sdm., 

1884. — Hibermnia aurantiaria EsPp., Vestergötland, + 1887. — 

Boarmia abietaria He., Skärholmen, Sdm., 1884. — B. roboraria 

SCHIFF., d:o 1884 och Lidingön 1883. — Cidaria taeniata 

StPH., Skärholmen, Sdm., 1884. — C. serräria Z., d:o 1884. — 
— C. suffumata HB., d:o (1 ex.) och Erstavik, Sdm., 1887 (6 

ex.). — C. rubidata F., Skärholmen, Sdm., £884 och Lidingön 

1885. — C. silaceata BB., Erstavik, Sdm., 1887. : 

vid egendomen Sjörred, nära Ulricehamn. 
SS 



OM MYGGORS FÖREKOMST I SALA GRUFVA 

AF 

CARL WW: S. AURIVILLIUS. 

Vid Entomologiska föreningens sammankomst den 14 dec. 

s förlidet år hade jag tillfälle i korthet redogöra för ett fynd af 

mygglarver och myggor, som under hösten gjorts i Sala grufva 

af ingeniör EKLUND därstädes och öfverlemnats såsom gåfva till 

Upsala museum af studeranden E. NYMAN. 

Både larver och myggor hade enligt uppgift träffats på det 

betydliga djupet af omkring 750 fot under dagöppningen, de 

förra lefvande i ett starkt svafvelhaltigt fuktigt slam, de senare 

sittande på väggarne. 

Ett liknande fall anföres af C. H. BOHEMAN i öfversigten af 

kongl. vetenskaps-akademiens förhandlingar för 1849, n:o 6, och 

jag tillåter mig göra några utdrag ur det föredrag, han härom höll 

vid akademiens sammankomst den 13 juni sagde år. Han yttrar 

bland annat: 

»Att några arter tillhörande myggornas talrika grupp hos 

oss äro synliga under sträng vinterkyla och då marken öfverallt 

är betäckt med snö, har länge varit bekant. De flesta individer 

man under denna årstid observerat tillhöra slägtet Trichocera, 

hvaraf LINNÉ redan i Fauna Suecica 1754 beskref en art under 

namnet »regelationis» ... »Att dessa djur företrädesvis älska 

mörka och svala lokaler, har jag ofta anmärkt, men att de uppe- 

hålla sig flere hundrade alnar under jordytan har hittills icke 

> blifvit uppgifvet. Enligt mig nyligen meddelad upplysning af 

studeranden A. R. ÅKERMAN i Falun är likväl förhållandet sådant. 
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Han har nämligen på mer än 100 famnars djup under dagöpp- 

ningen i de i närheten af Falun belägna grufvorna funnit i stor 

mängd Trichocera regelatiomis. Den finnes der merendels sit- 

tande stilla på väggarne samt är i sina rörelser mycket trög. 

Så väl under vintern som sommaren förekommer den i lika mängd, 

hvilket synes antyda, att detta djur, som eger en kortare lefnads- j 

tid, under året har flere generationer. Troligt är, att larverna, 

hvilka hittills icke blifvit observerade, lefva ijord eller afskräden, 

och skulle det vara af intresse att få dessa djurs metamorfos N 

utredd samt upplyst, huruvida de i grufvorna undergå sina för- | 

vandlingar eller om de dit inflyga genom dess öppningar». 

Huruvida någon utredning af denna nära harkrankarne 

stående Zrichoceras utveckling sedan dess blifvit lemnad, är mig 

ej bekant; jag har emellertid velat fästa uppmärksamheten på 

detta uttalande om densamma, hvilket så godt som i alla delar 

träffar in på det här förevarande fallet. Likheten i förekomstsätt 

är nämligen så fullständig, att man nästan vore färdig redan på 

denna grund antaga sannolikheten af att äfven Zrichoceran nere 

1 grufvorna genomgår sin förvandling. 

Den mygga, hvarom här är fråga, tillhör slägtet Chironomus 

MEIG. och kommer arten Ch. fuscipes MEG. närmast, så vida ä 

den ej är fullt identisk med densamma. Det senare har ej i 

kunnat afgöras med bestämdhet till följd af brist på tillräckligt É 

material af det fullbildade djuret och emedan endast tvänne i sprit i 

förvarade exemplar stått till mitt förfogande. : 

De förnämsta afvikelserna från MEIGENS diagnos äro följande: 3 

Hufvud och thorax äro mörkt olivbruna, abdomen ljusare 

och hos honan försedd med smutshvita ringar vid lederna. Hos 

båda könen är abdomens undre sida ännu ljusare än dess öfre. 

Benen äro visserligen bruna, men öfre ändan af femur samt 

(ARD NA 

trochanter äro ljusa. a 

Beträffande af MEIGEN ej omnämda karakterer må anmärkas: 

att hanens antenner äro ljusringlade och hafva mörka fjäder- 

borst; honans, som äro 6-ledade och af samma färg som thorax 

hafva däremot spridda kortare borst; 

att thorax, abdomen och ben äro håriga; hanens abdomen 

har längre och tätare hår än honans. 
Ae RS UNTER ME HÖRA Längden är 3—4 mm. 

TENN Aj e 
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Hvad larverna angår, så gåfvo redan omständigheterna vid 

själfva fyndet ganska tydlig anvisning på, att de tillhörde dessa 

myggor, och den närmare granskningen af dem lemnar intet 

tvifvel öfrigt i detta afseende. De visa nämligen en slående 

likhet med larverna till den grupp af slägtet Chironomus, som 

blifvit kallad Ch. motilator-gruppen och som omfattar slägtets 

mindre arter. Dessa sakna dels den för den andra gruppens 

larver betecknande röda färgen, dels två par långt utsträckbara 

rör nära bakre kroppsändan. 

Hvad de föreliggande larvernas utseende beträffar, kunna vi 

helt och hållet hänvisa till FR. MEINERTS afbildning af Ch. 

motilator, fig. 90 på tab. III i hans arbete om »de eucephale 

Myggelarver» (Vidensk. Selsk. Skrifter, 6:e Rekke, 3:e B., IV. 

Kjöbenhavn 1886). Vi tillägga endast några karakterer, som ej 

framgå af denna figur och som måhända delvis äro säregna för 

denna art. 

Kroppen är cylindrisk, gulhvit; tarminnehållet utgjordes af 

det nämda gulhvita, svafvelaktiga, mjuka slammet. 

Längden är 8 mm., tjockleken högst 0,5 mm. 

Bakom hufvudet följa 13 segment och på det sista sitta de 

två abdominalbihangen, som bära hvardera omkring 12 tornlika, 

starkt chitiniserade taggar med bred bas. På samma segment 

finnas 2 par ovala analflikar, af hvilka det ena sitter åt rygg-, 

det andra åt buksidan. 

Vid näst sista segmentets ända finnas 2 små koniska ut- 

skott, knappt 1 så långa som analflikarne, och bära hvardera 

ett knippe af 6—7 långa borst. 

Det första segmentet bakom hufvudet har två fotknölar och 

på hvardera en massa taggar, svagare krökta och med smalare bas 

än de nyssnämda på abdominalbihangen. 

Mundelarne öfverensstämma i hufvudsak med desamma hos 

Ch. venustus (se MEINERT 1. c. tab. III, fig. 79). 

Om de mindre C/hzronomus-larvernas lefnadssätt, som tillhöra 

Ch. motilator-gruppen lemnar MEINERT den upplysningen, att de 

ej hålla sig vid bottnen af vattensamlingar — såsom fallet är 

med de större röda Chironomus-larverna —, utan lefva i allmän- 

het i vatten med rikare vegetation, än mera fritt mellan blad 

Entomol. Tidskr. Årg. 9, H. 2 (1883). 8 
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eller i sprickor och remnor af föremål, som flyta på eller i 

vattnet, än spinnande sig hylsor och rör. | 

Ett sådant förekomstsätt som de här i fråga varande larver- 

nas måste sålunda betraktas såsom ett ovanligare förhållande 

eller åtminstone ett sådant, som på grund af sin natur hittills ej 

ådragit sig allmännare uppmärksamhet. 

Utan motstycke är det dock ej, till och med inom slägtet 

Chironomaus, nämligen inom de större röda Chironomaus-larvernas 

grupp. Så berättar t. ex. GERVAIS om en röd TZ7zpula-larv, som 

träffades i en 130 met. djup artesisk brunn. 

Med anledning af nu nämda förhållanden frågar man sig 

naturligt nog: när larverna till dessa myggor tillbringa sitt lif 

hundratals fot nere i jordens innandömen, hvar vistas myggorna 

själfva? 

Så vida det bekräftar sig, att de tillhöra den nämda arten, 

Ch. fuscipes, så kunde man vänta, att dennas utbredning skulle 

lemna något bidrag till frågans lösning. - Och i själfva verket 

erhåller man af densamma en i min tanke ingalunda ovigtig 

upplysning i ifrågavarande hänseende. 

Vid angifvandet af de skandinaviska fyndorterna för Ch. 

fuscipes säger nämligen ZETTERSTEDT bland annat: »In Jemtlandia 

alpe Åreskutan semel» ....»feminam in cacumine alpis Kälahög 

Norvegie circiter 4000 ped. supra mare elevato in ipsa nive repen- 

tem 22 Juli 1840 quoque inveni»>. 

Den synes sålunda tillhöra dessa härdiga Dipterer, som med 

förkärlek uppsöka kalla (och fuktiga) lokaler, och under sådana 

förhållanden bör dess vistelse äfven djupt nere i grufvor ej väcka 

samma förvåning, som den eljest skulle gjort, så mycket mindre 

som alldeles detsamma, enligt BoHEMANS ofvan anförda medde- 

lande, är kändt om den lilla Tipuliden Trichocera regelationis. 

Man torde sålunda äfven om denna Chironomus-art vara berätti- 

gad antaga, att den i själfva verket tillbringar sitt lif äfven såsom 

utbildad inom den grufva, där den utvecklats och dit den en gång 

af en eller annan orsak inträngt. Om så är, ledes man lätt på 

den tanken, att dessa individer, hvilkas lifsvilkor under alla sta- 

dier af utvecklingen blifvit helt olika mot i det fria, också på 

ett eller annat sätt påverkats af den nya omgifningen och där- 

igenom småningom undergått förändringar i en eller annan rikt- 
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ning. Sålunda kunde man t. ex. vänta att genom långvarig 

vistelse på dessa mörka orter deras ögon reducerats eller rent af 

förkrympt, och ehuru detta ej visat sig vara fallet på de exem- 

plar jag haft till undersökning, torde dock såväl detta som andra 

förhållanden förtjäna att ytterligare uppmärksammas. 

Då vidare det insektlif, som finnes på dylika ställen, är föga 

kändt och dock efter all anledning torde ega mycket af intresse 

att framvisa, skulle iakttagelser i denna riktning från de entomo- 

logers sida, som därtill ega tillfälle, utan tvifvel väl löna den 

möda, som därpå användes. 

Och om författaren af dessa rader med nu gifna antydningar 

i någon ringa mån bidragit att rikta uppmärksamheten åt detta 

håll, så skulle han, med hänsyn till den stora vigten af att dylika 

iakttagelser följas på ort och ställe, härigenom anse sig hafva 

vunnit det egentliga ändamålet med detta meddelande. 
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NDOLBBENIE: 

BESKRIFNA AF 

EMIL HOLMGREN. 

Om också icke alla aberrationer, som påträffas, för den 

systematiska lepidopterologien kunna ega någon betydelse, i det 

att endast de mest extrema afvikande formerna böra i systemet 

upptagas, så blifva de dock alla för fjärilsamlaren af ett visst 

intresse och kunna ju därför alltid påpekas. Af de tvenne till 

Årgynnmis Aglaja hörande afvikande former, för hvilka här nedan 

skall redogöras, torde 

dock en vara så fristå- 

ende från de förut be- 

skrifna och i systemet 

införda, att den tyckes 

förtjäna ett särskildt 

namn. 

Båda typerna fånga- 

des sommaren 1884 vid 

Häringe 1 Södertörn af 

den flitige lepidoptero- 

logen CARL WIMAN, son till ledamoten i Entomologiska före- 

ningen majoren och riddaren ERNST WIMAN; men de glömdes 

bort, och först nyligen vid en granskning af WIMANS fjärilssam- 

ling fann jag i denna de båda egendomliga aberrationerna, öfver 

hvilka jag nu vill lemna en beskrifning. 

Argynnis Aglaja ab. Wimani HoLrMmGcrR. = Framvingar 

(fig. 1) på öfversidan svartbruna med en nära utkanten stående 
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rad af gula, långsträckta fläckar och vid vingroten en större af 

samma färg. Bakvingar ofvan nästan fullständigt svartbruna med 

längs utkanten en rad af framskymtande, dunkelt rostfärgade 

fläckar. Fransar gulhvita, på framvingarne svartfläckiga. Fram- 

vingar undertill svartbruna med en större gul fläck vid vingroten 

och öfvergående i grönt mot utkanten. Nerver gula. Bakvingar un- 

dertill dunkelt gröna med 

perlemorfärgade fläckar 

vid basen och ett vink- 

ligt tvärband af stålblå 

fläckar med bred, svart 

infattning nära vingarnes 

midtelplan. Dessa fläc- 

kars färg och inbördes 

ställning erinra om ocell- 

Fig. 2. fläckarnahos Årg. IViobe, 

men de ligga påtagligen 

alltför långt in mot vingens midtelplan för att kunna motsvara 

dessa. Däremot äro de båda genom sin plats, form och anord- 

ning fullkomligt identiska med de perlemorfärgade fläckar, hvilka 

hos Årg. Aglaja bilda det genom sin vinklighet karakteristiska 

midtbandet. 

Argynnis Aglaja ab. (fig. 2). Framvingars öfver- och 

undersida tämligen öfverensstämmande med dem hos hufvudformen. 

Bakvingar ofvan ovanligt mör- 

ka, med midtbandets bågar 

förenade genom de bredt svart- 

tecknade nerverna med utkan- 

tens tvärband. Bakvingar un- 

dertill med de perlemorfärgade 

fläckar, hvilka äro belägna vid 

vingroten, sammanflytande. Ut- 

kantens perlemorfärgade fläc- 

Big:13: kar spetsigt utdragna. 

Argynnis Adippe ab. Varenii Hormcr. <Framvingar 

(fig. 3) ofvan med de mot utkanten löpande nerverna bredt be- 

skuggade. Bakvingar ofvan saknande de runda fläckar, hvilka 
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hos hufvudformen finnas mellan utkantens band och midtbandet. 

Bakvingar undertill med få perlemorfärgade fläckar och saknande 

de oceller, hvilka hos hufvudformen förefinnas mellan utkantens 

band och midtbandet och hvilkas olika antal utgöra ett i nära nog 

alla fall karakteristiskt skiljemärke mellan de till utseendet för 

öfrigt så lika Årg. Ådippe och Niobe. 

Typexemplaret fångades å Lidingön i Stockholms skärgård 

i juni månad 1885 af jägmästaren A. VARENIUS och ansågs af 

honom tillhöra ab. Cleodoxa; men till denna afvikande form 

torde här beskrifna fjäril dock icke kunna räknas på grund däraf, 

att den saknar de karakteristiska ocellerna på bakvingarnes under- 

sida och därmed äfven motsvaraude fläckar på samma vingars 

öfversida. Exemplaret finnes förvaradt i den entomologiska sam- 

lingen vid kongl. skogsinstitutet. 

I marshäftet för år 1882 af den engelska illustrerade tid- 

skriften »The Entomologist> är införd en redogörelse af I. JENNER 

WezIr för i England funna Ar7gynnzs-aberrationer. Bland dessa 

befinner sig äfven en aberration, hvilken otvetydigt är den samma 

som den nu af mig beskrifna och afbildade ab. Wäimnaäni, men 

hvilken af hr JENNER WEIR blifvit hänförd till Årgynnis Adippe. 

Intet skäl finnes emellertid för en sådan bestämning. Fastmera 

peka såväl ställningen och anordningen af fläckarna på bakvin- 

garnas undersida som för öfrigt insektens hela habitus tillbaka 

på Arg. Aglaja. Då dessutom både det föreliggande exempla- 

ret af ab. Wimnamrz och det i den engelska tidskriften afbildade 

tillhöra hankön, och intetdera eger den minsta antydan till den 

för Arg. Adippe-hanarne så karakteristiska strukturafvikelsen hos 

framvingarnes 2 och 3 nerver, torde man å ena sidan ega fullt 

berättigande att hänföra dem båda till Årg. Aglaja och å den 

andra intet skäl för att bestämma dem såsom aberrationer till 

Arg. Adippe. 
Det kan ju dessutom härvid vara af intresse att iakttaga, 

hurusom dylika aberrationer icke alltid äro fullkomligt tillfälliga, 

utan kunna, såsom här nu visat sig, påträffas på skilda lokaler, 

ja, i.t. o. m. långt från hvarandra aflägsna land.” 

Då jag nu gått att offentliggöra dessa aberrationer, har detta 

skett icke utan en viss tvekan; ty man måste, såsom jag tror, 
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med stor försigtighet och urskiljning behandla dylika fynd, syn- 

nerligast då frågan gäller fjärilar, hos hvilka man vid artskilna- 

den ofta nog måste taga mera hänsyn till färger och teckningar 

än rent plastiska karakterer. Men å andra sidan hafva dessa 

former, då de tydligen varit så pass vidt skilda från respektiva 

hufvudformer, synts mig icke böra helt och hållet förbigås. Ty 

icke endast för insektsamlaren, utan äfven för den allmänna 

entomologien blifva aberrationer, då de verkligen göra skäl för 

denna benämning,” af ej så ringa betydelse. Vi kunna ju vis- 

serligen med ganska stor noggranhet följa t. ex. en fjärils morfo- 

logiska utveckling, men månne vi genom endast dessa iakttagel- 

ser hafva vunnit en fullt tillfredsställande kunskap om berörde 

insekt? Vi äro visserligen icke ännu fullt säkra på, huruvida 

aberrationer i allmänhet uppkomma genom kroasering mellan hvar- 

andra närstående arter eller kunna vara en följd af skiljaktiga 

lokala och klimatiska förhållanden; men det förra antagandet 

tyckes vinna stöd icke blott uti fjärilarnes uppträdande i det fria 

under fortplantningstiden, utan äfven i den omständigheten, att 

de lefva i polygami; ty det är just de djur, hvilka lefva i poly- 

gami, som så ofta ingå illegitima förbindelser. Hos sådana där- 

emot, som lefva i engifte, hör detta till sällsyntheterna. Några 

fjärilar eller insekter i allmänhet, som lefva i engifte, känner jag 

icke till: 

" Här kan helt naturligt icke medräknas de aberrationer, som omöjligen 

kunna hänföras under någon annan kategori än s. k. svälttödda individer. 
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OM VATTENINSEKTER SÅSOM FÖRMEDLARE AF 

VISSA MINDRE DJURS ÖFVERFLYTTNING TILL S. K. 

SERYORSS ELEER VA TTENGROPAR: 

MEDDELANDE TILL ENTOMOLOGISKA FÖRENINGEN DEN 28 APRIL 1888. 

Redan i slutet af 1840-talet, då jag jämte Diptera äfven 

med ifver sysselsatte mig med insamling af Coleoptera, väckte 

det min synnerliga uppmärksamhet, att vid undersökning af 

vattengropar, uppgräfda för den betande boskapens behof och 

ofta belägna långt ut på slättlandet i Östergötland samt i saknad 

af tillföden från andra vattensamlingar, dock alltid om somma- 

ren, såvida de icke vissa år helt och hållet uttorkade, beboddes 

af hästiglar (Hirudo sanguisuga), acarider, vattenspindlar m. i. 

Jag har på senare åren under mitt vistande på Gotland gjort 

samma iakttagelse. Dylika vattengropar kallar man där för 

»bryor». När jag lätt insåg, att de nu omnämda smådjuren, 

jämte åtskilliga andra, svårligen eller rent af omöjligen på egen 

hand kunnat frakta sig öfver till bryorna från vanligen långt där- 

ifrån belägna vattendrag, så intresserade det mig att söka ut- 

forska, på hvilket sätt de egentligen kommit dit. För detta ända- 

mål tog jag mig före att granska dels en mängd Dytiscider, 

som med vattenhåfven infångades, dels äfven arter af JVotonecta 

och Corira, och jag tror, att de iakttagelser, som jag härvid 

gjort, möjligen kunna leda till förklaring af detta egendom- 

liga förhållande. Vid undersökning såväl af Notonecta som 

Corixa finner man näroligen icke sällan i närheten af vingarna 

på thoracal- och abdominaltrakten små röda punkter, hvilka 

genom denna färg bjärt sticka utaf mot sin omgifning, och vid 

närmare granskning märker man lätt nog, att de äro Åcarider. 
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På samma sätt har jag också funnit på Dyzisciderna ytterst små 

iglar, man kan säga ungar, till Hirudo sanguisuga fästade, van- 

ligen på de bakre coxerna eller trochantererna. Sedan detta 

blifvit iakttaget, har jag städse för min del antagit, att det just 

är i fråga varande insekter, hvilka om aftnarne flyga från en 

vattensamling till en annan, som öfverföra dessa små djur. Huru 

spindlarna (Argyroneta aguatica) komma dit, har det ännu icke 

lyckats mig att utröna"; men jag tror /fullt och fast att öfver- 

förandet äfven af dessa jämte andra smådjur sker med vatten- 

insekternas tillhjälp. 

Här föreligger, såsom jag tror, ett särdeles intressant fält för 

vidare forskning och utredning, och 1i följd däraf har jag velat 

genom dessa korta antydningar fästa Entomologiska föreningens. 

uppmärksamhet härpå. 

" Jag har nämligen aldrig sett några vattenspindlar företaga s. k. luft- 

seglingar, hvilka däremot, såsom bekant, äro högst vanliga företeelser hos de 

nätväfvande spindlarne, synnerligen i dessas yngre ålder. Å 

Aug. Emil Holmgren. 



OM SCOLIA- UNIFASCIATA CYRIL: SOM SKAN- 

DINAVISKT INSEKT 

AF 

WW. M. SCHÖYEN. 

Af alle de större og mindre Rariteter og for Norges Fauna 

nye Arter, tildels fundne for lang Tid tilbage, som jeg har stödt 

paa under mit Arbeide med at gjennemgaa og ordne det her- 

verende zoologiske Museums indenlandske entomologiske Materiale, 

er der neppe nogen, som forbausede mig mere end et Exemplar 

af en Gravehveps, som jag forefandt iblandt Prof. ESMARK'S Sam- 

linger merket: »Arendal, SANDBERG». Det viste sig nemlig at 

vere en Scolza, af hvilken Slegt THOMSON i sit Arbeide over 

Skandinaviens Hymenoptera ikke n&vner nogen Art som obser- 

veret i Skandinavien. Ved at undersöge n&ermere i det eneste 

mig her tilgjengelige V&rk over herhenhörende udenlandske Hy- 

| menoptera, nemlig Lepeletier de St. Fargeaw's »Hist. Nat. des 

Ins. Hyménoptéres», fandt jeg i sammes Tom. III p. 529 under 

| Navnet Scolza sicula beskrevet som ny en Art fra Sicilien, hvil- 

| ken Beskrivelse passede saa fuldstendig til vedkommende Exem- 

plar (5), at der neppe syntes mig at kunne vere nogen Tvivl 

om Identiteten. Min förste Tanke var nu den, at der her rime- 

ligvis maatte foreligge en Feiltagelse med Hensyn til Lokalitets- 

angivelsen. Prof. ESMARK samlede nemlig selv i sin Tid Insekter 

forskjellige Steder i Syditalien, ogsaa paa Sicilien, og blandt hans 

Indsamlinger derfra findes blandt andet ogsaa flere Exemplarer af 

andre Scolia-Arter. Jeg tenkte mig nu Muligheden af, at et af 

hans italienske Exemplarer ved en Feiltagelse kunde vere kommet 
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sammen med de af nuverende Sogneprest G. SANDBERG i hans 

yngre Dage hovedsagelig omkring Arendal indsamlede og her til 

Universitetet indsendte Insekter. Ved ne&ermere at konferere med 

Pastor SANDBERG desangaaende viste det sig imidlertid, at Exem- 

plaret virkelig var norsk og fundet af ham, dog ikke ved Arendal, 

saaledes som den af Prof. ESMARK vedfestede Etiket angav det, 

men ved Risör. Efter hvad SANDBERG har meddelt mig angaaende 

dette interessante Fund, paaskref han Exemplaret medio Juli 1855 

— han var dengang en 13 Aars gammel Gut — paa et Sted 

ved Navn »Frydendal», der danner ligesom en smilende Oase i 

de ellers temmelig golde Omgivelser en 10 Minutters Vei indenfor 

Byen Risör (Österrisör), hvor det flöi i Solskinnet bland Buskerne. 

Exemplaret, som jag viste ham under hans personlige Nerverelse 

her i Kristiania sidste Vinter, gjenkjendte han ogsaa strax med 

Sikkerhed som det af ham fundne og till Prof. ESMARK indsendte, 

saa der kan ingen Tvivl vere om, at Fundet har sin Rigtighed. 

Prof. ESMARK havde desuden, efter hvad han kunde erindre sig, 

allerede dengang meddelt ham, at det syntes at vere en italiensk 

Vepseart. 

Da LEPELETIER'S Beskrivelse (Il. c.) er temmelig kortfattet, 

henvendte jag mig for Sikkerheds Skyld til min Ven Prof. AURI- 

VILLIUS, for om muligt at erholde mere Literatur til Sammenlig- 

ning og Kontrollering af min Bestemmelses Rigtighed. Gjennem 

ham erfarede jeg da, hvad jag tidligere ikke havde veret opmerk- 

som paa, at allerede N. WESTRING i »Göteborgs Kgl. Vet. och 

Vitterh. Samhälles Handl.» 1868 (p. 18—25) har leveret en 

Beretning om og udförlig Beskrivelse af en af ham i Aarene 

1859—061 vid Badeanstalten Särö i Halland, 23 Mil söndenfor 

Göteborg, fundet Scolia under Navnet Sc. melanoptera, KLuG. 

en Publikation der ikke findes omtalt i THOMSON”S ovenn2&evnte 

Arbeide. Saavel den af WESTRING her leverede nöjiagtige Beskri- 

velse som ogsaa et af hans Original-Exemplarer (2), hvilket AURI- 

VILLIUS har vist mig den Velvillie at sende mig til Sammenlig- 

ning tilligemed et Par Hanner af samme' Art fra Sicilien og 

Egypten, stemmer fuldkommen med SANDBERG's Exemplar her fra 

Landet. Da Sc. melanoptera KLuG. og Sc. sicula LEP. er Sy- 

nonymer, viste min Bestemmelse af Hvepsen sig saaledes at vere 

ganske rigtig. Begge de anförte Navne maa imidlertid ifölge 
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Prioritetsretten vige Pladsen for Sc. unifasciata CYRILLo (1787), 

der er det z2&ldste og saaledes bliver Artens retmzessige Navn. 

Artens fulde Synonymi er forresten fölgende: 

Scolia unifasciata CYRILLo Entom. Neap. Spec. prim., t. I, f. 5 (5). 

— SAUSSURE & -SICHEL Catal. spec. gen. Scolia, p. 71. = 

CosrtA Prosp. o. Immenotteri Italiani II, p. 100. 

Ulpsocea. unifasciata. COSTA; Kaun., Pp. 9-& 30, t. KIKI (G) 

& 3 (2) 
Scolia melanoptera KLuG., Symb. Phys. III, t. 26, f. 14 (3). 

— BURMEISTER Bemerk. uber d. Gatt. Scolia, p. 30. — 

WESTRING Göteb. Kgl. Vet. och Vitterh. Samh. Handl., 

1003, Pp. 22. 

Scolia erythrocephala NV. d. LINDEN, ÖObserv. sur les Hym. 

d'Eur. Fouiss. I, p, 26. — LEPELETIER DE ST. FARGEAU 

NS FeN at olmns:s Elymssl ep: 5 20RP vat. 

Scolia sicula, LEP. DE ST. FARGEAU 1. C., P. 529. 

(BURMUSTER anförer endnu fölgende 2 Synonymer, der efter 

ham ogsaa opförts af WESTRING: Scolia biguttata V. d. LINDEN, 

Hym. Eur. 31, 18 og Scolia Schrenckiz EVERSMANN, Bull. dela 

Soc. imp. de Moscou (1846) I. 441, 7, t. 4, f. 2.) 

Da THOMSON som ne&evnt slet ikke har omtalt WESTRING'S 

Fund af denne Art ved Särö, maa han enten have overseet Pu- 

blikationen desangaaende eller ogsaa betragtet Arten som ikke 

hjemmehörende i Skandinavien, men kun som tilfeldig indfört. 

Forinden jeg blev bekjendt med WESTRING's Meddelelse, troede 

jeg ogsaa at maatte helde til den Antagelse, at det af SANDBERG 

ved Risör fundne Exemplar var bleven indfört paa en eller anden 

Maade med et Skib fra Middelhavet, og at Arten saaledes kun 

kunde v&ere at anse som en ganske tilfeldig Besöger af vore 

nordlige Breddegrader — saameget mere som jo mn&sten alle 

kjendte Arter af Slegten Scolia, c:a 200, hörer hjemme i de 

varmere Jordströg, hovedsagelig Troperne. Af dem forekommer 

9 ifölge Costa i Italien, og saavidt mig bekjendt er det af disse 

kun 2, Sc. 4-punctata FABR. og Sc. hirta SCHRK., der ogsaa har 

vist sig i Tyskland. Ne&erverende Art har aldrig veret observeret 

noget Sted i Mellem-Europa, men kun i det sydlige Italien paa 
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Fastlandet og de omliggende Öer, Sicilien, Sardinien og Malta. F 

Da den imidlertid nu altsaa er funden paa 2 ganske forskjellige, 

langt fra hinanden adskilte Steder og til forskjellige Tider — 

medio Juli 1855 ved Risör af SANDBERG og 28:de Juni 1859 

samt 20—230:te Juli 1861, sidst nevnte Aar endog i Me&engde, 

ved Särö i Halland af WESTRING —- saa maa det vel ansees for 

afgjort, at denne syditalienske Art ogsaa virkelig hörer Skandina- 

vien til, saa merkeligt det end kan synes, idet den ellers ikke 

er observeret noget Sted paa hele den mellemliggande Strekning . 

af Europa. Fra 36—40' N. Br. i Syditalien springer den altsaa 

over henved et Snes Breddgrader og dukker pludselig op igjen 

heroppe hos os mellem 57 og 59 — visselig et ganske merke- 

ligt Sprang i den geografiske Udbredelsel 

Efter hvad man ved om Scolia-Arternes Levevis og Udvik- 

ling, före de som Larver en parasitisk Tilverelse og leve, som 

det synes, vesentlig paa Bekostning af forskjellige Slags Torbist- 

larver, som Hun-Hvepsen opsöger i deres Gange i Jorden og af- 

setter sine Eg paa et paa hvor Larve, efter först at have lam- 

met den ved et Stik af sin Braad og saaledes gjort den försvars- 

lös uden at drebe den. Scolza-Larven udsuger nu lidt efter 

lidt sit Offer og forpupper sig tilsidst ovenpaa de tiloversblevyne 

Rester af samme. Paa denne Maade udvikles f. Ex. den be- 

kjendte store sydeuropeiske Sc. flavifrons FB. (hortorum, id.) paa 

Bekostning af Larven af Nasehorntorbisten (OÖryctes nasicornis) 

ligesom Sc. bifasciata paa Cetonzra-Larver. "" Tmidlertid skal det 

ogsaa for enkelte Arters Vedkommende (Sc. bicincta FABR. f. ex.) 

vere paavist, at de indretter sig paa samme Maade som de 

egentlige Gravehvepse, idet de nemlig graver sine egne Gange 

med Larvereder, hvori de tr&ekker ind andre Insekter eller Lar- 

ver till Föde for sin Yngel. Paa hvad Maade den her omhand- 

lede Art udvikles, derom foreligger der, saavidt jeg har kunnet 

erfare, endnu ingen TIagttagelse; men hvad enten det er en eller 

+ Ifald Sc. Schrenckii EVERSM. medrette hörer hid, skulde den altsaa 

ogsaa forekomme i Övre-Asien, saaledes som BURMEISTER opgiver. 

"< BURMEISTER formoder, at en Scolia-Art, som han oftere saa komme 

frem af Hullerne i Tuen af Åtta cephalotes, lever parasitisk paa disse Myrers 

Larver. Da jo imidlertid Cezonia-Larver ofte treffes i Myretuer,turde det kanske 

vere disse og ikke Myrelarverne, som tjener vedkommende Sco/ia-Larve til Föde. 
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anden af vore Torbistarters Larver, som Hvepsen afsetter sine 

Eg paa i Lighed med flere af de övrige sydeurope&iske Scola'er, 

eller den som Larve lever i sit eget Rede terende paa det For- 

raad af paralyserede Offere, som dens Moder har samlet ind til 

den, saa frister den altsaa i hvert Fald Livet ligesaa vel heroppe 

i vort Nord som under »Italiens milde Himmel». Hvori Grun- 

den kan ligge til, at den aldeles mangler i hele Mellem-Europa, 

er jo ikke saa godt at sige, saalenge dens Udvikling endnu er 

ubekjendt. At den hverken er observeret i Tyskland eller noget 

andet Sted i Mellem-Europas Indland kunde man maaske for- 

klare derved, at den syntes at vere en udpreget Kystform, idet 

den i Italien kun holder til paa Oerne og den sydligste Del af 

Fastlandet og her hos os i Skandinavien kun er funden paa 2 

forskjellige Steder ved Kysten, derimod intetsteds observeret lengere 

inde i Landet. Lige forunderligt bliver det imidlertid selv under 

denne Forudsetning, at den ogsaa er fuldstendig ubekjendt f. Ex. 

i Frankrigs Kystlandskaber, hvor den vel heller ikke vilde mangle 

passende Nering. 

Kristiania 2 juni 1883. 



REÉESUMÉS. 

(Page 109 du texte.) 

W. M. ScCHÖYvEN: Scolia unifasciata CYRIL. comme in 

Ssecte scandinave. 

Il s'agit ici d'un exemplaire (S) Scolia unifasciata CYRIL, 

type appartenant å proprement parler å UlItalie méridionale, qui 

ar eté trouvé; en juillet 1866, prés: de la ville de Risör: (en 

Oästerrisör), dans la Norveége méridionale, par M. le pasteur H. 

SANDBERG. Quoiqu'elle ne soit pas mentionnée dans l'ouvrage 

bien connu de M. le professeur THOMSON: les Hyméenopteres de 

la Scandinavie, cette espeéce a toutefois été indiquée comme ren- 

contrée en Suede å une époque antérieure savoir dans les années 

1859—1861 par M. M. WESTRING, au voisinage des bains dé 

Särö, Halland. Or, du moment ou l'on en a ainsi constaté la 

présence å des époques différentes tant en Norvége qu'en Suede, 

il y a de fortes raisons, suivant Pauteur, de voir en elle une 

espéce scandinave, en dépit de la circonstance assez curieuse 

qu'elle ma encore été observée sur aucun point de I'Europe 

moyenne. 
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18876 -p> 153. 

Hvor gammel blir myrerne? — Naturen. Aarg. 11. Bergen. 1887, p. 27—28. 

JERNSPISENDE Insekter. — Natnren. Aarg. 11. Bergen. 1887, p. 218—219. 

MYRER i geologiens tjenste. — Naturen. Aarg. 11, Bergen. 1887, P. 154—155 
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, Yderligere Tilleg til Norges Lepidopterfauna. — Kristiania Vidensk. 

Selsk. Forhandl. 1887, N:o 3, 32 Pg. 
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, Fortegnelse over de i Norge hidtil fundne Neuroptera Planipennia og 
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, Sörg for at befri Kjörene fra Bremselarver. — Norsk Landmandsblad 
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Aargang. Kristiania 1887. 12 N:o. : Redaktörer: N:o 1—2 AUG. 
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YOUNG, IVvAR S., Praktisk Lommebog i tidsmessig Biskjötsel. Andet Oplag 

Kristiania 1887. 99 Pag. 

? 

W. M. Schöyen. 



CHELIDURA ALBIPENNIS MEG. OCH CH. ACANTHO- 

PYGIA GÉNÉ, TVÄNNE FÖR SVERIGES FAUNA NYA 

: FORFICULINA 

AF 

BERNHARD HAI 

Till den svenska faunan har man hittills ej kunnat räkna 

mer än tvänne representanter för fam. Forfleulina: Forficula 

auricularia L. och Labia minor 1L., hvilka båda, som bekant, 

redan af LINNÉ voro kända såsom svenska. Kasta vi emellertid 

en blick på Danmarks orthopter-fauna, " så finna vi, att denna 

Liv. 

Fig. 1. Labia minor Fig. 2. Chelidura acan- Fig. 3+ Densamma som 

3; abdomensspets, sedd thofygia S': abdomens föregående, ehuru 

från undre sidan. spets, sedd från undre sedd från öfre sidan. 

sidan. 

har att uppvisa fyra arter af ifrågavarande familj, nämligen, för- 

utom de båda nyssnämda, äfven Chelidura albipennis MEG. 

och Chel. acanthopygia GEÉNÉ, af hvilka den senare betraktas 

; som en i Danmark allmänt förekommande insekt. På grund 

d häraf borde man med stor sannolikhet kunna redan a priori 

; 
"= MEINERT, FR., Catalogns Orthopterorum Danicorum, 
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förutse, att åtminstone den ena af de båda sistnämda arterna 

äfven skulle tillhöra vår fauna. Vi äro också nu i tillfälle att 

meddela, att såväl Chelidura albipennis MEG. som Chel. acan- 

thopygia GÉNÉ äro svenska arter. Båda hafva först anträffats i 

Skåne af akademieadjunkten THOMSON. 

Som det torde vara ganska sannolikt, att dessa arter, syn- 

nerligast Chel. acanthopygia GÉNÉ, förekomma på flera andra 

ställen i vårt land än Skåne, har jag ansett det ega sitt intresse 

att lemna en beskrifning af dem och angifva de karaktärer, hvar- 

igenom de skiljas från Forficula auricularia L., öch Labia 

minor I., med hvilka de möjligen hos oss blifvit förväxlade.” 

Derjämte vill jag vördsammast uppmana hrr entomologer att åt 

dessa insekter egna någon liten uppmärksamhet. 

Gen. CHELIDURA LATR. 

Lamina subgenitalis ”" oväpnad (fig. 2 li). Antenner 12—13- 

ledade. - Pronotum nästan qvadratiskt.  Flygvingar saknas; 

elytra antingen fullständigt utbildade eller rudimentära. Andra 

tarsleden försedd med tvänne utdragna sidoflikar, som omfatta 

basen af den tredje leden. 3 och 4 dorsala abdominalsegmenter 

på hvardera sidan med en upphöjd och förtjockad list. 

&A: forcipes vid basen vidt skilda (figg. 2 och 3). 

Chel. albipennis MEG. 

Blekt gulbrun, hårig. Antenner 12-ledade. HElytra fria, nor- 

"malt utbildade, mer långa. än breda och med rät bakkant; 

scutell saknas. Abdomen fint punkterad, långhårig; de laterala 

listerna på 3 och 4 abdominalsegmenten nästan knöllika, svart- 

glänsande. g&: forcipes långa, svagt böjda, trinda, på insidan 

med en svag tand vid basen och en annan starkare på midten; 

= Chelidura acanthopygia GÉNE. företer vid ett flygtigt betraktande stor 

likhet med den outveckladé Forficula amuricularia IL. och har nog därför blif- 

vit förbisedd i vårt land. 

"+ Den sista af de utifrån synliga ventralplåtarne på abdomen. 
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HAIJ: "TVÄNNE "FÖR SVERIGE NYA FORFICULINA. K2L 

lamina subanalis " svagt uppåtböjd. Kroppsl. 6—10 mmz 9: 

forcipes korta, nästan raka, oväpnade. Kroppsl. 83—9 mm. 

Denna art är betydligt mindre än Forficula auricularia IL. 

och mycket större än Labia minor L. Har af THOMSON tagits 

i ganska stort antal vid Pålsjö i Skåne, där den uppehöll sig 

på buskar af slån och hassel. 

Chel. acanthopygia GÉNÉ. 

Gråbrun, hufvud, forcipes och midten af abdomens dorsal- 

sida oftast klart rödgula; nästan glatt, bakkroppen undertill gles- 

hårig. Antenner 13-ledade. FElytra rudimentära, transversela, 

vid basen sammanflytande med mesonotum, de mot kroppens 

medianlinie vända vingspetsarne fria, täcka hvarandra. Scutellen 

Fig. 4. Forficula auri- Fig. 5. Extremitet af For- 

cularia ÖS; abdomens ficula auricularia ; 

spets, sedd från öfre II andra tarsalleden. 

sidan. 

mycket stor. Abdomen plattad, bredast bakom midten. &: for- 

cipes långa, tämligen starkt böjda, trinda och försedd med en 

basaltand på öfre sidan (p fig. 3). Lamina subanalis bildar en 

i stark vinkel -uppåt böjd tand, hvars spets är tvärhuggen och 

svagt emarginerad (Is fig. 3). Kroppsl. 7—13 mm. $94: forcipes 

korta, oväpnade. Kroppsl. 7—11 mm. 

Chelidura acanthopygia GÉNÉ. är större än föregående art; 

varierar för öfrigt betydligt till storleken. Denna art synes i 

Skåne vara ganska allmän och därstädes äga stor utbredning. 

THOMSON har funnit den flerestädes i skogstrakterna. Själf har 

jag iakttagit: den vid Ringsjön. Vid Krageholm nära Ystad är 

den allmän i bokskogarne enligt adjunkten G. LÖFGREN, som 

" En process, som skjuter upp ofvan lamina subgenitalis. 
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därifrån tagit den. Äfven är arten observerad på Öland af 

THOMSON. Bör ej såsom Forf. auricularia sökas under stenar 

o. d. utan uppehåller sig företrädesvis på buskar och träd. ; 

De trenne till svenska faunan hörande slägtena af Forficu- 

lina särskiljas på följande sätt: 

1. Tarsernas andra led cylindrisk; lamina subgenitalis hos 

& väpnad med en tand (fig. I li)... Labia TLEACH. 

Andra tarsalleden med sidoflikar, hjärtformig; lamina 

subgenitalis oväpnad (fig. 5. II. 

a. Flygvingar fullständigt utvecklade; forcipes hos &£ 

vid basen starkt dilaterade (fig. 4 f) Forficula 1. 

öb. Flygvingar saknas; forcipes vid basen högst obe- 

tydligt dilaterade, vidt skilda (f. figg. 2 och 3) 

Chelidura TATR. 

N 

i 

; i OA vd ————————— — — ie 



ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

SAMMANKOMST 

DEN 29 SEPTEMBER 1888. 

Ordföranden helsade Föreningens medlemmar välkomna efter 

sommarens vederqvickande arbeten och forskningar i naturens 

sköte, särskildt med afseende på insekternas lif. Därefter upp- 

lästes och godkändes protokollet för föregående sammankomst 

och tillkännagafs, att följande nya ledamöter invalts i Föreningen 

på förslag af ordföranden. 

. Hr Med. ' D:r JEns K. TrumPyr, Kristianssund, 

> » > SAMUEL JAKOB SÖLSBERG, Laurvik, 

» Överretssagförer CHRISTIAN WILHELM SÖRENSEN, Tönsberg 

(Norge), samt 

» Fil. D:r ALFRED Poppius, Helsingfors (Finland). 

Hr LAMPA påpekade vigten af att studera hvarandra nära- 

stående insektarters olika utvecklingsstadier, om man skall med 

säkerhet kunna skilja dem från hvarandra och anse dem såsom 

skilda arter, samt förevisade i sammanhang härmed ägg af korn- 

flugan (Chlorops teniopus MEG.) äfvensom af en annan med 

; henne närbeslägtad art, hvarjämte han redogjorde för de ganska 

påfallande olikheterna mellan dessa ägg såväl till form som skulp- 

tur. Den kornflugehona, som lagt de förevisade äggen, var ut- 

kläckt ur en puppa, funnen på ett kornax och den andra arten 

med dess ägg hade tagits på ett timotejfält. En hona af Chi. 

Zeniopus MEIG. lade, efter flera kopulationer och under en tid af 

omkring en månad, ej mindre än 80 'ägg. En utförligare redo- 

görelse härför kommer att framdeles inflyta i tidskriften. 

Entomol. Tidskr. Årg. 9, H. 3 (1838). (0) 
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Hr MezEves förevisade en vacker samling af nordiska fjärilar, 

såsom Ånarta melaleuca TuBG. och Å. funebris HeB., Polyomma- 

tus Hippothoe LL. wv. Stieberi GERN. o. P. Amphidamas EsP., 

Oeneis Norna TuBG., en varietet af Lycena Optilete KN., Argynnis 

Thore v. borealis SToGrR., Colias Hecla Ler., C. Werdandi ZETtt. 

samt öfvergångar mellan dessa arter m. m, ; 

Hr G. HOFGREN visade en samling af s. k. »båtbyggare> 

eller fjärilar, hvilkas pupp-kokonger hafva formen af en båt. 

Hr CHR. AURIVILLIUS förevisade exemplar af den sällsynta, 

ej på lång tid funna cocciden Physokermes hemicryphus DALM. 

tagen på gran i Häfverö trakten i Roslagen, samt redogjorde 

för dess förekomst och inverkan på granskotten. Äfven flera ur 

denna coccid kläckta parasiter förevisades. 

Hr A. omnämde likaledes fynden af de sällan påträffade 

larverna till Limenitis Populi L. och af den sällsynta Dasychira 

ÅAbietis ScHiFF m. fl. 

Hr O. SANDAHL framlade den egendomliga larven af Stau- 

ropus Fagi L. tagen den 16 Sept. å en ekbuske nära Östra 

Stäket å Wermdön. Larven hade under första veckan af sin 

fångenskap trifts väl, vuxit betydligt och bytt om hud, men var 

nu död, möjligen af den orsak att han under förevisning inför 

Naturvetenskapliga Föreningen blef utsatt för svår tobaksrök. 

Hr S. företedde lefvande exemplar af en redan af De Geer 

beskrifven skalbagge Åreoceras fasciculatus, som blifvit insänd 

af föreningens ledamot hr revisor J. ANKARCRONA i Lyckeby vid 

Karlskrona. 

Hr ANKARCRONA hade erhållit en bal»-äkta Liberia-kaffe 

direkt från Liberia och ibland kaffebönorna hade de nu förevisade 

talrika lefvande exemplaren påträffats. 

Hr J. MeEvEsS fäste uppmärksamhet på huru sparsamt fjärilar 

1 allmänhet förekommo under sistlidne sommar. Det vanligen så. 

gifvande sättet att fånga nattfjärilar genom lockbete af äpple- 

kransar hade nästan alldeles slagit fel. De fjärilsarter, som före- 

kommo, voro i allmänhet försenade, så att deras flygtid inträffade 

omkring en månad senare än vanligt. Äfven den allmänna 

Vanessa Urtice L. var mera sällsynt tills fram i september, då 

en större mängd framkom. Undantag från detta förhållande 

gjorde Vanessa Io L., hvilken visade sig talrikt i den trakt 
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(nära Rosersberg) där hr J. MEvES bott under sommaren. Lika- 

ledes var den föröfrigt mindre vanliga Coenonympha Tiphon ROTT 

(C. Davus F.) jämte alla dess aberrationer ovanligt talrikt å en 

inskränkt lokal, en sumpig strandäng vid Råsta sjön. Liknande 

erfarenhet meddelades af flera bland föreningens ledamöter ss. 

af prof. CHR. AURIVILLIUS, d:r CARL NYSTRÖM (från Kinnekulle), 

hr LAMPA (från Gotland, där undantagsvis Satyrus Semele IL. å 

andra sidan var mycket allmän och förarglig därigenom att denna 

fjäril skrämde upp andra sällsynta fjärilar, som man försökte 

fånga), prof. SANDAHL (från Stäket), kapten KULLBERG (från Stock- 

holms skärgård), G. HOFGREN (brist på tortricider och tineider 

i Stockholms trakten). Flera medlemmar, ss. KULLBERG, LAMPA, 

C. NYSTRÖM, SANDAHL, CHR. AURIVILLIUS och H. THEDENIUS 

meddelade enligt egen och andras erfarenhet från olika delar af 

landet, att äfven dipterer (särskildt flugor och myggor) förekom- 

mit i långt mindre mängd än vanligt. Då myggorna äro, såsom 

vanligtvis är fallet, mycket ymniga inom lappmarken, så komma 

renhjordarne till lapparnes lägerplatser, för att genom röken af 

där upptända eldar söka befrielse från dessa plågoandar, men då 

»myggen» fanns i ringa mängd, såsom det under sistlidne som- 

mar varit händelsen i Piteå lappmark, enligt meddelande från 

d:r BJÖRKBOM till apotek. H. THEDENIUS, Så lupo renarne: vidt 

omkring och voro svåra att sammanföra. 

Oskar Th. Sandahl. 

RÉSUMÉS. 

(Bag: 123 du texte). 

O. SANDAHL: Reunion de la Société Entomologique a Stock- 

holm le 29 Septembre 1888. 

Le Président, M. le professeur O. Sandahl, annonce l'entrée 

de 4 nouvaux membres de la Société. 

M. LAMPA montre des oeufs de la mouche de Vorge, Chlo- 

rops teniopus MeEiG., et ceux d'une autre espece trés voisine, 

Si l'on regarde ces deux especes d'oeufs, on trouve qu'ils sont 

d'une trés grande différence, quant å leur grandeur qu'å la con- 
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figatiuron (»sculpture») que présente leur surface extérieure. Une 

femelle de Chl. teniopus déposait, apreés plusieurs copulations, 

pas moins de 80 oeufs durant environ un mois. 

M. W. MEvEs présente une collection de lépidoptéres de la 

Laponie . et de Järotland, et des formes intermédiaires entre 

plusieurs espéces, comme entre Colias Hecla TEer. et C. Wer- 

dandi ZET1. etc. 

M. G. HOLMGREN montre plusieurs chrysalides scaphiformes 

de lépidoptéres différents. 

M. CHR. AURIVILLIUS mentionne qu'il a retrouvé sur des 

sapins dans le Roslagen (partie septentrionale du Skärgård 

d'Uplantde) le coccide Phlysokermes hemicryplus DALM. et montre 

cet insecte si rare non trouvé depuis presque 50 ans, ainsi que 

des parasites éclos de ce coccide. 

M. O. SANDAHL avait trouvé sur un chéåne preés du Stäket 

sur l'ile de Wermdö la merveilleuse larve de Stauropus Fagi L., 

un lépidoptére trés rare dans les environs de Stockholm; il montre 

un exemplaire de cette larve. M. SANDAHL présente aussi un 

assez grand nombre d'exemplaires virants d'un coléoptere Ar eoce- 

ras fasciculatus DE GEER, trouvés par M. J. ANKARCRONA parmi 

les graines de café, importées directement de Liberia sur la 

Cöte occidentale de V'Afrique. 

M. J. MEVvES observe que la récolte des papillons pendant 

Pété passé était trés maigre. La méthode de recueillir des Noctues 

sur des morceaux de pommes séchées n'a pas réussi du tout. 

Les papillons sont sortis des chrysalides environ un mois plus 

tard que d'ordinaire cette année-ci. Mé&me Vanessa urtice L. 

que l'on trouve ordinairement partout, était trés rare jusqu'au 

commencement du mois de Septembre; Vanessa Ito a été au 

contraire trés nombreuse. 

Plusieurs membres de la Société entomologique ont fait la 

méme observation dans différentes parties de la Suede. On a 

aussi observé que les moustiques ont été beaucoup moins nombreux - 

que d'ordinaire dans la Laponie. A cause de cette circonstance 

il a été tres difficile å tenir ensemble les troupeaux de rennes, 

qui cet été n'ont pas été forcés de chercher de V'abri dans la 

fumée des feux que les Lapons pour cela font autour de leurs huttes. 
— 2 e LL 
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ON-SOME. SOUTH AFRICAN -TIPULIDAE 

BY 

E. BERGROTH. 

Mr. L. PERINGUEY, now of Cape Town, has kindly sub- 

mitted to my examination a small number of Tipulidae from the 

Cape Colony. Having received from prof. AURIVILLIUS some 

other, collected by WAHLBERG in Caffraria and preserved in the 

Stockholm Museum, I think it worth recording these species, as 

there are some remarkable forms among them and our know- 

ledge of the African Tipulidae is extremely limited. 

1. Dicranomyia tipulipes KArscH, Ent. Nachr. XII, 51 

(1886). 

Cape Town. — This species was hitherto known only from 

Pungo Andongo. It is easily distinguished by having the small 

cross-vein reduced in such a degree, that the submarginal cell is 

almost in immediate contact with the discal cell at the base of 

the first posterior cell. 

2. Dicranomyia consimilis n. sp. 

Opaca. Caput canum; antennae capite paullo longiores, 

subfuscae, articulis rotundatis. Collare et thorax fusca, hoc ad 

humeros pallescente, pleuris fusco-cinereis. Scutellum et metano- 

tum fusco-cinerea. Alae sat angustae, leviter cinerascentes, vena 

subceostali annulis duobus latiusculis nigrofuscis signata, uno medio, 

altero ad initium venae radialis, praefurca basi et apice paullo 

infuscata, stigmate leviter nigrescente, vena auxiliari paullo ultra 
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basin venae radialis continuata, vena transversa subcostali apici 

venae auxiliaris approximata et basi venae radialis opposita, 

praefurca tantum levissime arcuata, quam petiolus cellulae posticae 

primae circiter dimidio longiore, vena transversa minore perbrevi, 

cellula discoidali longa, occlusa. Halteres pallidi, clava obscuriore. 

Pedes subluteo-fusci, femoribus basi pallidioribus, apice leviter 

incrassatis sed parum obscurioribus, tibiis apice fuseis. Abdomen 

fuscum, segmento ultimo pallescente; terebra breviuscula, lamellis 

superioribus gracilibus, inferioribus magis robustis, medium lamel- 

larum superiorum attingentibus. Long. 2 corp. 7 mm., alae 

3,5 mm. 

Caffraria. 

Closely allied to the preceding species, but the small cross- 

vein is a little longer and the subcostal cross-vein is nearer to 

the apex of the auxiliary vein and opposite the base of the praefurca. 

The description of D. maderensis WOLL. is too meagre to allow 

a closer -.comparison; it cannot, however, be identical with 

CONSIMUAIS. . 

3. Rhipidia afra n. sp. 

Caput cinereum, linea longitudirali tenuissima obscuriore 

notatum. Antennae (in 8) moniliformes, capite paullo longiores, 

subfusculo-testaceae, scapo et articulo ultimo flagelli obscurioribus. 

Palpi fusci. Collare ochraceum, linea media longitudinali fusca 

signatum. Thorax ochraceus, fusco-trivittatus, vitta media postice 

subgemina; pleurae ochraceae, lineis duabus parallelis horizontali- 

bus bene determinatis fuscis ornatae. Scutellum et metanotum 

cinereo-ochracea, hoc linea media longitudinali paullo obscuriore 

praedito. Alae sublimpidae, venis transversis pallide fusco-limbatis, 

omnibus cellulis maculis minutis numerosis subfuscis cCOnspersis, 

maculis distinctioribus paullo ante medium et ad apicem venae 

subcostalis, ad basin et apicem praefurcae atque ad apicem venae 

axillaris, praefurca petiolo cellulae posticae primae duplo longiore, 

vena transversa majore aliquantulum ante basin cellulae discoi- 

dalis sita, cellula basali prima quam secunda longiore. Halteres 

pallidi, clava apice fusca. Pedes pallide testacei, apice femorum, 

tibiarum articulorumque trium primorum tarsorum et horum articulis 
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duobus ultimis totis infusecatis. Abdomen luteo-ochraceum, linea 

aterali nigro-fusca; terebra brevi, fusca, lamellis superis inferis 

| parum longioribus. Long. 2 corp. 7,5 mm., alae 9 mm. 

Caffraria. 

No species of Rhrpidia was hitherto described from Africa. 

4. Elephantomyia Wahlbergi n. sp. 

Caput (fig. 1) puberulum, lurido-cinereum, postice in collum 

distinetum angustum fuscum continuatum, rostro ceterum corpus 

longitudine subaequanti, tenui, lineari, subfusco-testaceo. Antennae 

fuscae, praesertim apicem versus longius pilosae. Collare puberu- 

lum, cum thorace et pleuris flavum, linea media dorsali fusca ex 

apice collaris usque ad basin abdominis percurrente. Scutellum 

et metanotum fere tota a linea dorsali occupata, tantum lateribus 

anguste flavida. Alae subhyalinae, stigmate fuscescente. Halteres 

pallidi, elava apice leviter infuscata. Pedes toti luride testacei. 

Abdomen alternatim fuscum et flavum, dimidio basali segmento- 

rum fusco, dimidio apicali flavo; propygium flavidum. Long. &S 

corp. (sine rostro) 5,5 mm., alae -7 mm. 

Caffraria. 

Allied to E. Westwoodi O. S., which is found in North 

America and once in Europe, but well distinguished by the 

different colour. The venation of the wings is exactly the same 

as in E. Westwoodi, the wing of which is delineated by OSTEN 

SACKEN (Monogr. Tab. I, fig. 5). It is the only Elephantomyia 

hitherto found in Africa. 

This insect has received its name as a remembrance of its discoverer, the 

audacious elephant-hunter and indefatigable mnaturalist, who was killed by an 

elephant in his manhood's fullest vigour. 

5. Erioptera Peringueyi n. sp. 

Caput luride fuscocinereum, Antennae basin alarum non 

attingentes, fuscae, articulo primo flavo, articulis flagelli breviter 

subellipticis. — Palpi fusci. Collare flavidum. Thorax nitidus, 

flavus, sed a vittis tribus latis nitidis nigrofuscis maximam partem 

j occupatus, vittis lateralibus antice breviatis, postice cum vitta 

| media confluentibus. Pleurae obscure fuscae, levissime cinerascen- 
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tes, sub et paullo pone bases alarum pilis pluribus longis albidis 

fere eristam formantibus ornatae. Scutellum luteum. Metanotum 

scutello quadruplo longius, dilutius fuscum, nitidum. Alae hyalinae, 

macula longa stigmaticali fusca notatae, venis obscuris et obscure 

pubescentibus, petioio cellulae submarginalis primae, basi venae 

radialis, venis transversis omnibus venaque axillari apice excepto 

fusco-cinereo-limbatis, vena subcostali ante stigma annulo lato 

flavo signata. Halteres subcinerei, clava dimidio apicali flava, 

brevissime flavo-sericeo-puberula. <Pedes, coxis flavis exceptis, 

subfusco-lutei, femoribus anticis pallidioribus, annulis duobus latis 

nigrofuscis, uno medio, altero apicali ornatis, femoribus posticis 

fusconigris, mox pone medium annulo latissimo luteo notatis (pedes 

intermedii desunt). Abdomen luteo-fuscum, linea laterali et media 

minus distincta fusconigris. ”Terebra flava. Long. 2 corp. 5—7 

mm., alae 5,5—7,5 mm. 

Cape Town. 

This very handsome species belongs to Erioptera (O. 5.) 

SUS: 

6. Erioptera subaurea n. sp. 

Opaca. Caput ochraceum, linea media longitudinali tenur 

fusca notatum. Antennae subfusco-flavescentes, scapo pallidiore, 

articulis flagelli perbrevibus. Palpi fusci. <Collare et thorax 

ochracea, hoc lineis tribus angustis dorsalibus bene determinatis 

fuseis praedito; pleurae ochraceae, pruina tenui albo-cinerascenti 

indutae. Scutellum et metanotum <ochraceo-subcinerascentia. 

Alae leviter cinerascentes, venis pallidis et pallide puberulis. 

Halteres flavidi. Abdomen superne ferrugineo-luteum, linea tenui 

media fusconigra in medio segmenti penultimi desinente, margini- 

bus segmentorum posticis pallidioribus, subtus subaureo-flavescens. 

ierebra-flava. Long, Pr corp. 5 -mm. aldek5,5caoumn: 

Caffraria. 

This species also belongs to Erioptera s. str. No species of 

the genus Erioptera was hitherto known from Africa. 
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PODONEURA nov. gen. 

Characteres Psiloconopae generis, sed vena axillaris furcata, 

ramo furcae anteriore posteriore multo longiore. Inter cellulas 

axillarem et spuriam igitur adest cellula axillaris secundaria. 

It is necessary to found a new genus upon this insect, for 

if we leave it in any of the former genera of Eriopterina, it is 

impossible to say whether it should be referred to Psiloconopa 

or Symplecta. In the structure of the axillary vein it comes 

nearer to Symnplecta MEiG., but the praefurca is very straight 

and forms an acute angle with the subcostal veia. The last 

three joints of the antennae also seem to be a little smaller 

than the preceding ones. If we unite Podoneura with Symplecta 

or Psiloconopa, we cannot leave the two last mentioned genera 

separated. ”The furcation of the last longitudinal vein is a very 

strange character in the Diptera, and I do not know, indeed, if 

it have been observed heretofore. — As already suspected by 

SCHINER, there is no real difference between the genera Trzmicra 

OQO. S. (Gnophomyia Schin. nec O. $S.) and Psiloconopa- ZETT., 

and WALLENGREN is evidently right in uniting them. The diffe- 

rence in the three terminal joints of the antennae is so slight, 

that it is sometimes impossible to say if a specimen should be 

referred to Z7imicra ox Psiloconopa. 

7- Podoneura anthracogramma n. sp. 

Caput ochreo-cinereum, rostro cum palpis nigro. Antennae 

bases alarum vix attingentes, nigrae, articulis duobus primis pallide 

flavis, articulis flagelli oblongo-ovatis, tribus ultimis magis elon- 

gatis.  Collare bene evolutum, ochreo-cinereum, linea media 

longitudinali atra et linea intra margines laterales paullo reflexos 

minus obscura praeditum. Thorax ochreo-cinereus, lineis tribus 

dorsalibus bene determinatis atris signatus, lineis lateralibus antice 

deorsum arcuatis et postice pone suturam aliquantum continuatis, 

linea media etiam pone suturam continuata, sed ibi multo tenuiore, 

minus obscura, per scutellum flavocinerum et metanotum cinereum 

usque ad basin abdominis currente; pleurae cinereae. Alae (fig. 2) 
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subhyalinae, venis transversis omnibus latius fusco-cinereo-limbatis, 

maculis fuscocinereis ad basin et apicem praefurcae et ad apices 

omnium venarum longitudinalium praeter cubitalem et insuper 

macula magna ceteris pallidiore in dimidio apicali cellulae basa- 

lis primae ornatae; vena transversa majore medio alae approximata, 

longius. ante cellulam discoidalem sita, cellula basali prima quam 

secunda multo longiore. Halteres pallidi, clava nigra, apice 

cinerea. Pedes nigri, geniculis et annulo pone medium femorum 

flavis. Abdomen superne badium, linea laterali albida, subtus 

pallidius; terebra picea. - Long. P corp. 5,5 mm., alae 053 mms 

This fine and elegant insect was found near Cape Town by 

Mr. PERINGUEY. 

3. Gnophomyia elegans Wiep., Auss. zweifl. Ins. II, p. 

617 (Limnobia). 

Port Natal (BowKER); Caffraria (WAHLBERG). — In this species 

the subcostal cross-vein is at a considerable longer distance 

(twice the length of the great cross-vein) from the tip of the 

auxiliary vein than in the typical Gnophomyiae. The praefurca 

also is longer, originating much nearer to the base of the wing 

than in the other species. 

9. Gonomyia spuria n. sp. 

Gracillima, omnium tenerrima. Caput subfusco-cinereum. 

Antennae fusco-testaceae, apicem versus attenuatae, articulis flagelli 

subovatis. Palpi fusci. Thorax cum collari, scutello metanotoque 

chalybeo-canus, unicolor praeter lineas duas tenuissimas parallelas 

obscuriores e sutura ad finem internam fossarum humeralium per- 

ductas, his fossis distinetissimis, oblongulis, obliquis, nigris; 

pleurae fusco-incanae, nitidulae. Alae leviter cinerascentes, sti- 

gmate pallide fuscocinereo; vena auxiliari mox ante basin praefurcae 

desinente, vena transversa subcostali longe ab apice venae auxi- 

liaris sita, hac distantia quam vena transversa major triplo lon- 

glore, praefurca paullo pone medium alae orta, arcuata, quam 

petiolus cellulae submarginalis primae circiter dimidio longiore, 

ramo anteriore venae radialis aliquantulum ante apicem venae 

subcostalis marginem alae attingente, quam ramus posterior qua- 
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druplo breviore, vena transversa majore longe ante cellulam 

discoidalem apertam sita. Halteres lutei. Pedes tenuissimi, 

nitidi, lutei. Abdomen superne fusco-luteum, ventre, segmentis 

duobus basalibus fuscoluteis exceptis, pallide sulfureo. Long. & 

Corp. 4,5 mm., alae 5 mm. 

This species, of an aérial and exceedingly delicate appearance, 

was found in Caffraria by WAHLBERG. It is the first Gonomyia 

found in Africa, and differs from its -congenerics by having the 

subcostal cross-vein at a much longer distance from the tip of the 

auxiliary vein. I have seen an other Gonomyia, more resembling 

certain european species, from the neighbourhood of Cape Town, 

but its head being lost, it is unfitted for description. 

+ 

10. Trentepohlia exornata n. sp. 

Caput cum palpis et antennis nigrum, his collare nonnihil 

superantibus, articulo primo longiusculo, cylindrico, lineari, secundo 

brevi, flagello tenui.  Collare antice in collum sat longum prolon- 

gatum, fuscum. Thorax antice supra collare tumide prominens, 

:obscure fulvus, vitta media dorsali fusca notatus, postice fuscescens; 

pleurae fuscae. <Scutellum et metanotum nitidiuscula, fusca. 

Alae (flg. 3) fusco et hyalino variegatae: dimidio basali hyalino 

praeter prefurceam et venam postbrachialem fuscolimbatas, tum 

fascia angustiore irregulari fusca per totam latitudinem alae per- 

tracta et venas transversas, cubitalem, radialem prope basin sub- 

costalemque ante apicem occupante, deinde fascia transversa 

hyalina sat lata, medio tamen angustiore, triente apicali alae, 

macula hyalina marginem alae tangente in cellula submarginali 

prima excepta, fusco, etsi marginem posteriorem versus paullo 

.dilutiore; macula hyalina etiam adest in parte ima basali cellulae 

marginalis; venae alarum fuscae sunt praeter subcostalem flavam, 

attamen venarum partes in fascia media hyalina currentes palli- 

dissimae sunt, si ab illa cellulam” discoidalem apertam a cellula 

submarginali secunda discernente discesseris, quae fusca est; vena 

auxiliari paullo ante apicem venae subcostalis desinente, hac vena 

usque ad fasciam mediam hyalinam crassiore, exinde attenuata et 

ad venam radialem decurvata, mox ante apicem venulam obliquam 

ad marginem alae mittente; vena radiali paullo ante medium alae 
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oriunda, usque ad apicem praefurcae leviter curvata, dein mar- 

ginem anteriorem alae versus late et sat alte arcuata; vena 

axillari dimidio basali venae anali valde approximata et cum ea 

parallela, exin subito ad marginem alae obtusangulariter decur- 

rente; vena transversa majore paullo pone basin ceilulae discoi- 

dalis apertae suffixa; cellulis posticis tribus. Halteres flavidi. Pedes 

longissimi, lutei (saltem postici, anteriores desunt), femoribus 

annulo apicali, tibiis summo apice tarsisque apicem versus fuscis; 

tibiis posticis nonnihil ante apicem spinulis duabus longiusculis, 

tenuibus, nigris, aliquantulum distantibus et altera supra alteram 

posita armatis. Abdomen totum cum propygio fusconigrum. 

Long. & corp: 6,5 mm, alae 6,8 mm, ped: postic: 26rmm: 

Caffraria. Etiam ad simum Delagoa volitat, unde accepit 

D. von RÖDER. 

The structure of the propygium is tolerably well visible in 

the": specimen before me. It consists. on each side Offarstont 

basal piece, bearing at the end a claw-shaped appendage, directed 

against the upper side of the basal piece as the halffolded blade 

of a pen-knife. In the lieving insect they may, however, appear 

otherwise. The straight style under and between the basal pieces 

is very conspicuous. This species is no doubt congeneric with 

Limnobia Trentepohli WiED., an insect upon which BicGoTtT founded 

the genus Trentepohla. It has also the principal characters of 

the genus Mongoma WESTW., but there is no reason for not 

accepting BIoGT's name, this being older than the one given by 

Prof. WEstwooD. In YZ. fragilliima WESIW., and, according to 

ÖSTEN SACKEN, also in 7: genera O: S. and pennipes O. S., the 

fore femora are armed with two spines near the base. I am 

unable to say if these spines be present in ZY. exornata, as the 

fore legs are wanting in the specimen now before me; but the 

hind tibiae of exornata have two such spines on their apical 

portion. The hitherto described, species of the genus Trentepohlia 

may be tabulated thus: 

1 (6) Ramus posterior venae praebrachialis furcatus. Cellulae 

posticae quattuor. Cellula discoidalis clausa. ”Tarsi albi. 

2 (3) Tibiae intermediae apice utrinque breviter albofimbriatae. 

-—' Borneo. Sr DEMUPESKOÖRSE 
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(2) Tibiae intermediae simplices. 

(5) Tibiae totae albae. — Ins. Philippinae. tenera O.S. 

(4) Tibiae fuscae, basi et apice albae. — Camerun, Madagascar. 

fragillima WESsw. 

(1) Ramus posterior venae praebrachialis simplex. Cellulae 

+ QQ 
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posticae tres. 

(10) Cellula discoidalis aperta. Tarsi fusci. 

(9) Abdomen flavum, apice fusco-nigrum. Alae apice fuscae. — 

Sumatra. Trentepohli WIiED. 

9 (8) Abdomen totum fusco-nigrum. Alae apice et fascia trans- 

versa media fuscae. — Africa australi-orientalis. 

VN 

exornata BERGR. 

10 (7) Cellula discoidalis clausa. Tarsi albi. — Java. 

albitarsis Dor. 

I think Mr. ÖSTEN SACKEN is right in removing this genus 

from the Limonina anomala to the vicinity of Gonomyia. The 

genus Ischnothrix BiG., said by BIGoOr to be »generi Trichocerae 

sat vicinum», also seems to be more allied to Gonomyia, than 

to Trichocera, although it is provided withocelli. 

11. Limnophila frugi n. sp. 

Caput subfusco-cinereum, postice attenuatum. Antennae bases 

alarum attingentes, tenues, fuscae, articulo tertio dilute flavo, 

articulis flagelli tribus primis elongato-subovatis, ceteris linearibus. 

Palpi fusci. Thorax cum collari et metanoto pallide fusca, unico- 

loria; pleuris fusco-cinerascentibus. <Scutellum luteum. Alae 

leviter fusco-tinctae, venis et stigmate fuscis; praefurca ad basin 

leviter arcuata et perpaullo fusco-limbata, ceterum recta; petiolo 

cellulae submarginalis primae quam praefurca circiter duplo bre- 

viore, arcuato; ramo posteriore venae radialis ad apicem alae 

decurrente: vena axillari apice incurva; vena transversa marginali 

in medio stigmatis sita, basi cellulae submarginalis prirnae duplo 

magis approximata quam apici venae subcostalis; vena transversa 

majore ad basin cellulae discoidalis suffixa, cellulis posticis quin- 

que; cellula submarginali secunda quam postica prima paullo 

longiore. Halteres lutei, clava infuscata. Pedes lutei. Abdomen 
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fusco-luteum, lineis laterali et dorsali fusco-nigris. Long. 9 corp. 

et alae 9 mm. 

Caffraria. 

The venation much resembles that of £L. luterpennis O. S. 

(Monogr. Tab. II, f. 10), but the second submarginal cell and 

the petiole of the second posterior cell are shorter, and the great 

cross-vein is coincident with the base of the discal cell. 

N. B. Lömnnobia Satsuma WESTw., Trans. ent. soc Lond. 

18765: Ps 504, Tab. III fö sia cdgos b has nothing tor down 

Limnobia, but seems to belong to the genus Epiphragma O.S. 

of the Lömnophilina, unless it prove to constitute a new genus. 

12. Tipula soror Wiep., Dipt. exot. p. 24. 

Cape Town. 

13... Tipula bonae spei n. sp. 

Caput subrhombeum, cinereum, fronte obtuse tumidulo, rostro 

fuscotestaceo. Antennae breves, capite paullo longiores, articulis 

duobus basalibus cinerascentibus, flagello fusconigro, articulis 

paullo elongatis, simplicibus, parce et brevissime pilosis. Palpi 

nigri. Thorax fuscotestaceus, pone suturam cinereus, dorso vittis 

tribus nigrofuscis notato, vitta media antrorsum dilatata, pleuris 

cinereis, inter caput et alarum radices rubiginoso-flavis. Scutellum 

et metanotum cinereo-pruinosa. Alae nigrocinereo-infumatae, vitta 

media longitudinali per cellulas basalem secundam, discoidalem, 

basin posterioris tertiae posterioremque secundam extensa hyalina, 

cellula axillari dimidio basali etiam hyalina. Abdomen fusco- 

cinereum, propygio e latere viso conico, apicem versus fusco- 

testaceo. Pedes fusci, apice femorum et tibiarum tarsisque fere 

totis obscurioribus. Long. & corp. et alae 10 mm. 

Stellenbosch near Cape Town. 

The lamina terminalis infera is extremely prolonged, four or 

five times longer than the lamina basalis infera; seen from the 

side it is of a conical shape, tapering towards the tip. The 

appendages are not well visible. — This small species differs 

considerably in colour from 7. mäicrocephala BiG. (1858) from 

"Van der Wulp hos described (1881) an other 7. microcephala from 

Guadaloupe. 
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Gaboon. The remarkable structure 'of the propygium distinguis- 

hes it from all the few described african Tipulae. 

14. Tipula pomposa n. sp. 

Caput fulvum. Antennae capite vix longiores, fulvae, arti- 

culis flagelli, primo- excepto, basi nigris et levissime incrassatis. 

Palpi fuscescentes. Collare fulvum. Thorax cum pleuris fulvo- 

luteus, vittis tribus dorsalibus fuscis nigrolimbatis praeditus, vitta 

latissima media medio late longitudinaliter nigro-lineata, vittis 

lateralibus pone suturam continuatis; medio inter apicem collaris 

et bases alarum 'adest punctum parvum nigrum. Scutellum et 

metanotum lutea, vitta media lata longitudinali communi fusco- 

cinnamomea praedita, hac vitta in scutello linea longitudinali 

tenui pallida divisa, in metanoto pone medium subito valde 

angustata et deinde solum velut linea tenuis continuata. Ad 

angulos basales metanoti adest punctum parvum nigrum. Alae 

rubiginosae, ad marginem anticum saturatiores, utrinque secundum 

venam praebrachialem magis hyalinae, stigmate pallide fusco, 

vena transversa majore fuscolimbata, macula minore nigra ad 

basin venae postbrachialis mox supra venam analem. Halteres 

fusci, 'clava nigra. Pedes lutei, annulo apicali femorum” nigro, 

tarsis fuscis. Abdomen, lateribus segmentorum duorum basalium 

flavidis exceptis, pallide fuscum, dorso saturatiore, linea laterali 

nigrofusca; ad imam basin abdominis aliquantum pone basin 

hbalterum utrinque adest punectum parvum nigrum, :Propygium 

nonnihil incrassatum, maximam partem flavidum, lamina terminali 

supera (fig. 4) late -ampullacea,. Long. S corp. et alae 26 mm., 

ped.postic. 62 mm. 

Caffraria. 

Tsta pula" albovittata MACOS Dipt. exot., I, Ey p--535 

Foew, ber. ent. Zeitschr. <X, 1860, p. 57 (Holorusiaj: sSyn.: 

Tipula rubiginosa Big. in Maillard, Notes sur V'ile de la Réunion, 

AnnexesnNE, > pag. 37. 

This species, hitherto only known from the isles of Mauritius 

and Bourbon, was found in Caffraria by WAHLBERG. It is well 

described by LoeEw and BiGor ll. cc. I have compared the pro- 

Entomol. Tidskr. Årg. 9, H. 3 (1888). II 
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pygium of 7. albovittata with that of the californian 7. (Holor.) 

grandis m. (rubiginosa Loew”") and find that they are constructed 

on the same plan. Holorusia can be maintained as a group of 

the genus Zzpula, but certainly not as a distinct genus. -— The 

lamina terminalis supera of 7. albovittata is delineated in fig. 5. 

16. Pachyrrhina antennata WieD., Dipt. exot. p. 28. 

Cape Town; Caffraria. — The female, which was unknown 

to WIEDEMANN has the antennae, thrice shorter than those of the 

male, and the black colour in the chest-sides is more extended; 

the ovipositor is long, very straight and acute. A good charac- 

ter, that escaped WIEDEMANN, is that the shining black middle 

band of the thorax is, in both sexes, longitudinally divided by 

an opaque velvet-black line. The three thoracic bands are also 

bordered, although less distinetly, by the same opaque black 

colour; very seldom the opaque middle line is indistinct.. P. 

aurantiaca Macq. is not, as MACQUART suspected, the female of 

antennata. 

17. Pachyrrhina petiolata MacQ., Dipt. exot. I, 1, p. 49. 

Cape Town; Caffraria. -— As MACQUART only knew a female 

without head, it may be noted here, that the head, including 

the two basal joints of the antennae, is orange-yellow with a 

somewhat shining lanceolate brownish occipital spot. The an- 

tennae of the male reach to the base of the abdomen, those of 

the female only a little" "beyond the -collare;- the jomtsi ofte 

flagellum are black or brown with the slightly incerassated base 

darker. The chest-sides are variegated with yellow and reddish, 

the metanotum yellow with a more or less distinct pale reddish 

brown band at the hind border. The second posterior cell of 

the wings is in some specimens petiolated, in other sessil. 

18. Pachyrrhina tincta WaLx., Dipt. Saund. p. 444. 

Caffraria. — WALKER described only the female, I have seen 

only the male. According to the description the metanotum is 

" 7. rubiginosa Loew must be renamed, in order to avoid confusion with 

rubiginosa BIG.,, the more so as both are Holorusiae. 



3 

BERGROTH: ON SOME SOUTH AFRICAN TIPULADAE. 141 

black with two luteous spots. In the male specimens before me 

it is yellow with two confluent reddish brown spots at the hind 

border. I think nevertheless that they belong to WALKER'S species. 

The broad black transverse band at the tip of the abdomen has a 

bluish tint. The antennae of the male reach beyond the meta- 

notum, their joints are incrassated at the base. The wings are 

comparatively short and broad, although longer than in PP. 

brevipennis WOLL. 



BOMBYX POPULI L. FRA DEN ARKTISKE REGION 

AF 

WW. M. SCHÖYEN, 

Ligesom jeg fra forrige Aars lepidopterologiske Höst her i- 

Landet kunde tilföre den arktiske Region en ganske interessant 

Berigelse gjennem den i Saltdalen fundne Ellopia prosapiaria L.!, 

saaledes har jeg ogsaa iaar en ny Borger at indföre i Mandtallet 

over nevnte Regions Lepidopterfauna, nemlig Bombyx populi L., 

hvoraf jeg fra Porsanger har erholdt tilsendt et Han-Exemplar, 

fanget dersteds ihöst. Nordgrendsen for denne Art, der af Stau- 

dinger i hans bekjendte Katalog er angivet som ikke forekom- 

mende i den boreale Region, har hidtil maattet settes til Hel- 

singland i Sverige og det sydlige Österbotten i Finland, eller til 

62—63 n. Br., altsaa et godt Stykke söndenfor Pos.arcirkelen. 

Nu viser den sig imidlertid ganske uventet ogsaa at vere en Xgte 

Polarboer, idet den altsaa ikke forsmaar at friste Livet indenfor 

den 70:de Breddegrad (omtrent 70” 20'). 

Vedkommende Exemplar, der som nevnt er en g, desverre 

noget beskadiget og afslidt, synes ikke i nogen betydelig Grad 

at afvige fra Exemplarerne fra det sydlige Norge. Dog viser 

Behaaringen af Ryggen sig mere indblandet med graa Haar end 

hos disse, ligesom det ser ud til, at Vingernes Farve har veret 

mere monotont tilröget.  Störrelsen er den samme som hos 

Hanner herfra Kristiania gjennemsnitlig, nemlig 36 mm. Vinge- 

bredde under normal Spending med Forvingernes Bagkant lodret 

mod Kroppens Lengdeaxe. 

Kristiania 27 Oktober 1888. 

1 Entom, Tidskr. 1888 p. 46. 
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ARRHENOPHAGUS, ETT NYTT SLÄGTE BLAND 

ENCYRTIDERNA 

AF 

CHRISTOPHER AURIVILLIUS. 

Sedan några år tillbaka sysselsatt med studier öfver våra 

sköldlöss, har jag äfven egnat uppmärksamhet åt de märkvärdiga 

former af Pteromalidernas familj, som uppträda såsom parasiter 

hos sköldlössen. Dessa parasiter, som tillhöra Encyrtidernas och 

Aphelininernas grupper, erhållas i allmänhet ur Coccus-honorna 

samtidigt med eller något förr än äggen under dessa kläckas, 

och synas ej på något sätt ingripa hämmande i Coccus-honans 

utveckling eller förminska antalet af de af henne lagda äggen. 

Dessa parasiter förderfva således ej för sig själfva sitt lefvebröd 

genom att döda och utrota sina värdinnor och deras afkomma, 

såsom de flesta andra parasiter göra, utan nöja sig med det öfver- 

flöd af näring, som förefinnes. Annorlunda förhåller det sig däremot 

med de arter, som parasitera i sköldlössens hanlarver. Dessa 

förstöra nämligen helt och hållet hanlarverna. Att så är förhål- 

landet låter sig lättast visa hos sådana arter, hvilkas hanlarver 

nästan från första stund skilja sig från honlarverna. Detta in- 

träffar isynnerhet hos arterna af slägtet Chionaspis, hvars han- 

larver täckas af en smal jämbred sköld, då däremot honlarvernas 

sköld är bakåt bredare. Hos andra slägten, t. ex. inom fam. 

Lecaniide, som hafva till en början likartade larver, skulle man 

kunna invända, att de af parasiter angripna och dödade larverna 

äfven kunde vara honlarver, ehuru de genom parasiterna hämmats 
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i sin utveckling så, att de aldrig hunnit blifva större än han- 

larverna. Ett förhållande, som skulle kunna tolkas så, har jag 

iakttagit hos Physokermes hemicryphus DALM. På en liten låg 

granbuske fann jag nämligen förliden sommar i Roslagen honor 

af denna art i stor mängd, på vanligt sätt fästade i fjolårsskot- 

tens lågbladsveck. Men på barren af samma skott funnos här 

och där helt små jämbreda sköldlöss, som jag ansåg vara han- 

larver och omsorgsfullt tillvaratog i förhoppning att ur dem er- 

hålla den hittills okända hanen. Jag blef dock sviken i min 

förväntan och erhöll ur de inemot hundra små sköldlössen, som 

jag hopsamlade från barren, endast en liten parasit stekel (Ap/hy- 

cus sp.) en ur hvarje. Antingen hafva i detta fall hvar enda 

en af de insamlade hanlarverna varit hemsökt af en parasit eller 

också måste man antaga, att de Physokermes-larver, som redan 

såsom helt små känt sig angripna af parasiten, ej uppsökt den 

vanliga platsen i lågbladens veck utan fästat sig på barren. 

Det förtjänar anmärkas, att jag aldrig erhållit den ifrågavarande 

Aphycus-arten ur de utbildade honorna af Phlysokermes. Det 

må nu förhålla sig med Physokermes-parasiterna huru som helst, 

säkert är emellertid, att den egendomliga parasit, som jag nu går 

att beskrifva, hufvudsakligen och måhända uteslutande lefver i 

hanlärverna af Chionaspis salicis IL., och på grund däraf har 

jag för det nya slägtet valt namnet: 

ARRHENOPHAGUS N. Gen !. 

Char. Gen. Caput subtriangulare, prothorace paullo latius; 

genis longis quam oculis longioribus; mandibulis apice acutis, 

simplicibus; palpis brevibus, maxillaribus bi-, labialibus uni-arti- 

culatis; oculis modice convexis, glabris; ocellis in lineam curvam 

dispositis. — Antenn&e infra medium faciei inserte, ad basin 

paullum distantes, triarticulate, scapo, pedicello et clava tantum 

composite; scapus brevis, ocellum anteriorem haud attingens; 

pedicellus triangularis, scapo plus duplo brevior; clava solida, 

elongata, scapo longior, apice oblique truncata, basi interdum 

obsoletissime transversim lineata. — Prothorax minutus pronoto 

1 Apöny hane, vayem äta. 
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rudimentario a capite et mesonoto occulto; mesonotum magnum, 

antice rotundato produetum, postice recte truncatum sulcis nullis; 

axille magne transverso-triangulares, dorsulum a mesonoto fere 

omnino separantes; dorsulum magnum freno subdistineto; meta- 

thorax brevissimus spiraculis circularibus. — Ale antice magne, 

apice obtuse rotundatze, in margine externo-postico longe ciliat>e, 

pubescentes, juxta marginem posticum et ad postcostam nude 

speculo nullo; costa postcostalis unisetosa, medium al&e vix attin- 

gens, apice curvata et mox ante stigma obsoleta; stigma, radius 

et metacarpus in maculam obscuram punctiformem confusa; ale 

posticX breves anguste, sublineares cellula costali nulla. — Me- 

sosterni latera scutata mesopleuris haud conspicuis. — Abdomen 

sessile, late ovatum, apice acuminatum. — Pedes mediocres,; tibixe 

antic& calcari tenui, fere recto, apicem metatarsi vix attingente, 

intermedi& calcari robustiore, metatarsum 2Xquante et postic2e 

calcari singulo gracillimo, setiformi ornate; tarsi omnes articulis 

4 compositi, unguiculis minutis, gracillimis et pulvillo magno 

prediti. — Corpus haud metallicum, subnudum antennis pedi- 

busque breviter sparsim setulosis. 

Genom fyrledade tarser och treledade antenner skiljer sig 

detta slägte genast från alla mig bekanta slägten af Pteromali- 

dernas familj. Endast om slägtet Thysanus WALK. (Triphasius 

Först.) har uppgifvits, att antennerna skulle vara treledade, men 

noga taget har detta slägte 4-ledade antenner och för öfrigt är det 

så afvikande från Årrhenophagaus, att ingen förvexling dem emellan 

kan ega rum. Jag har mycket tvekat angående den rätta platsen för 

slägtet Årrhenophagus 1 systemet. Om man strängt håller sig till 

den hittills brukliga indelningen af Pteromaliderna i Macrocentri (Pen- 

tameri) och Microcentri (Tetrameri et Trimeri) nödgas man hän- 

föra Årrhenophagus till den senare afdelningen. Det är emel- 

lertid omöjligt, att finna någon naturlig plats för Ärrhenophagus 

bland Tetramererna; ty från Tetrastichinerne afviker Årrhenopha- 

gus så väsentligt, att dess plats inom den familjen ej synes kunna 

försvaras. Så väl lefnadssättet som kroppsbildningen i allmänhet 

synas mig däremot tala för, att vi här hafva att göra med en 

lågt stående form af Encyrtidernas grupp. Om man nämligen jäm- 

för Årrhenophagus med Ageniaspis eller några andra af de minsta 
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Encyrtiderna och bortser från antennerna och tarserna, visa sig 

följande vigtiga likheter: Hufvudet är bredt och stort, nedåt 

afsmalnande, prothorax och främförallt pronotum är mycket kort; 

mesonotum saknar fåror och är baktill tvärhuggen; axillerna äro 

triangulära, tvärliggande; metathorax är mycket kort; bakkroppen 

är bred, oskaftad och har å hvardera sidan ett borstknippe kring 

andhålet; stigmati framvingarne är kort, punktformigt och mellan- 

bröstets sidor äro täckta af en sköldlik plåt. Genom sistnämda 

kännetecken samt genom den baktill tvärhuggna mesonotum och 

framvingarnes punktformiga stigma afviker slägtet ÅArrhenophagus 

äfven så väsentligt från Aphelininerna, att man ej kan föra det 

till denna grupp, ehuru antennernas få leder annars skulle tala 

för en dylik anordning. 

På grund häraf hänför jag tills vidare Arrhenophagus till 

Encyrtiderna, ehuru jag på samma gång erkänner, att slägtet från 

dem väsendtligen afviker genom antennernas och tarsernas byggnad. 

1. Arrhenophagus chionaspidis n. sp. 

Taf. I fig. 1—9. 

Piceo-niger, antennis, pedibus pectoreque dilutioribus, brunne- 

scentibus; capite transversim reticulato-strigoso; mesonoto transver- 

sim arcuato-strigoso, quasi squamoso; dorsulo longitudinaliter reti- 

culato-strigoso. 9 — Long. corporis 0,4s--0,so m. m., long. alarum 

antic. 0,6. m.-m. 

Mas ignotus. 

Patria — Suecia. media. 

Kläckt i stor mängd i augusti 1887 ur hanlarver till C/hz- 

onaspis salicis L., tagna på en liten sälgbuske (Salix caprea) i när- 

heten af Vaxholm. Oaktadtjag granskat mer än hundra exemplar, 

har det ej lyckats mig att finna någon hane. ; 
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RÉSUMEÉS. 

(Page 143 du texte.) 

CHR. AURIWVILMUS: Årrhenophagus, genre nouveau parmi 

les Encyrtides. 

En étudiant depuis quelques années les parasites Pteromalines 

dans les Coccides l'auteur a observé que ces parasites ne détruisent 

jamais leure /ötesses, C'est å dire les femelles parmi les Coccides 

attaqués, mais toujours seulement leurs hötes ou les måles, dans 

lesquels ces parasites se sont établis. Il est facile äå démontrer 

cela chez le genre Chionaspis, dont les larves femelles sont sans 

difficulté" discernées de celles du måle. TIl>existe peut-étre la 

méeme habitude chez les parasites du Physokermes hemicryphus 

DaALM. un coccide trés- rare dernigrement retrouvé par l'auteur 

sur des jeunes sapins dans le Roslagen ou l'archipel de la mer 

Baltique å Nord du Stockholm. DL'auteur a constaté que le para- 

site nommé par lui ÅÄrrhenophagus vit dans les larves måles du 

Coccide Chionaspis salicis L. et le nom ÅArrhenophagus (apor, 

måle, et vayew, manger) signifie verbalement que ce Pteromaline 

mange le måle du dit coccide. 

IT”auteur donne dapreés en latin la description du genre 

Arrhenophagus et de Vespece ÅA. Chionaspidis. 



DIE: BRACHYCERIDEN:-GATTUNG THEATES FÅAHR. 

UNDHBRETAÄRTEN 

VON 

CHRISTOPHER A URIVILLIUS. 

In meinem »Conspectus generum et specierum Brachyceri- 

darum» habe ich von der Gattung Z/heates FÅHR. drei Arten 

aufgenommen. Nach dem ich nun eine neue Art entdeckt habe, 

halte ich es fär zwechmässig eine ausfährlichere Bearbeitung dieser 

Gattung nebst Abbildungen der mir bekannten Arten zu liefern. 

Diese kleine Abhandlung kann dann auch als eine Fortsetzung 

meiner >»Revisio Microceridarum et Protomantinarum» betrachtet 

werden. Wie ich schon in dem »Conspectus»> angegeben habe, 

ist es nicht meine Absicht die Gattung Brachycerus zu bear- 

beiten, weil Herr IL. PÉRINGUEY in der Capstadt seit mehreren 

Jahren mit den zahlreichen Arten dieser Gattung beschäftigt ist. 

Diese Mittheilung ist also ein Abschluss meiner Bearbeitung der 

Brachyceriden. 

Die Gattung YZ/heates steht mit allen Kennzeichen der Gat- 

tung Brachycerus so nahe, dass man geneigt wäre sie zu verei- 

nen: «50 lange aber noch keine Art gefunden ist, welche die 

beiden Gattungen als Zwischenform verbindet, scheint es mir 

rathsam die Gattung ZTheates aufrecht zu erhalten. Die Arten 

der Gattung Brachycerus sind nämlich so tiäberaus zahlreich, dass 

es ein grosser Vortheil ist einige derselben ausscheiden zu können. 

Die mir bekannten Arten der Gattung T/heates haben fol- 

gende Merkmale mit einander gemeinsam. 
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THEATES FÅRR. 

Char. gen.: Rostrum crassum, deflexum, capite longius. — 

Scrobes profunde, arcuate, subtus conniventes. — Antenn& breves, 

haud fract&, curvate, im medio aut paullo ante medium rostri 

inserte ; scapus Dbrevissimus, subpyriformis; funiculus articulis 7 

transversis aut subtransversis compositus; clava subovalis, apice 

brevissime acuminata; articulus primus maximus, reliqui brevissimi 

spongiosi. — Oculi a prothorace remoti, omnino liberi, nonnihil 

convexi, in lateribus pedunculorum frontalium inserti. — Protho- 

rax parvus, antice subtus late emarginatus, lobis ocularibus et 

lobo mediano plus minus distincto preditus. — Scutellum nullum 

aut minutissimum. — Elytra brevia, subglobosa, valde convexa 

et apice fortiter declivia, tuberculis seriatis ornata. —- Pedes gra- 

ciles; cox&X antice et intermedix contigux, postice sat longe 

distantes; femora mutica, sublinearia vel apicem versus paullum 

incrassata, subtus ante apicem leviter emarginata, postica ely- 

trorum apicem attingentia; tibie rect&x, subcylindrice aut paul- 

lulum compressX, femoribus haud aut parum breviores, apice ca- 

vernos&e, angulis spinosis; tarsi ante apicem tibiarum in latere 

interiore inserti, subtus setosi, haud spongiosi, articulis 3 primis 

subequalibus, quarto fere duplo longiore. — Mesosternum antice 

valde declive, subverticale, postice inter coxas abbreviatum, me- 

tasternum haud attingens. —- Metasternum brevissimum. — Abdo- 

minis segmentum primum maximum, inter coxas latissimum et 

ibi obtuse rotundatum; segmentum secundum tertio et quarto 

simul sumtis paullo brevius; segmentum quintum magnum postice 

late rotundatum. 

Unter diesen Kennzeichen ist die Lage der Augen das wich- 

tigste. Die Augen sind nämlich von den Augenlappen des 

Halsschildes auch in der Ruhe weit entfernt und in die Seiten 

der Stirnfortsätze eingesenkt. Hierdurch nähert sich Z/heates der 

Gattung Protomantis, bei welcher jedoch die Bildung des Hals- 

schildes eine ganz verschiedene ist. 

Die mir bekannten Arten sind folgender Weise aus einander 

zu halten. 
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A. Das zweite und dritte Glied der Hintertarsen breiter als lang 

oder quadratisch, gegen die Basis kaum schmäler. Der Vorder- 

rand des Halsschildes in einem spitz zugerundeten Mittel- 

lappen ausgezogen. 

1. Halsschild jederseits mit einem starken Seitendorn und 

oben mit zwei freien Dornen. Flägeldecken oben mit drei 

Höckerreihen. 1. Th. petiolatus FÅRR:. 

2. Halsschild oben unbewaffnet. Flägeldecken oben mit drei 

vollständigen Höckerreihen und einer abgekiärzten. 

a. Die Stirnfortsätze unter einander beinahe parallel, 

weit getrennt; Seiten des Halsschildes in der Mitte 

nur schwach winkelig erweitert. 

2. Ih. spectator FÅHR. 

b. Die Stirnfortsätze schräg gestellt, in der Mitte einan- 

der genähert; Seiten des Halsschildes in der Mitte 

deutlich angelförmig erweitert. 

3. ih. ludificator AURiwv. 

B. Zweites und drittes Glied der Hintertarsen länger als Dbreit, 

gegen die Basis deutlich verschmälert. Vorderrand des Hal- 

schildes mit sehr kurzem und breitem Mittellappen. 

ASEM IVIADUSEINS PS 

1. Theates petiolatus Fånr. 

Täfs 2£, T—0- 

Niger, parce cinereo-albidoque squamulosus; prothorace antice 

cristis duabus obliquis, in apicem lobi mediani conniventibus, 

tuberculis duobus in disco pone ceristas singuloque in lateribus 

predito; elytris supra trifariam verrucosis; tarsorum articulis 1—3 

brevibus, subtransversis. — Long. corp. 8”, lat. 4". 

Synon. 1871. Theates petiolatus FAHrRevs Öfvers. Vet. Akad. 
Förh. Årg. 28:1 p. 68. 

1885 > » AURIVILLFUS: |, Cc, Årg. 42: 7 

Pa22 

Patria: Caffraria; von J. WAHLBERG gesammelt. Typus im 

Reichsmuseum zu Stockholm. 
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Von den anderen Arten durch die Bildung des Halschildes 

sofort zu unterscheiden. 

2. Theates spectator FånRr. 

Taf. 2 f. 4—06. 

Niger, supra ochraceo-pulverulentus, albido variegatus; pedun- 

culis oculigeris fere parallelis, inter se quam latitudine sua latius 

distantibus; prothorace rugoso-scrobiculato, supra cristis duabus 

obliquis in apicem lobi mediani conniventibus et foveam profun- 

dam includentibus ornato, lateribus breviter angulato-dilatato ; 

elytris subquadrifariam verrucosis; tarsorum articulis 1— 3 brevibus, 

subtransversis. — Long. corp. 5,2 ”— 6,8”, lat. max. 2,6” — 3,2". 

Synon. 1871. Theates spectator FAurxus Öfvers. Vet. Akad. 

Förn: Årg. 2:8kS ParOIlOR 

1885. » > - "ÅURIVILLIUS |; GC: ÅTg. 4204 

JAR 

Patria: Caffraria,; von J. WAHLBERG gesammelt. Typus im 

Reichsmuseum zu Stockholm. 

Die Flägeldecken haben gewöhnlich ein weissliches Querband 

vor der Mitte. 

3. Theates ludificator Auriv. 

Taf; 2. f. 10—12. 

Niger, supra nigrescenti-, subtus albescenti-squamulosus, pe- 

dibus nigro-punctatis; pedunculis oculigeris oblique positis, in 

fronte approximatis; prothorace rugoso-scrobiculato, supra antice 

eristis duabus obliquis in apicem lobi mediani conniventibus, 

foveam profundam includentibus et fovea minore utrinque deter- 

minatis ornato, lateribus sat fortiter subhamato-angulato; elytris 

subglobosis, supra irregulariter grosse rugoso-punctatis, subquadri- 

fariam verrucosis; tarsorum articulis 1—3 brevibus, subtransversis 

et breviter setosis. — Long. corporis 6,6”, lat. max. 3,4"; protho- 

racis long. 1,9” 
" , lat.” max. 275; elytrorum long. 4" lats max: r3,des 

Synon. 1885. Theates ludificator Avrivinuus Öfvers. Vet. 

Akad. Förh. Årg. ARDEN 

NA 
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Patria: N'Gami; von J. WAHLBERG gesammelt. Typus im 

Reichsmuseum zu Stockholm. 

Diese zierliche, kleine Art kommt dem Th. spectator sehr 

nahe: von diesem doch durch die mehr genäherten Stirnfortsätze 

und die anders geformten Seiten des Halsschildes zu unterscheiden. 

4. Theates Magus n. sp. 

Taf. 2 f. 1—3. 

Niger, subnudus (aut ochraceo-pulverulentus?); rostro crasso, 

brevi, a capite utrinque fovea valde profunda separato, fronte 

inter pedunculos crista transversa, medio interrupta ornata; oculis 

sat convexis, fere orbicularibus; prothorace minuto, quam elytris 

plus triplo breviore, subquadrato, lateribus subrecto, ineXquali, 

supra medio canalieula lata, cristis crenatis determinata exarato, 

lobis ocularibus et lobo mediano latis, brevissimis; elytris magnis, 

subglobosis, quam prothorace multo altioribus, supra vage rugo- 

sis, vix punctatis, et verrucis magnis, deplanatis, rugulosis in 

duplice serie ornatis, in lateribus striato-punctatis interstitiis inze- 

qualibus, irregulariter verrucosis; corpore subtus vage et profunde 

punctato; tarsis elongatis, setis longis nigris ornatis,; articulis 

I —3 tarsorum posticorum elongatis, quam latitudine apicali duplo 

longioribus, basin versus angustatis. — Long. corporis 13”, lat. 

ANN S2r IProfhotacis. long. 2,ör, lat. 3,4; elytrorum long... or, 

lat.:9,2". 

Synon. Brachycerus spectrum CHEVROLAT in collectione. 

Patria: Cap. Bone Spei. Typus der Sammlung CHEVROLAT'S 

im Reichsmuseum zu Stockholm. 

Diese ausgezeichnete Art ist durch längere Tarsen und vorn 

in den Seiten nur sehr wenig ausgerandetes Halsschild von den 

bisher bekannten Arten sehr verschieden. CHEVROLAT hat diese 

Form als Brachycerus spectrum FABR. betrachtet.  Fabricii 

Spectrum ist jedoch, wie ich schon nachgewiesen habe, ! ein ganz 

anderes Thier, das sich an die Gattung Mäicrocerus nahe anschliesst. 

1 Revisio Microceridarum et Protomantinarum p. 79—80. 
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—— ——, von der Säte 

—— ——, Kopf und Rissel von vorn | gesehen. AR 

—— ludificator AURIV., von oben. Å 

ESSEN Vonidergseiten 

hå 

—— ——, Kopf und Riissel von vorn gesehen. 
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UR SKOGSTJÄNSTEMÄNNENS OFFICIELA BERÄT- 

TELSER FÖR ÅR 1887: 

AF 

J. MEVES. 

Kalix revir, t. f. jägmästaren A. BrRopin". Trakter inom 

Ängeså och Narkens kronoparker lida fortfarande af torkning EF, 

men synes densamma numera ej vidare utbreda sig. 

Fockmocks rev., t. f. jägmästaren K. LUNDSTRÖM ”. Visser- 

ligen visar skogen på åtskilliga ställen benägenhet att aftorka, 

men huruvida insekter äro orsak härtill torde vara ganska osäkert 

Norra Ångermanlands Fe, bo fjägmästaren! Jr: V<WATI 

ROTH. Grantorka åstadkommer stor skada, och på en del större 

områden har den spridt sig så, att all gran, användbar till tim- 

mer, måst på en gång uttagas. 

Södra Ångermanlands 7ev., jigmästaren J. F. WALLROTH +, 

Att granskogen i gamla och medelåldriga, alltför täta bestånd, ' 

dels till följd af insekter och dels genom borttagandet af de gröfre 

träden, så att sol och vind öppet inverkat på rötterna, börjat 

torka i anmärkningsvärd myckenhet, är ett beklagligt faktum. 

Gestriklands rewv., t. f. jägmästaren E. NORMELLI. Gran- 

torkan fortfar att visa sig på en del af de allmänna skogarne. 

Kopparbergs rev., jägmästaren W. FELLENIUS.  Granskogen 

synes å högländare trakter hafva lidit af de stormar, som på 

våren förekommo, då på sådana ställen skogen börjat torka. 

Arvika rev., jägmästaren T. Norrey ". Löfskogen, företrädes- 

vis björken, har under sommaren varit angripen af en fjärillarv: 

arten har icke kunnat utrönas, enär förpuppningen redan skett 

" Ledamot af Entomologiska Föreningen. 

+ Äro barkborrar orsaken härtill? Referenten. 

Entomol. Tidskr. Årg 9, H. -4 (1888). 12 
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vid den tid tillfället var att undersöka de" härjade trakterna, 

men antagligen är det, att döma efter beskrifningen på larverna, 

en geometra-art — ehuru icke den vanliga Ämplidasys betwla- 

7zus, hvilken under juni månad aflöfvade björkskogen inom stora 

områden. Larven förpuppade sig dock så tidigt på sommaren, 

att träden hunno utveckla nya löf redan samma år, så att den 

skada som skett är obetydlig. "Redan sommaren 1886 angrepos 

björkdungar och parker omkring södra delarne af sjöarne Glafs- 

fjorden och Wermelen, men äfven då utan att träden dödades. 

Under sommaren 1887 spridde insekterna sig både vesterut om- 

kring 11/; mil och norrut ända till Eda socken i Jösse härad, 

dock icke så, att all björkskog angreps, utan blott de större sam-. 

manhängande björkbestånden, - hvilka under högsommaren sågo 

mörka och aflöfvade ut, men emot hösten åter grönskade. 

Vesterås rev., jägmästaren J. G. HjJerm. Å Ridö kronopark 

och Siende härads allmänning göra snytbaggar fortfarande stor 

skada på planteringarne. På förra stället äro några tusen infån- 

gade. - Enda sättet att undvika dessa insekters härjningar synes 

vara att icke plantera hyggena för tidigt, hälst och säkrast icke 

förr än fem- år efter afverkningen. 

Örbyhus rev., jägmästaren A. CNATTINGIUS. Af Hylobias 

abretis hafva i dess fullbildade tillstånd blifvit insamlade å No 

runda häradsallmänning 121,380 st., å Tierps allmänning 9,850 

st. och å Tierps kronopark 6,000 st. 

Enköpings rev., jägmästaren 5: TRYSÉN. De rena gran: 

bestånden å revirets allmänningar lida fortfarande af rotryckning: 

och däraf föranledd torkning. 

Stockholms rev., jägmästaren HJ. ÖHRSTRÖM. Skada af snyt- 

baggar å yngre planteringar har här och hvar förekommit, i syn- 

nerhet å en granplantering på Långhundra härads allmänning. På 

skilda delar af länet har tillika skada af märgborren förmärkts, 

1 synnerhet på ungskogsbestånd samt enstaka träd och grupper 

af medelålders skog. 

Kinne rev., jägmästaren J. ANDERSSON. Under 1886 års 

sommar - aflöfvades delvis en del björkar här och där. "Under 

18387 uppfrättes på de flesta ställen inom norra delen af reviret 

björklöfvet af milliontals larver 'af Amplidasys betularius. Ju 

bättre växtplats träden hade, desto större skada genom insekterna. 
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På kronoparkerna, hvarest de unga björkarne vanligen stå myc- 

ket trångt bland barrskogen, var skadan obetydlig. 

Slättbygds rev., jägmästaren V. HAMMARSTRAND. Någon 

större skada af skogsinsekter har endast förmärkts åstadkommen 

af Hylobius abietis, hvilken synes fortfarande uppträda i lika stor 

mängd å kronoparken Furubacka, som under senare åren, oaktadt 

omfattande åtgärder vidtagits för dess utrotande. Äfven å härads- 

allmänningen Rolken har skada å kulturerna förorsakats af denna 

insekt, ehuru ej i så hög grad som å nämda kronopark. Å båda 

skogarne har infångning skett medelst fångbarkar, och äro här» 

igenom vid Furubacka infångade 198,200 st. och vid Rolken 

omkring 50,000-st. Vidare har å Furubacka stubb-brytning egt 

rum å hyggena, en del af träden rothuggits och afverkningarne 

förflyttats till annan trakt. 

Tjusts rev., jägmästaren frih. -A. F. Kruuse. Under året 

hafva Hylesinus piniperda och minor ånyo uppträdt å den del 

af skogen till kronoparken Norra Qvill, som förut varit af dem 

härjad, omfattande en areal af omkring 150 tunnland, bestående 

af jämn sandmo beväxt med medelålders tall, som efter de före- 

gående insektshärjningarne var tämligen hårdt utglesnad och af 

dålig växtlighet. Åtgärder till insekternas stäfjande blefvo skynd- 

samt vidtagna. 

, — Ölands rev., jägmästaren J. E. BoHMmaAn ".. Medelst använ- 

dande af fångbarkar hafva insamlats omkring 440,000 st. snyt- 

baggar för ett pris af 1 kr. pr 1,000 st. För att hålla bark- 

borrar o. dyl. inom vederbörliga gränser hafva fångträd användts. 

Eksjö rev., jigmästaren P. OHuN. Vecklarelarver, synner 

ligast af ekvecklaren, härjade under försommaren i hög grad på 

Visingsö, så att icke allenast ekskogen till större delen, utan 

jämväl nästan alla andra där förekommande löfträd totalt aflöf- 

vades, hvarefter larverna angrepo underväxten af gran och till- 

fogade äfven denne stor skada medelst de spädare barrens af- 

ätande. Snytbaggar uppträdde som vanligt å plantskogen i krono- 

parken och tillfogade denna rätt stor skada. 

Hallands rev., jägmästaren C. G. NORÉEN ". Visserligen har 

1887 varit ett s. k. flygår för ollonborrarne, som uppträdt i oer- 

hördt stort antal, men någon skada för de allmänna skogarnes 

= Ledamot af Entomologiska Föreningen. 
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barrträdsplantor synas de icke hafva förorsakat. Ekskogens blad 

hafva däremot på flera håll, särdeles å kustlandet, varit hårdt 

angripna af denna insekt. ; 

Åhus rev., t.f. jigmästaren E. WIMaAn +. Insektshärjningarne 

hafva i år, särdeles hvad ollonborrarne beträffar, varit kring- 

gripande. Kronoparken Rickarum; som man kan kalla stam- 

hållet för denna landsplåga, var i år likasom vid alla föregående 

svärmningsår rikligen besökt af dem. Under lektor A. E; HOLM- 

GRENS ledning insamlades därför å kronoparken 594 kub.fot 

ollonborrar. Dessa börja att blifva så mycket farligare, som åren 

för deras återkommande svärmning ej längre synas. vara regel- 

bundna, utan svärma de hvarje år, fast ej så talrikt som på de 

hvart fjärde år återkommande stora periodiska -svärmningarne. 

Härjningen har ock i löfskogstrakterna längs Söderåsen och Hal- 

landsås varit mycket svår, och insamlingen af insekter där varit 

mera liflig än förut. Befolkningen börjar nu inse, att om ej 

kraftigare åtgärder vidtagas, så blifva de orter, som äro utsatta 

för insekten, underkastade en fullständig ödeläggelse. Äfven jag 

har för ändamålet hållit sammanträden med allmogen, men ofta 

i orter, där åtgärder bäst skulle behöfvas, funnit den största 

liknöjdheten. 

Engelholms rev., t. f. jigmästaren W. Brorström ". Olon- 

borren har haft ett rikt svärmningsår, men larver af yngre ålder 

hafva äfven funnits, hvadan skador å plantskogen icke uteblifvit. 

Försöken att skydda plantrötterna hafva ännu ej krönts med 

framgång. Snytbaggen har visat sig å hyggena vid Mölleröd, 

där infångning egt rum. +7,000 st. hafva infångats. Äfven märg- 

borren angriper härstädes 30 —40-årig tallskog. 

Malmöhus rev., t.f. jägmästaren A. J. R. ÅKERMAN +. Själfsåd- 

den i bokbestånden var på våren mycket tilifredsställande, men blef 

under sommaren till stor del skadad af insektlarver, hvilka aflöf- 

vade de späda plantorna. Huruvida de angripna plantorna kunna 

nästa år repa sig är ganska tvifvelaktigt. Ollonborrarne hafva 

icke tillfogat de allmänna skogarne någon nämnvärd skada. 

" Ledamot af Entomologiska Föreningen. 



SKANDINAVIENS VECKLAREFJÄRILAR 

BESKRIFNA AF 

H. D. J. WALLENGREN. 

Hams LORSTSRICDES: 

Vecklarne skiljas från öfriga fjärilfamiljer därigenom, att de 

ega en dorsalnerv på framvingarne, hvilken har dubbel rot, på bak- 

vingarne däremot tre abdominalnerver, af hvilka dorsalnerven (den 

mellersta) har dubbel rot och äro vingarne ofvantill mellan båda 

dessa rötter fördjupade samt ofta i fördjupningen försedda med 

hårpensel; vingarne äro odelade, fullt utvecklade, sällan hos ho- 

nan förkrympta, men då åtminstone räckande till anus; de bakre 

hafva högst ej mer än 8 nerver (abdominalnerverna oräknade), då 

såväl de från vingbasen som de från diskfältet utgående beräknas, 

och deras fransar äro vid analhörnet alltid betydligt kortare än 

vingbredden, äfven om de äro ovanligt förlängda; oceller finnas 

alltid; öfre palper saknas; de nedre däremot äro fuilt utvecklade, 

men deras sista led är aldrig sikelformig eller nålformigt tillspet- 

sad; fötterna äro korta, kraftigt byggda och baktibierna kortare 

än dubbla längden af låren, alltid försedda med 2, blott hos 

Exapate 2 med 1 par sporrar; antennerna äro borstformiga; bak- 

vingarne hafva alltid hållhake, men äro aldrig lancettformiga. 

Familjen delas i följande grupper: 

I:o. Bakre medianneryven på bakvingarne ofvantill mot basen helt naken. 

A) Tungan -hornartad och spiralformig, sällan kort, men likväl antydd. 

1) Bakvingarne med oberoende nerv. 

a) Framvingarnes subulnargren utgår från eller innanför midten af 

SIS TALE ENE EE Aa TG Aer ev a 1 Tortricide. 
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b) Framvingarnes subulnargren utgår från diskfältet strax bakom 

dettasi bakre” hörni fEEEscser myt son SO 2 Conchylidide. 

2) Bakvingarne utan oberoende nerv; tunga kort, men aatydd 

3 Tortricodidz. 
B) Tunga alldeles ingen: vingar hos Q förkrympta, räcka till anus 

4 Exapatide. 
II:o. Bakre mediannerven på bakvingarne ofvantill mot basen hårig på längre 

eller kortare,istycke T5-e ess dere spar a on se NA > Grapholitide. 

1. Gruppen Tortricide GN. 

Bakvingarnes bakre mediannerv mot basen helt naken och 

samma vingar ega oberoende nerv, som utgår från diskfältets 

tvärnerv nära intill styloidgrenen, sällan midt emellan denna och 

subradialgrenen; styloid och ulnargrenen utgå från samma punkt 

på diskfältet, sällan förenade i gemensam stam. Tungan är horn- 

artad och spiralformig, tämligen lång, endast hos en art kort, 

men likväl antydd. Framvingarnes subulnargren utgår ur disk- 

fältet från dettas midt eller innanför midten: 

Arterna, hvars larver merendels lefva inuti sammanvecklade 

eller sammanspunna blad och ega 16 fötter, fördelas på föl- 

jande slägten: 

I:o. Framvingarnes framkant med djup inskärning på midten ...... Rhacodia. 

II:o. Framvingarnes framkant helbräddad, utan inskärning på midten. 

A) Bakvingarnes fransar i analhörnet betydligt förlängda. 

BER SEGE Teras. 

Db) ErTamvingarnes. SPetsTsikelförmi os 2==-L ses sSSESEN oSIena Dictyopteryx. 

a) Framvingarnes spets trubbig, ej sikelformig 

B) Bakvingarnes fransar it analhörnet föga längre än i utkanten, 

1:0) Bakvingarnes radial- och subradialgrenar ur främre hörnet af disk- 

fältet, stundom förenade i gemensam stam. 

a) Bakvingarnes oberoende nerv utgår från diskfältets tvärnerv 

nära intill styloidgrenen; baktibiernas inre sporre betydligt 

längre än den yttre; framvingarnes utkant rät. 

1) Framvingarnes metacarpalgren enkel, ej grenig. 

a) Thorax glatt, utan uppstående hårborste baktill Tortrix. 

(bj) Thorax med uppstående bårborste baktill Lophoderus. 

2) Framvingarnes metacarpalgren tvågrenig. 

(a) Palperna framåtsträckta, näbbformiga, 3 gånger längre 

än hufvudet F-5==5st Sa Netis OEI ESS SIS Onectra. 

(b) Palperna uppåtstigande, ej näbbformiga, föga längre 

än hufvudet 535 S2-So oe SS SLE E se SETS ENN Amphysa. 
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b) Bakvingarnes oberoende nerv utgår frän diskfältets tvärnerv 

längre ifrån styloidgrenen; baktibiernas inre sporre knappt 

längre än den yttre: framvingarnes utkant afrundad. 

1) Framvingarnes diskfält med 2 delningsnerver -.. Ablabia. 

2) Framvingarnes diskfält med 1 delningsnerv... Cnephasia. 

2:0) Bakvingarnes radial- och subradialgrenar ur skilda ställen af disk- 

fältet, den förre ur främre sidan, den senare ur främre hörnet, 

aldrig förenade i gewensam stam; bakvingarnes oberoende nerv 

upprinner nästan midt emellan styloid- och subradialgrenarne 

Olindia. 

1. Slägtet Rhacodia Häen. 

Bakvingarnes fransar i analhörnet betydligt förlängda, så att 

de nästan bilda en längre tand; oberoende nerven utgår från 

diskfältets, ofta framtill otydliga tvärnerv, nära intill styloidgrenen; 

radial- och subradialgrenarne utgå ur främre hörnet af diskfältet; 

styloid- och ulnargrenarne ur samma fälts bakre hörn. Fram- 

vingarnes subulnargren utgår från midten eller något innanför 

midten af diskfältet; sesamoidgrenen utlöper i framkanten; meta- 

carpalgrenen är enkel, ej grenig. Thorax är glatt, utån uppstående 

hårborste "baktill. Framvingarne breda; spetsen sikelformig; fram- 

kanten nära basen starkt böjd och i midten försedd med en djup 

och lång inskärning. , Bakvingarne äro tämligen breda, strax 

bakom spetsen något insvängda. Palperna långa och spetsiga: 

Antennerna hos & med mycket korta cilier: Framvingarne med 

upprättstående fjäll där och hvar i disken. 

1. Rh. caudana Far. Framvingarne ljust violettgrå med 

korta, matta, brunaktiga tvärstreck; i inkanten smalt blekgula; i 

framkantens midt djupt inskurna. 

NV ATTENGR: Svapssr OTRS LIND, Np: Sork 

Var: emargana FAB. Framvingarne blekgula, med nätfor- 

migt förbundna violettbruna småstrek och ett bredt, obestämdt, 

violettbrunt tvärband. : 

Larven blekgrön med blekgult hufvud; lefver på sälg, vide 

och poppelarter. 

Artens egentliga flygtid inträffar på sensommaren och hösten. 

Inom Sverige är den anmärkt icke blott i de sydligaste provin- 

serna utan äfven i Lappmarkerna och inom Norge har den blifvit 

uppgifven från Gudbrandsdalen. Var. ej ännu hos oss träffad. 
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2. Rh. effractana FrRoEL. Framvingarne mörkt violettgrå 

med korta, matta brunaktiga tvärstreck; inkanten af samma färg; 

framkantens midt grundt inskuren. 

WALLENGR:A SP. "bOEte- CSN Lees 

Tillhör inom Sverige de mellersta och de mera nordliga 

provinserna och har där blifvit träffad sydligast i Vestergötland 

och nordligast i Norrbotten. Inom Norge är den däremot fun- 

nen både vid Kristiania, på Dovre och i Finnmarken. Flygtiden 

infaller i augusti och september månader och uppehåller arten 

sig då på fuktiga ställen. Anses af flere förf. såsom var. af 

föregående. 

2. Slägtet Teras TRrREIT. 

Bakvingarnes fransar i analhörnet betydligt förlängda, så att 

de nästan bilda en längre tand; oberoende nerver utgår från disk- 

fältets, ofta framtill otydliga tvärnerv nära intill styloidgrenen; 

radial- och subradialgrenarne utgå ur främre hörnet af diskfältet; 

styloid- och ulargrenarne ur samma fälts bakre hörn. Framvin- 

garnes subulnargren utgår från midten eller något innanför mid- 

ten af diskfältet; sesamoidgrenen utlöper i framkanten; metacarpal- 

grenen är enkel, ej grenig. Thorax är glatt, utan uppstående 

hårborste baktill. Framvingarne tämligen jämbreda; spetsen 

trubbig, ej sikelformig; framkanten nära basen starkt böjd, men 

helbräddad, utan inskärning, på sin höjd något konkav på midten, 

Bakvingarne jämbreda, strax bakom spetsen något insvängda. 

Palperna merendels längre än hufvudet, midtelleden merendels 

något tillspetsad. Antennerna hos &A med mycket korta cilier. 

Framvingarne oftast med upprättstående fjäll där och hvar i disken 

eller med en stor fjällknöl i midten. 

Arterna sitta med platt på hvarandra lagda vingar, hvars 

inkanter stöta tillsamman, och de uppehålla sig på trädstammar, 

bland buskar, torrt löf o. s. v. samt framkomma i synnerhet mot 

hösten. En del öfvervintra också och framkomma om våren. 

Ofversigt af arterna. 

I:o. Framvingarne i midten med en hög, ganska stor, af vertikalt uppstående 

fjällvbilddd' borste sss Soho sees SA TEARS ATS 1 Cristanum. 
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II:o. Framvingarne utan någon sådan borste, men oftast med spridda upprätt- 

stående fjäll. ; 

A) Framvingarne med upprättstående spridda fjäll i disken. 

1) Hufvud och halskrage bruna eller svartaktiga; thorax och framvin- 

SAN ESIASN I VI FERM Geo SSE ka SÄ LE Cina ae 2 Varieganum. 

2) Hufvud, halskrage och thorax af samma färg som framvingarnes 

bas, hvilken ej är hvit. 

(A) Framvingarnes grundfärg ljusgrön eller med ljusgrön inblandning. 

a) Framvingarne likformigt gröna med spridda svarta streck och 

BECKS EVENT rp 0 (la sor 3 Literanum. 

b) Framvingarne gröna med hvit inblandning och fina svarta 

SKA ASTEC CRSASR SSE tre or ERS ERA 4 Squamanum. 

(B) Framvingarne hvita eller ljusgrå, utan grön, gul eller brunaktig 

inblandning. 

a) Framvingarne med spridda mörka atomer .....- > Niveanum. 

b) Framvingarne med 2 svartbruna framkantsfläckar och 1 sådan 

CI SJöll a Ck NEAR SNES See SE DER LR Satt 6 Boscanum, 

(C) Framvingarne gula eller blekt tegelröda. 

a) Framvingarne med stor tresidig brun eller svartgrå framkants- 

fläck. 

(1) Framkantsfläcken räcker till vingspetsen -.. 7 RBufanum. 

(2) Framkantsfläcken slutar tämligen långt innanför ving- 

SPEESenes = AEA OR 1 SER 2 ar lr en 8 Comparanum. 

b) Framvingarne utan tresidig, brun eller svartgrå framkantsfläck 

men ofta med 2 mörka framkantsfläckar och I bakom dessa, 

hvilka ofta sammanflyta och då omsluta en ljus framkants- 

fläck; sällan med sned, fyrsidig, rödbrun framkantsfläck. 

(1) Framvingarne guldgula eller rödgula; framkanten vid basen 

EES SE TE SE LAR Re EE I Aspersanum. 

(2) Framvingarnes framkant vid basen ej mörkare än vingen 

rostbrun 

för öfrigt. 

(a) Framvingarne blekt tegelröda med fyrsidig, men min- 

dre tydlig, brunröd, sned fläck i framkanten 

10 Lithargyranum. 
(b) Framvingarne ockragula, brunaktigt röda eller grågula, 

utan fläck i framkanten, men merendels med 3 mörka 

fläckar eller en tresidig fläck, som framtill innesluter 

en ljusare, eller framvingarne enfärgade 11 Ferruganum. 

(D) Famvingarne ljusare eller mörkare bruna eller rödbruna, eller 

grå eller hvitaktiga med brun eller brunröd, sällan svartaktig 

eller grön inblandning eller med sådana teckningar, 

a) Framvingarne bruna, i utkanten med bredt, hvitt, ej ving- 

SPetsené hinnandev tvärbantlsossooss on ssbos. bs 12 Fimbrianum. 

b) Framvingarne utan bredt, hvitt tvärband i utkanten. 

(1) Framvingarne med grön glans, soomooo---- 13 Abietanum. 
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(2) Framvingarne utan grön glans. 

(a) Framvingarnes framkant jämt böjd. (Hufvud och 

thorax rödbruna; framvingarne rödgrå eller hvitgrå 

med 2 brunröda tvärband)... .o....--- 14 Maccanum. 

(b) Framvingarnes framkant vid basen hastigt och starkt 

böjd. j 

") Framvingarne hvitaktiga, hvitaktigt gula eller rödgrå 

med I merendels afbrutet, rödbrunt eller svartbrunt 

tvärband och I därmed ofta sammanfytande fram- 

kantsflacka stas see RN 15 Tristanum. 

"+) Framvingarne gråhvita eller grå med stor, mer 

eller mindre bestämd och tydlig, till vingspetsen 

räckande, matt brunröd eller mörkgrå framkants- 

fläck, som stundom är upplöst i 2 afbrutna tvär- 

DAT Va äg. Sd See SE Sr RS 16 Sponsanum. 

++) Framvingarne ljusare eller mörkare bruna med 

svart strimma från basen till spetsen 17 Umbranum. 

till med gult ifyld framkantsfläck, som ej hinner' 

VIS Spetsen. 23 sc oe SIE 18 Schallerianum. 

45) Framvingarne utan tydlig framkantsfläck eller med 

en mörk, ej framtill med gult ifyld sådan, hvil- 

ken ej hinner .vingspetsen ...-.---- 19 Hastianum. 

1) Framvingarne utan spridda upprättstående fjäll i disken. 

1) Framvingarne lifligt brunröda med mer eller mindre inblandning af 

1254 (1 ARE bg la RAN SS ER RA SEN Se ENE ln de 20 Mixtanum. 

2) Framvingarne askgrå med brunröd inblandning och mer askgrå 

framkant, och mer eller mindre tydliga längsgående rader af svarta 

punkter mellan nerverna .-.....- FNS örnar 21 Logianum. 

1. T. cristanum FaBrR. Framvingarne med hög, ganska stor, 

af vertikalt uppstående fjäll, bildad, snöhvit eller rödbrun borste 

i midten. Palperna 2 gånger så långa som hufvudet. Var. a. 

Framvingarne rödbruna med snöhvit eller ockragul strimma längs 

inkanten.. Var. 0. Framvingarne grå med orangegul strimma 

längs disken från basen till bakom midten; framkanten mörkt 

rödbrun och inkanten mer eller mindre hvitstrimmig. Var. c. 

Framvingarne blekt brunaktiga med stor grå fläck i utkanten och 

hvit eller gulaktig inkant. Var. d. -Framvingarne rödaktigt grå- 

bruna med bred hvit strimma från framkanten inåt midten, mö- 

tande en annan hvitaktig strimma från framkanten. — Emellan 

dessa finnas otaliga öfvergångar. - 

WALLENGR ufo Partl OTt SÖS LSS SE 

FOKKER JE 

ERT KY gUPSSELU NER TE: vOSE 
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Flygtiden infaller i augusti och september månader. Hittills 

är arten hos oss endast funnen på Kinnekulle i Vestergötland. 

2. T. varieganum ScHiFF. Framvingarne gulhvita från ba- 

sen till midten, derefter till utkanten snedt bruna och i färggrän- 

sen med upprätt stående fjäll; antydning till ett mörkare tvärband 

genom en ljusare strimma från framkanten till analhörnet. Pal: 

perna 13 gång så långa som hufvudet. 

IWALLENGRs i Op. oLOrtt. SC Tin: 4.9; 

1. Var. Osbeckiana THuBG. Framvingarne hvita med en af 

upprätta fjäll bildad svart båge i midten, baktill rostbruna med 

snedgående bruna tvärlinier af upprättstående fjäll. 

2. Var. Abilgaardana Trerr. Framvingarne gulhvita, starkt 

uppblandade med mörkgrått, därefter ljusare eller mörkare rost- 

bruna med violettröda eller violettblå ställen och linier. 

3. Var. nyctemerana HäBn. Framvingarne hvita och i yttre 

hälften svartbruna med blåaktiga, matta blylinier. 

Flygtiden infaller i juli och augusti månader och den gröna, 

med brunt hufvud försedda larven skall lefva på Mosa, hagtorn, 

fruktträd och hassel. Arten förekommer i södra och mellersta 

Sverige åtminstone ända till Upsala. Inom Norge är den an- 

märkt i Odalen. 3:dje var. ej funnen hos oss. 

3. IT. literanum Lin. Framvingarne blekgröna, stundom 

streckade med ockragult, med talrika upprättstående svarta och 

gröna fjäll samt här och där några svarta småstreck; ofläckade 

fransar. Palperna 11 gång så långa som hufvudet. 

WAELENGRA (op: Orr: (CC--btD. 4 LO: 

Flygtiden infaller under juli och augusti månader, då man 

finner fjärilen sittande bland lichenes på ekstammar, därifrån han 

knappt uppflyger. Larven lefver på ek och förpupas mellan 

sammanspunna ekblad. Arten är hos oss funnen med säkerhet 

endast i Skåne och Halland. 

4. S. squamanum FaBrR. Framvingarne blekgröna eller ask- 

grå med hvit eller blåhvit inblandning, med öfver allt upprätt- 

stående hvita och svarta fjäll; ofta finnas fina, svarta, korta tvär- 

streck, som stundom sammanflyta till tvärlinier, eller finnas fina, 

svarta, korta långstreck spridda öfver disken; fransarne med svarta 

punkter vid roten. Palperna 11 gång så långa som hufvudet, 

WALLENGR. EF Ops ud Otis <06 Lis A+ IT. 
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Flygtiden infaller under höstmånaderna och larven lefver på 

ek. Anses af flera såsom varietet af föregående. Hittills blott 

funnen i Skåne. 

5. T. niveanum FaBR. Framvingarne hvita med fina svarta 

punkter och i tvärrader stälda upprättstående fjäll, samt stundom 

med ett genom mörk skuggning antydt tvärband. Palperna 13 

gånger så långa som hufvudet. 

WALLENGR. = Sp. 4 OrtrsNör mille vA 2 

Larven lefver på björk och fjärilen träffas i augusti och 

september månader på björkstammar. Stundom förekommer den 

efter öfvervintringen i april och maj. Inom Sverige har den blif- 

vit anmårkt i nästan alla provinser ända upp i Norrbotten en 

inom Norge åtminstone vid Kristiania oeh i Odalen. 

6. T. bosceanum FaBR. Framvingarne hvita med 2 svarta, 

nästan sammanflytande fläckar vid midten af framkanten och 

bakom dessa en annan sådan i diskfältet; för öfrigt några små 
o 

gång så långa som SS grå fläckar och skuggningar. Palperna 141 

hufvudet. 

FABR; E, 57 200. EH USSELVS 14 ens VIS TS STVATN 0 

Man: =ml23 FEIN. IE I: 20. CTefusanra. HUBNSOGE 

SURELD: VIL ÖR: 

Var. parisztana GN. Framvingarne grå med 2 rödaktiga 

skuggningar i framkanten, den ena innanför och den andra utan- 

för midten, samt en annan dylik i disken men mörkare. 

GN. Ind. p. 8: sEL SI cE 24=—0:- IVS- T5 36 SEIFINSSNE 

IS 2115- SCAOKAMA SR SIATND: Mans CS 2Gm: 

Larven är grön, lefver mellan sammanspunna blad på alm 

och björk. Flygtiden infaller i juli och augusti månader. Varie- 

teten, men ej hufvudarten, har blifvit funnen i Skåne. 

7. T. rufanum FaBR. Framvingarne blekare eller mörkare 

ockragula med stor tresidig grå fläck vid midten af framkanten 

och som räcker ut i vingspetsen samt en mindre grå inkantsfläck 

nära basen; framkanten från basen till midten bredt hvitaktig 

eller skiffergrå. Palperna 2 gånger så långa som hufvudet. 

WALLENGRE. PP HOLUT: CS HALDA See 

Larven skall lefva på MKubus idwus, men enligt engelska 

entomologer på vide och enligt andra på Myrica Gale. Artens 
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flygtid infaller i juli, augusti och september månader. Anträffad i 

Skåne och Blekinge samt inom Norge vid Kristiania. 

8. T. comparanum Hiien. Framvingarne smutsigt gråaktigt 

ockragula, med mer eller mindre rödaktig anstrykning och en 

tresidig brun eller svartbrun fläck vid midten af framkanten, ej 

räckande till vingspetsen, samt en kort mörk streck nära basen 

af inkanten. Palperna 13 gång så långa som hufvudet. 

NV EN GRIS ske O Tia, Cäqr LDer, He T 

Larven skall lefva på vide och sälg. Under augusti månad 

funnen i Vestergötland och inom Norge i Odalen. Anses af 

flera såsom varietet till 7. Schallerianum (n:o 18). 
9. T. aspersanum Hien. Framvingarne gulgula eller röd- 

gula med rostbrun fläck i framkantens bas och en liten sådan 

fläck nära basen 1 inkanten, utanför framkantens midt en stor 

tresidig rostbrun fläck och rostbrun eller mörkbrun utkantslinea. 

Palperna korta och trubbiga, 143 gång så långa som hufvudet. 

EIN SETS 21505 SIT ATN BS Mans 2/3 5 EIEINSSLISSTR 28 

Adspersana ”TREIT. X. 3. 262 (ferrugana var.) H. S. 

FAO OsaLNITS:05. VILDE SG 

Larven är gulaktig med brunt eller svart hufvud och lefver 

på Spir&a filipendula, Poterium sanguisorba, Comarum och 

Potentilla anserina. Flygtiden infaller i juli och augusti måna- 

der och arten har blifvit anmärkt i Gudbrandsdalen. 

10. ÖT. lithargyranum H. S. Framvingarne ljust tegelröda 

med en brunröd, fyrsidig, ofta matt fläck i framkanten. 

NYARE BEN GR: = Sp SL OTtE. 0 SE, Si. en rOS IEIRING SLR Te 2105 

Hittills blott funnen i Skåne. Larven skall lefva på ek och 

bok. Anses af flera såsom var. af följande. 

11. OT. ferruganum ScHifrF. Framvingarne blekt ockragula, 

rödgrå eller brunröda, med mörkare retikulation och stundom 

med spridda svarta punkter; framkanten med en tresidig brunröd 

eller svartaktig fläck, som i själfva framkanten innesluter en annan 

af grundfärgen och bakom sig i disken har en brunröd eller 

svartaktig, därmed ofta sammanflytande fläck; utkantslinien matt 

och obestämd. Palperna korta och trubbiga, 11 gång så långa 

som hufvudet. 

Var. tripunctana Hiss. Framvingarne med 2 brunröda 

framkantsfläckar och bakom dessa en annan dylik i disken. 
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Var. Framvingarne med svart eller brun inkantsfläck. 

WÄALLENGR-: pe ROLtf. 00 AiNSe5. TÖS 

Larven blekgrön med hufvudet och 2:dra segmentet svarta 

eller brunaktiga; lefver på björk, ek och bok. 

Flyguden infaller i augusti och september månader, men arten 

träffas äfven på våren och förekommer i hela Sverige ända upp 

i Lappmarkerna samt i Norge ända upp i Finmarken. 

12. T. fimbrianum TuHeBG. Framvingarne bruna med 2 vå- 

giga mörkbruna, mer eller mindre afbrutna tvärlinier, spridda 

mörkbruna punkter, och vid utkanten ett bredt, hvitt tvärband, 

som ej hinner vingspetsen. 

WALLENGR.. SPE Cl OBUFS a 05 sel SA Re 

Hittills hos oss funnen blott i Vestergötland. 

13. T. abietanum Huen. Framvingarne blekbruna- eller 

svartbruna med grönaktig glans, ofta enfärgade med starka uppståen- 

de fjäll, men äfven ofta med obestämda ljusare fläckar och band, 

stundom hvit fläck vid basen, i det ljusa tvärbandet och nära 

analhörnet; inkanten ofta lergul. 

Var. Framvingarnes hela bas hvit eller roströd. 

HUBN. of. 2715: 2.7 6050 TREITNIA. Sad SE SES V SO 

ETERNIA 

Flygtiden infaller i september och oktober, då arten träffas 

1 granskogar. Hittills blott funnen i norra Skåne samt i Blekinge 

och vid Kristiania. Larven säges lefva på Salix caprea, men 

föga troligt, utan sannolikast på gran. 

14. T. maccanum Tretit. Framvingarna hvitgrå eller röd- 

grå, hos &A tämligen tillspetsade; 2 brunröda, i yttre brädden 

obestämda tvärband, det mellersta i inre brädden begränsadt af 

en mörkbrun linie, det yttre däremot, som upprinner nära ving- 

spetsen, hinner ej inkanten; nära basen en mörkbrun linie, stun- 

dom äfven ett smalare tvärband; i framkanten nära spets en några 

ljusa hakar, i disken spridda mörka småstreck. 

Var. De mörka tvärbanden hinna ej öfver diskens midt 

eller den ljusa grundfärgen bildar ljusa tvärband mellan de mörka, 

fullständiga banden: 

WALLENGRs "OD: r LORT, (CEN, 23 skör 

Larven skall lefva på Vaccinium, Myrtillus och Ledum 

AA 
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palustre och träffas arten såväl på våren och tidigt på sommaren 

som under höstmånaderna. 

Funnen i Sveriges mellersta och norra provinser samt inom 

Norge vid Kristiania, på Dovre, i Saltdalen och Finmarken. 

15. OT. tristanum Huss. Framvingarne hvitaktigt ockra- 

gula, hvitgrå, gråaktigt okragula eller rödgrå med rödbrunt eller 

Svartbrunt, afbrutet tvärband och stor, tresidig fläck af samma 

färg i framkanten, ofta med tvärbandet sammanflytande. Pal- 

perna I 1/, gånger så långa som hufvudet. 

WALLENGR:.: Sp: Tortr. & Tin: -4. 8. 

Larven blekt olivgrön med dragning åt gult, hufvudet blek- 

gult; lefver på Viburnum opulus. 

På hösten träffad i Vestergötland, Dalarne, Lappland och 

på Dovre. 

16. T. sponsanum FaBrR. Framvingarne hvitaktiga eller 

blekgrå med mörk tvärlinie nära basen, mörkare, stundom röd- 

brunt baktill afbrutet tvärband och en mörkgrå eller roströd, 

tresidig, ofta med tvärbandet sammanflytande fläck i framkanten, 

räckande vingspetsen. Palperna 11!/, gång så långa som huf- 

- vudet. 

MIATCENGR I SSD: -EOBtR (CE LINS ASEA: 

Larven grön, skall lefva på fKubus, ek och bok och flyg- 

tiden infaller i juli, augusti och september. 

Anmärkt i södra och mellersta Sverige åtminstonde ända in 

1 Upland. 

17. IT. umbranum Häen. - Framvingarne ljusare -eller 

mörkare bruna med en tydlig mörkbrun, baktill gaffelformig 

strimma från midten af basen till vingspetsen, hvilken strimma 

är på midten försedd med en blek fläck; åtskilliga upprättstående 

fjäll i disken. 

VV ATEENGR Sw Spot 8 LING 85 

Under augusti månad funnen i Skåne. Larven lefver på 

al, vide, Sorbus aucupartia. 

18. T. schallerianum LIN. Framvingarne glänsande aske- 
grå med matt ockragul anstrykning och bred, tresidig, ej till 

vingspetsen hinnande, roströd framkantsfläck, som 1i inre brädden 

begränsas af en hvitaktig linie och i framkanten har en gul 
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fläck; nära basen en rad svarta upprätt stående fjäll. Palperna 

r1/, gång så långa som hufvudet. 

WALLENGR. — Spa TOFtL.. SOLD ANHOT 

Larven skall lefva på vide, Comarum, Potentilla och Sym- 

phytum officinale. Den är grön med ljus- eller mörkbrunt 

hufvud, svarttecknade mundelar och halssköld. 

Flygtiden är juli, augusti och september månader, då arten 

blifvit träffad i nästan alla Sveriges provinser ända upp i Lapp- 

markerna samt i Odalen och vid Trondhjem i Norge. 

19. OT. hastianum Lin. Framvingarne purpurbruna med 

ett från framkanten till inkanten snedt gående hvitgrått, inåt och 

utåt af uppräta fjäll begränsadt tvärband, samt nära analhörnet 

en grå fläck af växlande form, men stundom nästan såsom ett 

band sträckande sig utmed utkanten till vingspetsen, genom : 

hvilka båda band en stor tresidig fläck af grundfärgen då afskil- 

jes. Palperna 2 gånger så långa som hufvudet. 

t. Var. coronana "THBG. Framvingarne svarta med snedt, 

tandadt, rostgult, hvitkantadt och vingkanterna ej hinnande 

tvärband. 

2. Var. Byringerana Hus.  Framvingarne mörkbruna 

och tvärteckningarne skarpt begränsade, svartbruna. 

3. Vär. combustana Häesn. Framvingarne längs framkanten 

mörkbruna, småningom inåt till inkanten öfvergående i gult. 

4. Var. radiana Hiässn. Framvingarne mörkbruna, mot 

utkanten med gulaktiga strålformiga långstreck och bredt smutsgul 

framkant. 

s. Var. Mayrana Häss. Framvingarne mörkbruna med 

bred, hvit, längsgående midtelstrimma, som utåt i inre brädden 

är trappformig och därefter blir smalare, men ej hinner vingspetsen. 

6. Var. aguilana Hiäensn. Framvingarne enfärgadt gråbruna 

1. mörkröda med eller utan blekare nerver; hufvud och thorax 

hvitgula. 

17. Var. opacana Häsnsn. Lik föregående, men hufvud och 

thorax af framvingarnes färg. 

8. Var. centrovittana Woop. Framvingarne med en från 

basen kommande, långsgående, svart strimma och framom denna 

1 disken ett långsstående svart streck. 
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9. Var. apiciana Hörs. Lik föregående, men den svarta 
långsgående strimman är framtill hvit begränsad. 

WALEENGRIN Ops KOKT: CC DID: 36) Ad 

Larven blekgrön med brunt eller grönt hufvud och lefver 

mellan sammanspunna blad på Salix caprea, S. viminalis och 

S. purpurea samt äfven på Populus tremula. 

Under augusti och september månader träffad inom Sverige, 

både i Skåne och Lappmarkerna samt de flesta mellanliggande 

provinserna, samt inom Norge vid Kristiania och Bergen. En 

mängd mellanformer, som förena ofvan uppräknade varieteter, 

förekomma. 

20. T. mixtanum Häiäern. Framvingarne brunröda med 

hvit inblandning vid bas och utkant samt 2 gråhvita snedband. 

Palperna 11/, gång så långa som hufvudet. 

1. Var. Framvingarne silfvergrå, streckade med brunt, 

med en chokoladbrun tvärlinie nära basen, ett sådant tvärband 

och en stor framkants fläck af samma färg. 

2. Var. arcticana GN. Framvingarne bruna med violett 

och rostgul inblandning, ett oregelbundet, blekare, i midten rost- 

gult, bakåt utvidgadt, bredt tvärband och stundom i analhörnet 

en fläck af samma färg som tvärbandet. 

BITTE NS Stas 2AR SE ut URETTSSEN 03 ein SAN SE EVER DÖ 

WAT SET KSTATNT Van sell 203/0 4 Mats c2 sn ONA ID GR PEO 

Under september och oktober funnen bland ljung i Skåne. 

Larven skall lefva mellan sammanspunna qvistar af ljung och 

vara mörkgrön med svart hufvud. Var. 2 är för förf. okänd, 

men uppgifves vara funnen i Lappland. 

21. OT. logianum LIN. Framvingarne askgrå med spridda, 

fina, svarta punkter, stundom med antydning till en mörkare 

tresidig framkantsfläck, som hinner vingspetsen och ofta i inre 

vinkeln har en hvit fläck. 

WATLENGR” Sp ehöttis SE LINAN Lö. 

Under augusti och september månader träffad såväl i Skåne 

som i de flesta öfriga provinserna ända upp i Lappmarken och 

inom Norge på Dovre och vid Kristiania. Larven lefver på 

Myrica gale, Vaccinium och Myrtillus. 

Entomol. Tidskr. Årg. 9, H. 4 (1888). 
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3. Slägtet: Dictyopteryx STEPH. 

Liknar till alla delar föregående slägte, men framvingarnes 

spets är sikelformigt utdragen och vingarne hafva delvis upprätt- 

stående fjäll. 

1. OD. reticulata STRÖM. = Framvingarne halmgula med 

brun, nätformig teckning och bredt brunt tvärband, som i fram- 

kanten är bredast samt Y-formigt deladt. Palperna 11/, gång 

så långa som hufvudet. 

1. Var. Framvingarne rödaktigt ockragula med rödbrun, 

nätformig teckning, ett föga mörkare tvärband och en dylik 

framkantsfläck nära vingspetsen. 

2. Var. Framvingarne rödaktigt ockragula med svart fläck 

på vingvecket nära basen och bred, svart skuggning nära midten 

af inkanten. 

Tortrix reticulata STRÖM. Kongl. Dansk. Widensk. 

Sellsk. Skrift. 1783. p. 83. Teras contaminanunm 

WABLENGR a SPA OBE: FOSIE 22 

Larven gulaktigt grön med brunaktigt hufvud; lefver mellan 

sammanspunna blad på hagtorn, slån och frukträd. 

Under augusti och september månader 1 hela Sverige ända 

in i Lappmarkerna samt i Norge anmärkt vid Kristiania och 

Söndmön. 

4... Slägtet: TortrixXx LIN. 

Bakvingarnes fransar i analhörnet ej särdeles längre än i 

utkanten; oberoende nerven utgår från diskfällets tvärnerv nära 

intill styloidgrenen; radial- och subradialgrenarne utgå ur främre 

hörnet samt styloid- och ulnargrenarne ur bakre hörnet af disk- 

fältet, stundom förenade i gemensam stam. Framvingarnes subulnar- 

gren utgår från diskfältet något bakom midten af detta; sesamoid- 

grenen utlöper i utkanten; metacarpalgrenen enkel, ej grenig. 

Thorax glatt, utan uppstående hårborste baktill, men stundom 

med några uppåtriktade fjäll. Framvingarne breda; spetsen ej 

sikelformig; framkanten nära basen starkt böjd, men helbräddad, 
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utan inskärning på midten, utkanten rät. Bakvingarne ofta strax 

bakom spetsen något insvängda. Palperna merendels uppåtstigande, 

längre än hufvudet, stundom mycket korta, stundom förlängda och 

framåtsträckta. Antennerna hos & med mycket korta cilier. 

Framvingarne knappt med några upprättstående fjäll i disken, aldrig 

med  fjällknölar. Baktibiernas inre sporre betydligt längre än 

Keen. yttre. 

Arterna sitta med nedböjda och takformigt öfver abdomen 

lagda vingar och deras flygtid infaller i allmänhet under sommar- 

månaderna. De hvila om dagen på blad och växternas stammar 

och stjälkar eller flyga bland gräset. Ingen art öfvervintrar såsom 

imago. Larven lefver merendels i sammanvecklade blad. 

Öfversigt af arterna. 

I:o. Anntennerna hos & med urhålkning på I:sta leden; framvingarnes fram- 

kant hos I något flikformigt omslag mot basen. (Pandemis HUBN.) 

Palperna tydligen längre än hufvudet. 

AypEfufvid "och palper- Bvitfaktiga möostoosmssooo-oos-osast san 1 Cinnamomeana. 

B) Hufvud och palper ej hvitaktiga, på sin höjd föga ljusare än framvin- 

garne. 

1) Bakvingarne enfärgadt brungrå. 

a) Framvingarnes midtelband något tandadt -...ooo---- 2 Heparana. 

b) Framvingarnes midtelband ej tandadt soooooooooooo---- 3 Ribeana. 

2; Bakvingarne vid basen grå, i spetsen bredt ljusgula eller gul- 

— [TR SEE SIREN I FOND ESEL SAG ENN 4 Corylana. 

II:o. Antennerna hos & utan urhålkning på I:sta leden. 

A) Framvingarnes framkant hos & med nedstruken hårighet, som betäc- 

ker ett mer eller mindre tydligt, flikformigt omslag närmare basen. 

(Cacoesia HUBN.) Palperna ej längre än hufvudet. 

1:0) Bakvingarne helt och hållet eller åtminstone i framkanten hvit- 

aktiga. 

(A) Framvingarne med 1 mörkare tvärband och I stundom genom 

en linie till analhörnet fortsatt mörk framkantsfläck nära 

vingspetsen. 

a) Bakvingarne i inkanten grå, undertill utan mörk vatt- 

KIND FE EN DANS AE SE SEA Ra sara oa 5 Semialbana. 

bj) Bakvingarne i inkanten ej grå, undertill med mörk vatt- 

TIN 0 DL SPELSET teh oe bor CST AL VE sea 6 Modeeriana. 

(B) Framvingarne med 2 kanelbruna tvärband och 1 sådan fram- 

KantsHackanonst sorts Ua pet el a då RR SE Rn den 7 Strigana. 

2:0) Bakvingarne enfärgadt grå eller grå med ockragul spets. 

(A) Framvingarnes fransar mot vingspetsen mörkare, 
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a) Framvingarne violetta, ockragula eller rostfärgade med obe- 

stämd och liksom afnött, mörk framkantsfläck nära spetsen. 

t) Bakvingarne hos båda könen i spetsen bredt orangegula, 

framvingarnes teckningar liksom afnötta... 8 Podana. 

2) Bakvingarne hos gÖ& icke eller föga ockragula, hos Q 

helt eller i främre hälften ockragula; framvingarnes 

teckningar mera skarpa —<>Espe Sesame 9 Piceana. 

b) Framvingarne olivgröna med rostfärgade fläckar; framkants- 

fläcken? skanp,tbyrstdigs 35 bars a rer 10 Xylosteana. 

c) Framvingarne brungrå med kastaniebruna fläckar; fram- 

kantsfläcken förlänger sig utan afbrott smalt till anal- 

Hörnet sos seed sor Ae see 2 UA ae NUR AE SR 11 Crategana. 

d) Framvingarne askgrå med brunt tvärband och brun fram- 

käntsfläck 0 so 2 Sr ort Sen 5 Sar 12 Musculana. 

(B) Framvingarnes fransar mot vingspetsen ej mörkare. 

a) Framvingarnes framkantsfläck antingen själf eller genom en 

från honom utgående, skarp, slingrande linie fortsatt till 

analhördetss2e> cpE Sea ee Se ana RR 13 RBosena. 

b) Framvingarnes framkantsfläck ej fortsatt till analhörnet ; 

- 14 Sorbiana. 

B) Framvingarnes framkant hos 7 med flikformigt, membranlikt omslag 

nära basen. 

1:0) Palper korta, uppåtstigande; framvingarne mörkbruna med bly- 

glänsande omslag och tvärlinier (Ptycholoma GN.) 15 Lecheana. 

2:0) Palper långa, horizontelt framstående, 23 gång så långa som huf- 

vudet; framvingarne ockragula, utan blyglänsande tvärlinier 

(Idiograplus NERD) re =S e0 0 TE ITSAE RA ee Ae 16 Inopiana. 

) Framvingarnes framkant hos & utan flikformigt omslag nära basen. & 
1:0) Antennernas 1:sta led hos: gy ofvantill med lång, frånstående hå- 

righet; framvingarne gulaktigt eller brunaktigt grå (Choristoncura 

Tip) FA DA SG SEE LEE EAA TE ANN 17 Diversans. 

2:0) Antennernas 1:sta led hos I ofvantill utan hårighet. 

(A) Framvingarne utan blyfärgade, glänsande tvärlinier eller punkter 

(Heterognomon TED.) 

a) Framvingarnes fransar utan blyglans. 

1) Framvingarne brungrå med 2 bruna framkantsfläckar och 

I mkantsfläcks. —=2:53:30-25r390e tree 18 Forsterana. 

2) Framvingarne gula med brun nätformig teckning och brun 

See LG esp AEA ALS A r NNE 19 Forskåleana. 
3) Framvingarne enfärgade, olläckade. 

tvärlinie 

(a) Framvingarne ljusgrönasoo.oooooo--o----- 20 Viridana. 

(b) Framvingarne blekt ockragula eller svafvelgula 

21 Paleana. 

b) Framvingarnes fransar med blyglans. 
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1) Framvingarne smutsigt ockragula eller kanelbruna, under- 

till brungrå med ljus spets utan brun vattring 

22 Viburnana. 
2) Framvingarne gråglänsande (S) eller ockragula (2), under- 

till med ljus, brunvattrad spets ......... 23 Rusticana. 

B) Framvingarne med blyglänsande linier eller punkter (Argyrotoxa 

WooD.). 

a) Framvingarne med blyglänsande punkter och hvit inkants- 

Ae gle RN USE ENE NE IAEA BARS 24 Conwayana. 

b) Framvingarne med blyglänsande tvärlinier. 

1) Framvingarne med snöhvit, tresidig framkantsfläsk 

25 Holmiana. 
2) Framvingarne utan hvit framkantsfläck. 

(a) Framvingarnes blyglänsande tvärlinier 7—38 

26 Rolandriana. 
(b) Framvingarnes blyglänsande tvärlinier 2 och dubbla 

27 Loeflingiana. 
(ce) Framvingarnes blyglänsande tvärlinier 3 

28 Bergmanniana. 

1. T. cinnamomeana TREIT. Ansigtet hvitt; framvingarne 

ljust kanelbruna med mörkare, otydlig vattring, basen, ett 

öfver disken gående, i inre brädden rakt, i yttre brädden nära 

framkanten något insvängdt tvärband, och en framkantsfläck nära 

spetsen mörkare; bakvingarne rödgrå. 

NATLENGR. Spa Tortr, & Pin. :6..34- 

Larven grön med gult hufvud; lefver på björk, rönn, fogel- 

körs, Prunus padus, Rhamnus frangula. 

Under juni och juli månader i Skåne och Blekinge. 

2. T. heparana SCHIFF. Ansigtet rödbrunt; framvingarne 

brungula eller blekt rödbruna med brunröd vattring; basen, ett 

öfver disken gående i båda bräddarne tandadt, nära framkanten 

smalare tvärband och en ofta otydlig framkantsfläck mörkare; 

bakvingarne brungrå. 

NVATIEEN GRE fra Pe ROTE GE SLI, SJs 35 

Larven grön, längs ryggen mörkare med ljusa streck; hufvud 

grönt; lefver på de flesta löfträd. 

Under juli och augusti månader i södra och mellersta Sverige 

åtminstone ända upp i Upland. Inom Norge anmärkt på Dovre. 

3. T. ribeana Hiäsrn. Hufvud lädergult; framvingarne läder- 

gula med otydlig brun vattring; basen, ett öfver midten gående, 
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i inre brädden ej tandadt, på midten bredast tvärband och en 

liten framkantsfläck bruna, mörkare infattade; bakvingarne brungrå. 

WALLENGR. i. SP: JL Ortt., OG In: ÖR S2s 

Var. cerasanra HuUBN. Framvingarnes vattring tydlig och 

inkanten svartaktigt anlupen. 

WALTLENGRIG SSP UL OREAGSIINSNONNS SA 

Larven grön eller gräsgrön med mörkare rygglinie, glesa, 

svarta borster, grönt, svartfläckigt hufvud och svartbrun, med hvit 

längslinie försedd nacksköld. Den lefver på äpleträd, körsbärs- 

träd, plommonträd, slånbuskar, krusbärsbuskar, vinbärsbuskar och 

flera vilda trädarter. Larverna till båda varieteterna äro hvar- 

andra fullkomligt lika och imagines förekomma i parning med 

hvarandra. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige 

ända in i Upland samt i södra Norge. Varieteten är endast an- 

märkt i Sveriges sydligaste provinser. 

4. ÖT. corylana FaABR. Framvingarne gula eller ockragula 

med rostbrun vattring; basen, ett öfver midten gående, vid in- 

kanten bredast, af mörka linier innefattadt, merendels blott vid 

framkanten mörkt tvärband, och en otydlig framkantsfläck rost- 

bruna; bakvingarne grå med blekgul spets. 

WALLENGR.: Op Ortt. (Gc Li. 0: ST 

Larven grön, med blekgrönt hufvud och svarttecknad hals- 

sköld; lefver på hassel och flera löfträdsarter. 

Under juli och augusti månader i södra Sverige, åtminstone 

in i Östergötland samt i södra Norge, vid Bergen och i Odalen. 

5. OT. semialbana GN. Framvingarne ljust lädergula, med 

otydlig, brun vattring nära utkanten; ett öfver disken gående, 

bakom midten bredast och mörkast, 1 inre brädden af brun linie 

begränsadt, i yttre brädden liksom afnött tvärband och en i inre 

brädden af brun, ända till analhörnet fortsatt linie begränsad, 

stundom otydlig framkantsfläck blekbrunaktiga ; bakvingarne grå med 

hvitaktig spets, undertill utan mörk vattring i spetsen. 

WALLENGR; Sp. Tortr, SC Tin: Od 30. 

Larven skall lefva på Lonicera. - Den är grågrön med brunt 

hufvud och halssköld. 

Under juli månad har arten blifvit sparsamt träffad i södra 

och mellersta Sverige ända in 1 Upland. 
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6. T. modeeriana LIN. Framvingarne glänsande halmgula 

eller blekt ockragula med brun vattring; ett öfver disken gående, 

baktill blekare och liksom afnött tvärband samt en framkantsfläck 

svartbruna; bakom den senare 1—3 svartbruna punkter; bakvin- 

garne bleka, undertill med mörk vattring. 

NW AELENGRS Ops LOL ÖS LIN ÖH 20 

Larven mörkbrun med svart hufvnd; lefver på flera kärr- 

växter, såsom Comarum palustre, Epilobium hirsutum o. s. v. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige 

ända in i Upland. 

7. T. strigana Häsn. Framvingarne glänsande gula med 

från inkanten till framkanten snedgående kanelbruna tvärband, det 

inre ofta framtill afbrutef, det yttre stundom 2 gånger genom- 

brutet; nära vingspetsen en kanelbrun framkantsfläck; bakvingarne 

ljusgrå, i framkanten gulhvita. Palperna + längre än hufvudet. 

Var. stramineana H. S. Framvingarne enfärgadt gula utan 

tvärband och framkantsfläck. 

NYA TENGR. SSP. xd OLLE, :CC lg SÖ 

Larven skall lefva på Artemisia campestris och Gnaphalium 

aArenarium. Den är grön med gulgrönt hufvud och nacksköld. 

Under juli månad har arten träffats i Skåne och på Gotland. 

8. T. podana Scor. Framvingarne hos & rödgrå, baktill 

rödaktigt ockragula med svartaktig, gulkantad inkantsstreck nära 

basen och mörkbrunt, mycket smalt mot framkanten gulkantadt 

tvärband; eller hos 29 rödaktigt ockragula, tydligt mörkvattrade med 

rödgrå fläck vid basen och rödgrått, på midten nästan linieärt men 

mot inkanten till en stor fläck utbredt tvärband, samt en rödgrå, 

föga tydlig framkantsfläck nära vingspetsen; bakvingarne i spetsen 

bredt orangegula. 

MAECENGR USP. KOTfE. (CE kinass. 24. 

Larven grön med mörkare rygg, brunt hufvud och svarta 

fläckar; lefver på ek och andra löfträd; äfven på fruktträd. 

Under juli månad i Skåne. 

9. T. piceana Lin. Framvingarne hos & violettröda eller 
violettgrå med violettbrun, framtill ljusgrått begränsad inkantsfläck 
nära basen, ett mot midten utvidgadt, inåt rakt begränsadt men 
utåt sönderslitet rödbrunt tvärband, en rostbrun framkantsfläck och 

en därifrån skild rostbrun utkantsfläck; framvingarne hos 9 röd 
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bruna eller ockragula med violett skimmer, brunröd, gles, nät- 

formig teckning och en mörk tvärstrimma nära basen; tvärband, 

utkantsfläck och framkantsfläck såsom hos g&, men de båda första 

mera sönderslitna; bakvingarne icke eller föga ockragula (SS) 

eller helt eller blott i främre hälften ockragula (2). 

WALLENGRA SP: OIQr bn SER IG He 23 

Lärven gulgrön med kastaniebrunt hufvud, gul nacksköld 

och svarta bröstfötter; lefver på fur och gran, där den samman- 

spinner på längden några barr. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige 

ända in i Upland samt i södra Norge. ; 

10. T. xylosteana Lin. Framvingarne olivgröna, blekbruna. 

eller ockragula med mörkt rödbrun gulkantad snedstreck från 

basen af inkanten, ett rödbrunt, gulkantadt, vid framkanten smalt, 

därefter småningom utvidgadt tvärband, som stundom är förenadt 

med den mörka fyrsidiga framkantsfläcken nära spetsen; utan- 

för framkantsfläcken 2 rödbruna fläckar, den ena vid vingspet- 

sen, den andra i analhörnet: bakvingarne grå; framvingarnes 

fransar gulaktiga. 

WATBENGRA op: LOPUF. Oc Lan Ok: 2.0, 

Larven olivfärgad med svart hufvud och hvita fläckar, som 

i midten äro svarta. Den lefver på Lonicera xylosteum, ek och 

flera andra löfträd. 

Under juli månad i hela Sverige ända in i Lappmarkerna, 

och 1 Norge anmärkt vid Kristiania, Bergen och i Gudbrandsdalen. 

11. OT. crategana Häen. Framvingarne brungrå eller ljust 

violettgrå med sned, mörkbrun inkantsstreck nära basen, mörk- 

brunt, vid framkanten mycket smalt, men förr än det hinner 

midten mycket bredt tvärband och en brun framkantsfläck nära 

vingspetsen, hvilken afsmalnande fortsättes ända till analhörnet; 

alla hvitinfattade. 

WATELENGR. OP. TORtEe MD. 5.215: 

Larven skall lefva på äppleträd och Acer. 

Arten är under juni och juli månader träffad i Skåne och 

Östergötland, samt inom Norge vid N&es Verk och vid Bergen. 

12. T. musculana Häsn. Framvingarne askgrå med- mörk 

nätformig teckning, mycket otydlig, knappt mörkare basfläck, ett 

mörkt gråbrunt, mot inkanten starkt utvidgadt, utåt liksom afnött 
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tvärband och en liten mörkt gråbrun, med rostgult uppblandad 

framkantsfläck nära vingspetsan. Palperna 3 längre än hufvudet. 

NATBENGRI SPosed ORUK6E TINA Se 

Larven svartgrön eller svartgrå med hvitaktiga vårtor och 

smutsigt hvitgrå sidolinier; hufvudet gult, svartfläckigt; nacksköl- 

den gråbrun, svartfläckig. Lefver på björk, SaZx-arter och andra 

löfträd. 

Under maj och juni månader 1 hela Sverige ända i nordliga- 

ste Lappmarkerna, men i Norge hittills endast anmärkt vid 

Kristiania, 1 Odalen och vid Domdö. 

13. OT. rosåna LIN. Framvingarna brungrå eller violettgrå, 

med tät, mörkare, nätformig teckning; det något mörkare bas- 

fältets gräns tydligare och utsväller till en mörk fläck på ving- 

vecket; tvärbandet smalt vid framkanten men bredare vid inkanten ; 

nära vingspetsen en mörkare framkantsfläck, som fortsättes till 

analhörnet genom en mörk linie; alla ej hvitinfattade; vingarne 

undertill närmast framkanterna gula. Honans teckningar äro ofta 

knappt märkbara. 

NVATERNGR SP: FONT. (CATS Ör 27 

Larven mörkt olivgrön med brunaktigt hufvud och halssköld 

samt hvita fläckar; lefver på Kosa, björk, hassel, lind och nästan 

alla slags träd och buskar. 

Under juli och augusti månader i södra och mellersta Sverige 

ända in i Upland. I Norge anmärkt vid Kristiania och i Odalen. 

14. TI. sorbiana HiäsBn. Framvingarne grönaktigt grå, bak- 

till med mörkare nätformig teckning, basen, det i framkanten 

smalare, utåt ej skarpt begränsade tvärbandet och en med detta 

stundom sammanhängande framkantsfläck mörkt olivgröna. 

INVATERENGR. Sp. LOTtr:o SE! ins 10: 29, 

Larven mörkgrå eller blågrå med svart hufvud, brun nack- 

sköld och hvita punkter; lefver på körsbärsträd, björk, ek, hassel 

och flera andra löfträd. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige 

åtminstone in i Upland. 

15. T. Lecheana Lin. Framvingarne mörkbruna med spridda 

ockragula fjäll särdeles mot basen och 2 grofva, blyglänsande 

tvärlinier öfver disken. Palperna mycket korta. 

MATLENGR = Sp. LOrtt. (CEC lins ue .v30. 
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Larven skall lefva på ek, alm och flera andra löfträd. Den 

är ljusgrön, med svartgrön, ljuspunkterad rygg och brunt hufvud. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige 

ända upp i Vermland, och i Norge anmärkt vid Kristiania, W. 

Asker och Kragerö. 

16. T. inopiana Haw. Framvingarne blekt ockragula med 

rostbrun, nätformig teckning, och 1---2 mörka punkter vid disk- 

fältets tvärnerv. 

FlAw: Lep. Brit. 400.. certranasEt. S. IV 2105. fs 

HEIN, II” 1. 38. NOECK, Stett. sEnt. Zeit. 18005208- 

Znopiana STAINT. Man. IL 213. 

Larven Aefver vid roten af Årtemisia campestris och Å. 

vulgaris, är benfärgad med brunt hufvud och nacksköld. 

Flygtiden infaller i juli månad. Funnen i Danmark och i 

Valders i Norge samt bör hos oss eftersökas. 

17. T. diversana Häen. Framvingarne glänsande gulaktigt 

eller brunaktigt grå; basen, ett mot framkanten smalare tvärband 

och en, ofta genom ett mörkt tvärstreck med midtelbandet för- 

enad framkantsfläck brunaktiga, rostbrunt begränsade. 

WNALLENGR. "Sp: -oLOKUE, 06 LINS fer >0 

Larven grön eller grågrön med rödt eller mörkbrunt hufvud 

och nacksköld, gula eller svarta af gult omgifna vårtor och mörk 

rygglinie, som likväl stundom saknas. Den lefver på fruktträd, 

ek och flera andra träd och buskar; äfven på Plantago. 

Under juli månad 1 Skåne. 

18. T. Forsterana FaBR. Framvingarne blekt gråbruna med 

brun, nätformig teckning, 2 bruna framkantsfläckar och 1 något 

mattare i inkanten nära analhörnet. Palperna 12 gång så långa 

som hufvudet. 

WALEENGR. Sp. korr (Ce fin. SA fe 

Larven mörkgrön, hvit punkterad med rödt eller svart huf- 

vud; lefver på Myrtillus, Lonicera, Plantago m.m. 

Under juni och juli månader på hela halfön ända upp i 

Lappland och Finmarkerna. 

19. T. Forskåleana Lin. Framvingarne blekt ockragula med 

mörkare ockragul, nätformig teckning och en brun, sned, baktill 

afbruten tvärlinie samt ofta en sned gråaktig, framåt afbruten 

skuggning från inkanten. 
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WALELENGR. Sp. Tort. & Tin. 5. 20. 

Larven blek, genomskinlig, gulaktig med blekt gulgrönt 

hufvud och nacksköld samt små, hvitaktiga fläckar. Den lefver 

på Acer och Rosa. 

Under juli och augusti månader i södra och mellersta Sverige 

åtminstone in i Upland samt i södra Norge. 

20. T. viridana Lin. Framvingarne blekgröna med fram- 

kanten smalt gul; bakvingarne grå, undertill nästan hvita. Pal- 

perna 2 gånger så långa som hufvudet. 

IVVÄLLENGR: op. > FOrtr. ;& Tin. ör 40: 

Larven grön, bakåt gulgrön, med små, svarta fläckar och 

brunaktigt hufvud; lefver på ek och andra löfträd. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige 

åtminstone in i Upland samt i södra Norge. 

21. TI. palleana HiäsN. Framvingarne blekt ockragula eller 

svafvelgula med gulhvita fransar; bakvingarne hvita undertill i 

spetsen ljusgula. Palperna + längre än hufvudet. 

Häsn. Vög & Schm. 30. /avana HäsrN. f. 157. Hein. 

IST AN Sp atled nan UREIT: VILL SÖS SSINVSIN. 

fig: 37. 30 telerana STAINT. Man bib In0S:. 

Larven svart med tydliga hvita fläckar och brunt, svartteck- 

nadt hufvud; lefver på ek och åtskilliga andra träd och buskar. 

- Under juli månad funnen på Dovre. 

22. OT. viburnana ScHIiFF. Framvingarne smutsigt ockragula 

(merendels s£) eller kanelbruna (merendels 2), undertill brungrå 

med ljus spets utan brun vattring; fransarne starkt blyglänsande. 

Palperna nästan 2 gånger så långa som hufvudet, spetsiga. 

NVALDLENGR. op. LOL. & diNN rd: 40. 

Larven Aefver på ÅAlisma, Myrica, Vaccinium, Ledum, 

Salix repens, Andromeda, Ranunculus acris, Caltha palustris, 

Önonis spinosa och åtskilliga Umbellifere. Den är mörkt blågrå 

med hvita punkter och brunaktigt hufvud. 

Under juli och augusti månader i hela Sverige ända in i 

södra Lappmarkerna; inom Norge anmärkt i Odalen, på Dovre, 

i Porsanger och Finmarken. 

23. T. rusticana TrREtT. Framvingarne grå (S) eller ockra- 

gula (2) med rostbrun, nätformig teckning, stundom med 1—2 

matta mörkare fläckar i disken, undertill med ljus brunvattrad 
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spets; fransarne blyglänsande; bakvingarne grå. Palperna 2 gån- 

ger så långa som hufvudet. 

WALLENGR. Sp. LO. 63 MONO: AQ: 

Larven grönaktigt gul, mörkt punkterad med tre olivgröna 

långstreck och brunt hufvud; lefver på Myrica, Vaccinium och 

Gentiana. 

Under maj och juni månader på sanka ställen på hela halfön 

ända upp i Finmarken. Pupan svartbrun. 

24. T. Convayana FaBrR. Framvingarne ockragula, ofvan 

pudrade med svartaktigt (>) eller ockrabrunt (2), dock så att 2 

stora, tresidiga framkantsfläckar och en inkantsfläck förblifva ljusa; 

4—535 rader blyglänsande punkter. Palperna 2 gånger så långa 

som hufvudet. 

WALLENGR- -- Sp. -Lortr. &. in. 8.143. 

Larven skall lefva af bären på Berberis, i frön på Fraxinus, 

bär af Ligustrum och Sorbus. Den är gulhvit med mörkare 

ryggkärl, brungult hufvud och nacksköld. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige 

åtminstone till Upland samt vid Kristiania i Norge. 

25. T. Holmiana Lin. Framvingarne mörkt orangegula, 

mot utkanten rödbruna, med violettgrå blylinier och vid fram- 

kanten en tresidig, hvit fläck närmare vingspetsen. Palperna 1+ 

gång så långa som hufvudet. 

WALLENGR. op, Tortr. '& Tin. 5. (21. 

Larven gul med blekt rödbrunt hufvud och brun nacksköld; 

lefver på äppleträd, slånbuskar och fKosa. 

Under juli och augusti månader i södra och mellersta Sverige 

åtminstone in i Upland, samt inom Norge anmärkt vid Kristiania 

och i Odalen. 

26. T. Rolandriana Lin. Framvingarne gula med 7—3 röda, 

mer eller mindre blyglänsande, snedgående tvärstreck. 

WALLENGR: = Sp: cFOFt (CE In 2IOER 15 Oh 

Larven skall lefva på Veratrum. Flygtiden infaller i juli 

och har arten blifvit anmärkt i Östergötland, Upland och Lapp- 

land samt inom Norge på Dovre, i Finmarken och Nordlanden. 

27. OT. Loeflingiana Lin. Framvingarne ockragula med rost- 

brun, nätformig teckning, 2:ne blygrå, föga glänsande, merendels 

med mörkt utfyllda och ofta blott vid framkanten tydliga, stun- 
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dom vid inkanten i en blygrå fläck sammanflytande dubbellinier 

samt stundom i framkanten nära vingspetsen 2 bakåt förenade 

blylinier; fransarne med rostbrun rot. Palperna 13 gång så 

långa som hufvudet. 

WALLENGR., Sp: LOrtr. & Tin. ör A5: 

Larven blekgrön med svart hufvud och nacksköld samt 

svarta fläckar, lefver på ek och andra löfträd. 

Under juni och juli månader i södra Sverige såsom i Skåne; 

Småland, Blekinge, Öland, Gotland och Bohus län samt i Norge 

vid Kristiania. 

28. T. Bergmanniana LIN. Framvingarne blekgula med 

rostgul, nätformig teckning med 3 blyglänsande tvärlinier, den ena 

innanför, den andra utanför midten och den tredje vid den 

rostbruna utkanten. 

INVATLEENGRI « SPsn OKT: CCC-YLIDS Öv, AA 

Larven blekt gulgrön med svart hufvud och nacksköld; 

lefver på FKosa. 

Under juni och juli månader från Skåne åtminstone till Up- 

land och inom Norge vid Kristiania och Bergen samt i Odalen 

och Österdalen. 

5. Slägtet Lophoderus STEPH, 

Skiljes från föregående slägte hutvudsakligen därigenom att 

thorax har baktill en uppstående hårborste, äfvensom därigenom 

att A har aldrig i framvingarnes framkant något flikformigt om- 

slag. Larverna till de flesta arterna tyckas öfvervintra. 

Öfversigt af arterna. 

I:o. Framvingarne utan tydliga tvärband eller fläckar, blekt ockragula med 

BE STON ISB ÄTGANINDS 2105 3 5 RAS NA Br a AA EA 1 Ministranus. 

II:o. Framvingarne med tydliga, skarpt begränsade tvärband och fläckar. 

A) Bakvingarne undertill hvita eller gråhvita med mörka småstreck. 

1) Hufvud ech thorax brunröda utan hvit inblandning 2 Cinctanus. 

2) Hufvud och thorax hvita med grå inblandning.......-- 3 Riganus. 

B) Bakvingarne undertill brungrå; hufvud och thorax bruna 4 Politanus. 

T 

1. ö. ministranus Lin. Framvingarne blekt ockragulia, mol- 

niga af kanelrödt, hvilket är starkast bakom midten och mot 
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utkanten; på diskfältets tvärnerv ett hvitt streck. Palperna I 

längre än hufvudet. 

WALLENGR; Dp. ToOrtr id TIns SAS: 

Larven grön med kastaniebrunt hufvud; lefver mellan sam- 

månspunna blad på björk, al och Rhamnus. 

Under maj, juni och juli månader i hela Sverige och Norge 

ända upp i Finmarkerna. 

2. &L. cinctanus ScHIEF. Framvingarne hvita med ljusgrå, 

vågformig teckning; basen, ett snedt tvärband öfver disken och 

en stor ofta vid framkanten med hvit punkt tecknad framkants- 

fläck nära vingspetsen brunröda; hufvud ock thorax brunröda; 

bakvingarne undertill hvita med grå småstreck. Palperna + längre 

än hufvudet. 

WALLENGR; « Spa. LORtr. söc-DiIDn:, 75,40 

Larven skall lefva i rörformiga gångar på Ånwnthyllis vul- 

neraria och Artemisia campestris. 

Under juni och juli månader på ljungbeväxta, torra platser 

1 södra Sverige, åtminstone in i Vestergötland. 

3. LD. riganus SoDpoFFf. Framvingarne hvita med upphöjda 

svarta punkter; basen, ett mycket snedt, på midten nästan genom- 

brutet tvärband öfver disken, en framkantsfläck nära vingspetsen 

och en strimma längs utkanten brungrå; hafvud och thorax hvita 

med grå inblandning; bakvingarne undertill gråhvita med mörkare 

småstreck. 

IWIALLENGR I OPs SLOTS. (OCK KID 07 SA I 

Under juli månad på torra platser i Bohuslän och Vester- 

götland samt på Gotland oeh Öland. 

4. LIL. politanus Haw. Framvingarne silfvergrå; basen kaffe- 

brun eller rödbrun, ett dylikt bredt och snedt tvärband öfver 

disken, en stor framkantsfläck nära vingspetsen och en från anal- 

hörnet mot framkantsfläcken inskjutande, klubbformig fläck, båda 

af samma färg, hufvud och thorax bruna; bakvingarne undertill 

brungrå. Palperna 143 gång så långa som hufvudet. 

Haw. Icep. Brit: 220. STAINT: Man. 2521613 90 EleING 

II. 1.0 41: Sylväna DREIT.- VITS SHOG PSe ge 

IV 1025. LepidanasELYSIt AA: 

Larven enfärgadt grön med hufvud och bröstfötter af samma 
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färg; lefver på Potentilla, Ranunculus acris, Centaurea jacea, 

Calliuwna och Myrica. 

Under juli månad funnen i Skåne på ljungfält. 

6. Slägtet Oenectra GN. 

Bakvingarnes fransar i analhörnet ej särdeles längre än i ut- 

kanten ; oberoende nerven utgår från diskfältets tvärnerv nära in- 

till styloidgrenen; radial- och subradialgrenarne utgå ur främre 

hörnet samt styloid- och ulnargrenarne ur bakre hörnet af disk- 

fältet, stundom förenade i gemensam stam. Framvingarnes subal- 

nargren utgår från diskfältet något bakom midten af detta; ingen 

sesamoidgren; metacarpalgrenen tvågrenig, dess bakre gren ut- 

löper i utkanten. Thorax glatt utan uppstående hårborste baktill. 

Framvingarne breda; spetsen ej sikelformig; framkanten helbräddad, 

utan inskärning på midten och utan flikformigt omslag; utkanten 

nästan rät. Bakvingarne strax bakom spetsen något insvängda. 

Palperna horisontelt framåtsträckta, näbbformiga, 3 gånger längre 

än hufvudet. Antennernas leder hos & bredare än långa, under- 

till med framstående hörn. Framvingarne aldrig med uppstående 

fjäll eller fjällknölar i disken. Baktibiernas inre sporre betydligt 

längre än den yttre. 

Artens larver lefva i sammanspunna blad, men förtära äfven 

blomämnen och frön. De lefva under vårmånaderna, sedan de 

öfvervintrat. 

1. Oe. pilleriana ScHiFF. Framvingarne blekt ockragula, 

bakåt mörkare, eller grönaktigt messingsglänsande, med brun in- 

kantsfläck nära basen och z2:ne rostbruna tvärband, hvaraf det 

yttre är oregelbundet och slutar i analhörnet, därjämte smal 

strimma at samma färg i utkanten. Palperna lika långa med 

hufvud och thorax tillsamman 

IVVATT ENGRESEhS Ds SLOTT OCT: AO Se 

Larven smutsgrön med brun anstrykning, med 3 mörkare 

strimmor, en längs ryggen och en längs hvardera sidan; hufvudet 

glänsande mörkbrunt och nackskölden något ljusare. Den lefver 

på Stachys och Zrzis, men äfven på vinstocken, och förorsakar 

ej sällan stor skada på denne senare i de länder, där vinodling 
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bedrifves på fritt land. Den lefver äfven på Convallaria polygo- 

natum och Listera ovata. 

Under juli månad på Gotland. 

7. Slägtet Amphysa Curt. 

Liknar föregående slägte, men skiljes därifrån genom kortare, 

uppåtstigande, ej näbbformiga palper, som äro föga längre än 

hufvudet. Framvingarnes framkant antingen utan eller med flik- 

formigt omslag närmare basen, eller tillbakastruken hårighet där- 

städes. Antennerna hos & stundom undertill tandade eller kamlika. 

Ofversigt af arterna. 

I:o, Framvingarnes framkant hos & med tillbakastruken hårighet närmare basen; 

antennerna hos & borstformiga (Batodes GN.) soooooo-o------ 1 RBeticulana. 

II:o. Framvingarnes framkant hos & med flikformigt omslag närmare basen; 

antennerna hos & sågtandade med ciliepenslar (Capua STEPH.) 

2 Favillaceana. 

fII:o. Framvingarnes framkant hos I enkel utan omslag. 

A) Antennerna hos & kamtandade eller med långa, spetsiga borster 

(Amphysa). å 

1) Framvingarne gula med midtelbandet och spetsen rostbruna 

3 Gerningana. 

2) Framvingarne askgrå, bas, midtelband och framkantsfläck rödbruna 

4 Lunana. 
B) Antennerna hos & med tandade leder, fint cilierade (Dichelia GN.) 

1) Framvingarne gula med mörkbrunt tvärband och framkantsfläck. 

a) Bakvingarne grå med bred, hvit framkant .......-- 5 Gnomana. 

bj) Bakvinpgarne. enfärgadt/ gta ---oossec se IoeEE Seen en 6 Grotiana. 

2) Framvingarne gulaktigt purpurröda med brunt tvärband och fram- 

Kan tsfäckdes es ar ON Se SES pe Ser 7 Rubicundana. 

C) Framvingarne mörkt gråbruna med otydligt tvärband och framkants- 

Häck osa DIC SOSA oe VD CR Ae RN ere NE 8 Cinerana. 

1. AA. reticulana Häesn. Framvingarne glänsande brungula 

eller ockragula med brun, nätformig teckning, smalt, inåt 1 reti- 

kulationen upplöst, brunt tvärband och otydlig framkantsfläck nära 

vingspetsen. 

WALLENGR.:y; Ops SOL, SC vb: ORSA 

Larven mörkgrön eller bronsgrön med gula vårtor och seg- 

mentinskärningar samt smutsgult hufvud; lefver mellan samman- 

spunna blad på Lonicera, al och björk. 
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Under juli, augusti och september månader i Skåne, Blekinge 

och Vestergötlahd samt i Norge på Modum. » 

2. ÅA. favillaceana HäsBN. Framvingarne hvitgrå (>) eller 

ockragulaktigt grå (2), med matt, mörkare, nätformig teckning, 

blekbrunt otydligt tvärband, basen och framkantsfläcken nära ving- 

spetsen äfven blekbruna, men otydliga. Palperna 2 gånger så 

långa som hufvudet. 

INVAELENGR: Sp: ok Ortr 6) ins TO. 150: 

Under maj och juni månader i Småland och Upland. Lar- 

ven iefver på al och Carpinus. 

3. ÅA. gerningana SCHIFF. Framvingarne gula, bakåt gul- 

brunaktiga, med ett i inre brädden skarpt begränsadt men i yttre 

brädden obestämdt, rödbrunt, snedt tvärband; vingspetsen oftast 

ända till analhörnet snedt rödbrun, hvilken färg fortsättes ända 

till utkanten, men stundom lemnar plats för grundfärgen närmast 

fransarne. Palperna 2 gånger så långa som hufvudet. 

NVATLENGR:A SP LOL. GS ClIN 0: SS 

Larven smutsigt mörkgrön, bakåt gulaktigt olivfärgad, med 

svart oval ring på sista segmentet; hufvud och nacksköld röd- 

aktigt orangegula med några mörka teckningar. Den lefver på 

Statice armeria, Calluna vulgaris och Vaccinium uliginosum 

men äfven på Betula. 

Under juli och augusti månader i Skåne, Vestergötland och 

på Gotland. 

4. A. lunana THBG. Framvingarne askgrå eller hvitgrå; 

basen matt svartgrå; 2 sneda tvärband svartgrå med spridda räf- 

röda fjäll (7) eller körsbärsbruna (9), det yttre bildadt af den till 

analhörnet förlängda och där stundom med midtelbandet samman- 

hängande framkantsfläcken, som i inre brädden är kantad med en 

hvitaktig linie; midtelbandets båda bräddar kantade med en hvit- 

aktig linie. 

WALLENGR. Sp. Tortr. & Tin. ro. 58. 

Larven skall lefva på lågväxande Salix-arter, Potentilla 

anserina och P. tormentilla. 

Under juni och juli månader anmärkt i Skåne, Småland och 

Norrbotten. 

5. AA. gnomana LIN. Framvingarne blekt ockragula med 

brunaktig vattring, ett vid framkanten smalt och skarpt begrän- 

Entomol. Tidskr. Årg. 9, H. 4 (1888). 14 
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sadt, brunaktigt, mot inkanten till en bred matt fläck utvidgadt 

tvärband och en ännu mörkare brunaktig, skarpt begränsad fram- 

käntsfläck nära vingspetsen; bakvingarne grå, med bred hvit 

framkant. 

WATELENGRA 1SPe, HORSE STD sO EAA 

Larveu skall lefva på Stachys sylvatica, Myrtillus, Vaccinim 

och Hera löfträd. 

Under juli och augusti månader i södra och mellersta Sverige 

åtminstone in i Gestrikland samt inom Norge anmärkt i Gud- 

brandsdalen. 

6. A. grotiana FaABR. Framvingarne ockragula med röd- 

brun nätformig tecknig; basen, ett merendels på midten samman- 

snörpt eller genombrutet, för öfrigt jämbredt tvärband och en 

ofta på midten med tvärbandet sammanflytande, sällan rätt tydlig 

framkantsHäck mörkbruna; bakvingarne enfärgadt mörkgrå. Pal- 

perna 143 gång så långa som hufvudet. 

WALLENGR. Sp; Törtr. & Tin. O. 53. 

Under juli och augusti månader funnen i Skåne och Upland 

samt i Söndmöre i Norge. 

7. A. rubicundana H. S. Framvingarne purpurröda eller 

körsbärsröda, där och hvar gulaktiga, med sparsam mörk vattring; 

ett purpurbrunt tvärband snedt från framkanten till inkantsmidten 

och en dylik framkantsfläck midt emellan detta och vingspetsen; 

bakvingarne mörkgrå med hvitgrå fransar, undertill smutsigt blek- 

gula med tydlig grå, nätformig teckning. 

WALLENGR. Sp. Tortr. & Tin. 9. 55. 

Under juli och augusti månader 1 Sydvaranger och Finmarken. 

8. ÅA. cinerana ZETrT. Framvingarne mörkt gråbruna, längs 

framkanten där och hvar kanelbruna, med fin brun nätformig 

teckning; ett mörkare, otydligt tvärband från framkanten till 

inkantsmidten och en dylik, men otydlig framkantsfläck nära ving- 

spetsen, bakvingarne brungrå med gulbrunaktiga fransar, under- 

till brungrå, vid kanterna gulaktiga med fin brun, nätformig 

teckning. 

WALLENGR. Sp. Lortr. & Tin: 9. 50. 

Under juli månad i södra Lappmarkerna samt i Norge vid 

Lillehammer och på Dovre. 

At 
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9.? ÅA. lapponana TENnGSTR. Hufvud och thorax gulbruna; 

framvingarne blekt rödaktigt ockragula med nätformig sotbrun 

teckning; ett rakt, brunt, snedgående tvärband öfver disken, hvil- 

ket utåt utbreder sig till diskfältet, men är mindre tydligt vid 

analhörnet och där sotbrunaktigt; 1 framkanten en stor, brun, tre- 

sidig fläck, som inåt är skarpt begränsad, men utåt mot ving- 

spetsen försvinnande, så att grundfärgen här och i utkanten åter 

framträder; bakvingarne grå, mot utkanten sotbrunaktiga, undertill 

hvitaktiga, mot spetsen ockragulaktiga, med sotbruna tvärstreck. 

Antennerna hos Ög undertill fint håriga. 

Tortrix lapponana TENGSTR. Cat. Lep. Faun& Fennice 

P3 r350- N:0r6 92: 

Funnen i Finmarken. Flygtiden lär infalla i juli månad. 

Arten är okänd för författaren. Enligt TENGSTRÖM skall arten 

hafva samma vingform som Å. gerningana. 

8. Slägtet Ablabia STEPH. 

Bakvingarnes fransar i analhörnet ej särdeles längre än i 

utkanten; oberoende nerven utgår från diskfältets tvärnerv längre 

från styloidgrenen vid bakre tredjedelen af den vinkelformigt 

brutna, stundom helt felslående tvärnerven; radial- och subradial- 

grenarne ur främre hörnet samt styloid- och ulnargrenarne ur bakre 

hörnet af diskfältet, de förra stundom, men de senare sällan för- 

enade i gemensam stam. Framvingarnes subulnargren utgår ur 

diskfältet vid midten af detta; sesamoidgrenen utlöper i eller strax 

bakom vingspetsen; metacarpalgrenen enkel, ej grenig. Thorax 

glatt, utan uppstående hårborste baktill. Framvingarne jämförelse- 

vis smala; spetsen ej sikelformig; framkanten utan inskärning på 

midten; utkanten svagt rundad. Bakvingarne likaledes smala, 

bakom spetsen föga insvängda. Palperna betydligt längre än huf- 

vudet, något nedåt lutande, tunna. Antennerna kort cilierade. 

Framvingarne utan uppstående fjäll eller fjällknölar i disken med 

2 tydliga på längden gående delningsnerver i diskfältet. Bak- 

tibiernas inre sporre af midtelparet icke eller högst obetydligt 

längre än den yttre. 

1. ÅA. osseana ScoPp. Framvingarne glänsande, mycket blekt 

gråbrunaktiga med spridda mörka punkter mellan nerverna och 
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ofta med 2 mera tydliga i disken, den ena innanför och den 

andra något bakom midten, samt stundom med grå skuggning 

längs den ljusare framkanten och en dylik vid tvärnerven, ofta 

sträckande sig ända till analhörnet; bakvingarne brungrå. 

WALLENGR. Sp. Tortr.,, & Tin. 10. 60. 

Larven skall lefva under stenar i rörformiga gångar samt 

nära sig af växtdelar. 

Under juli och augusti på hela vår halfö ända upp i Fin- 

marken. 

2. ÅA. argentana CLERK. Framvingarne glänsande silfver- 

hvita; bakvingarne gulaktigt silfvergrå, längs inkanten gråpudrade. 

WALLENGR. Sp. Tortr. (eclin. IO. OT: 

Under juni och juli månader på fuktiga ängar i södra och 

mellersta Sverige åtminstone in i Vermland och inom Norge an- 

märkt i Odalen, Romsdalen och Söndmöre. 

9. Slägtet Cnephasia STEPH. 

Liknar till alla delar föregående slägte, men framvingarnes 

diskfält endast med en tydlig, på längden gående delningsnervy 

och kortare palper, föga längre än hufvudet samt mera tresidigt 

fjälliga. Framvingarnes framkant är hos 9 mera rät. 

Arterna stå hvarandra. mycket nära och äro därjämte så va- 

rierande att det oftast är svårt att afgöra hvad som skall anses 

såsom art eller såsom varietet och detta så mycket mera som 

man funnit att samma arts larver variera efter de olika växtarter, 

hvarpå de lefva. Det tyckes därför som om knappt någon be- 

stämd gräns gåfves en del arter emellan. Namnet Sczaphila, som 

af de fleste förf. tilldelats detta slägte, tillhör ett Dipterslägte och 

kan därför ej här användas. 

Öfversigt af arterna. 

I:o. Framvingarne med mörka, af fläckar bestående tvärband. 

A) Framvingarne hvita med 3 grå eller svartaktiga tvärband 1 Penziana. 

B) Framvingarne ockragula, vid basen mörkare, med 2 bruna tvärband, 

det yttre mot framkanten gaffelformigt —---------o------s--- 2 Segetana. 

C) Framvingarne ljusare eller mörkare grå. 

1) Flufvudet grätt 23 a se Dorsets ESS bs Ser SS NSIRER 3 Wahlbomiana. 

2) EHufvudet. smutsgult-- => = S56 555 oe a SAN ee 4 Nubilana. 

II:o. Framvingarne utan tvärband, brunrökiga med spridda svarta fjäll 

5 Policolana. 
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1, OC. penziana TueBG. Hufvud hvitt; framvingarne hvita, 

glest gråspräckliga, med ett vinkladt, ej inkanten hinnande tvär- 

band vid basen, samt 2 af fläckar bestående, stundom genom- 

brutna tvärband från framkanten till analhörnet, alla svartaktiga ; 

vingspetsen grå eller svartaktig; bakvingarne hvitaktiga. 

IWVATTENGRI Apa hOGtR (GE KLIN TÖRLÖG 

Var. 1. Octomaculana WILK. Fråamvingarnes tvärband grå, 

de båda yttre oftast genombrutna; bakvingarne grå. (STAINT. 

Man. II: 12538.) 

Var. 2. Conspersana (WILK.) Framvinrgarne gråhvita, stun- 

dom utan teckningar, stundom gråspräckliga med matt antydning 

till de mörka tvärbanden. (STAINT. Man. II. 258.) 

Larven gulhvit, lefver i en hvit, säckformig spånad mellan 

de öfre, med föga jord betäckta delarne af roten eller nedliggande 

grenarne på Häippocrepis comosa, men äfven på tistlar. 

Under juli och augusti månader på hela vår halfö ända upp 

i Finmarken. 

2. OC. segetana ZELL. Hufvud ockragult; framvingarne blekt 

ockragula, vid basen mörkare med 2 ockrabuna tvärband, det 

ena nära basen och vinkelformigt brutet, det andra öfver disken 

och i framkanten gaffelformigt deladt; vid utkanten en ockrabrun- 

aktig strimma. 

IWALEENGR: föp. LOFtr. Oc Lin: C1O.-02. 

Under juli månad på sandfält i Skåne vid Sjöbo. 

3. OC. Wahlbomiana LIN. Hufvudet grått; framvingarne 

hvitgrå; ett baktill afbrutet brungrått, tandadt tvärband nära basen, 

ett annat dylikt, snedt, af sammanhängande fläckar bestående och 

därför tandadt öfver disken, samt ytterligare ett 3:dje från fram- 

kanten till analhörnet, hvilket dock stundom intager nästan hela 

vingspetsen, stundom blott antydes genom en fläck i analhörnet; 

ofta hafva framvingarne dessutom brunaktiga små streck. 

Var. 1. Communana HKH. S. Framvingarne askgrå, tvär- 

banden brungrå, basens spetsvinkligt brutet; det mellersta med 

ett skarpt hörn i inre brädden, men är i den yttre ej skarpt be- 

gränsadt; det 3:dje rakt, smalt, mot framkanten otydligt; fram- 

vingarne smala med skarp rpets. 

Var. 2. ÅAlticolana H. S. Framvingarne hvitgrå med svarta 

atomer och skarpt bruna tvärband, hvaraf det 3:dje bildar i inre 
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brädden 2 rätvinkliga hörn; framvingarne något bredare med 

skarp spets. 

WALLENGR./ Sp. Tortr: & Tinrkro. 05: 

Var. 3. Derivana LAHARPE. Framvingarne blåaktigt hvit- 

grå; basens tvärband i båda bräddar begränsadt med en svart 

linie, trubbigt brutet; midtelbandet i midten med brungul inbland- 

ning; 3:dje tvärbandet antydes genom en föga mörk skuggning i 

framkanten, därifrån en rad svarta punkter utgår i utkanten; fram- 

vingarne temligen smala. 

DETTA! ELARRE.. FatlmeStusses, konbtr: D:04TT5S 

Var.4. Virgaureana TrRett. Framvingarne brungrå, pudrade 

med brunt; tvärbanden otydliga af samma form som hos hufvud- 

arten; framvingarne smala, spetsiga. Mindre form. 

WALLENGR: op. LOrtr, & lin. Io., 00; 

Var. 5. Pasiviana HuBN. Framvingarne brungrå, matt 

mörkpudrade, nästan utan tvärband eller med föga mörkare så- 

dana; framvingarne smala, spetsiga. Mindre form. 

IWAELENGRT" Sp- slott: -6EsPin Se TE Og: 

Vär. 6. Minusculana Zeur. Framvingarne ljust blågrå, föga 

mörkpudrade, med bruna tvärband; det 3:dje utan starka tänder 

intager merendels hela vingspetsen; framvingarne temligen breda 

och trubbiga. Mindre form. 

ZELL.  Stett.. Ent. Zeit., 1849. 247. Monokana mid 

S IV is201:-Eig. roö4=- 100. 

Var. 7. Incertana TrReit. Framvingarne ljust hvitgrå med 

gråbruna tvärband, det mellersta i båda bräddar skarpt begrän- 

sadt; det 3:dje sammanflutet af 3 framkantsfläckar; framvingarne 

breda, men ganska spetsiga. Minsta form. 

WALLENGR= «Opl ROFtr. (Sc oban sr In OLE 

Larven mörkt grågrön eller svartaktig, med svart hufvud och 

nacksköld samt svarta, ej ljuskantade vårtor och gult, svartkan- 

tadt analsegment. Denna varietet har gifvit såväl den typiska 

formen som var. communana. Larven ljusgul, med glänsande 

svarta vårtor, gult hufvud och nackskölden gul med svarta fläckar, 

eller framtill gul och baktill svart eller slutligen helt svart. Denna 

varietet har gifvit virgaureana. Larven hvitgrå, blågrå eller 

gulgrå med glänsande svarta vårter; hufvud gult eller delvis svart, 

stundom helt svart; nackskölden svart med ljus långsgående linie. 
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Har gifvit den typiska formen, dels åtskilliga varieteter. Larven 

grå eller nästan svart, med svarta, ljuskantade vårtor; hufvud 

gult med svart bakkant; nackskölden svart med gul framkant och 

midtellinie. Har gifvit Var. minusculana. Tarven är polyphag 

och har blifvit funnen på Åchillea millefolium, Senecio, Arte- 

misia campestris & vulgaris, Centanrea jacea, Solidago vir- 

gaurea, Serratula tinctoria, Hicraciwum, Anthyllis, Medicago 

sativa, Vicia sepium, Orobus tuberosus, Sedum, Angelica, Zgo- 

podium, Primula veris, Saxifraga, Lathyrus, Cerastiun, 

Ononis spinosa, Crategus m. fl. Såsom späd minerar larven inuti 

bladen på näringsplantan, men utkryper sedan och lefver mellan 

sammanspunna blad. 

Mellan ofvan uppräknade varieteter, som af flere förf. anses 

såsom själfständiga arter, finnas talrika öfvergångar. ZELLER an- 

ser alticolana såsom god art och HOFMANN anser minusculana 

och Zzzacertana tillhopa såsom en god art, skild från öfriga, huf- 

vudsakligen på grund af något olika förm af honans ägglägg- 

ningsrör. Vi hafva här fört dem alla tillsamman till dess vidare 

undersökningar kunna afgöra saken. 

Under juli och augusti månader på hela halfön in i Fin- 

marken. Dock tillhör var. 2 mera norden och fjällen, samt de 

öfriga sydligare provinserna. Hufvudformen förekommer öfver allt. 

4. OC. nubilana Häsn. Hufvudet smutsgult; framvingarne 

mörkbruna, vattrade med svartaktigt, antingen utan eller med 2, 

af mörka tvärlinier genomdragna, askgrå tvärband, det ena innan- 

för, det andra utanför midten. 

WALLENGR.. Sp. LOrtr. & Tin. rt. 68. 

Larven skall lefva på äppleträd, slånbuskar och äfven på 

björk samt på Crategus. Den är grön med brunt hufvud. 

Under juli månad i södra och mellersta Sverige, åtminstone 

in i Upland. Skiljes från föregående ej blott genom hufvudets 

färg utan äfven derigenom, att framvingarnes bas är bredt mörk- 

brun, ej grå med brunt tvärband. 

5. C. policolana. GN. >»Brun,; framvingarne brunrökiga, 

något glänsande, i synnerhet i disken beströdda med oregelbundna, 

glesa, svarta fjäll; framkanten utåt knappt punkterad med hvitt; 

fransarne af samma färg som vingarne; bakvingarne askgrå, mot 

utkanten rökiga.» GUENÉE. 
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NVATLLENGR.- pe LO TSEK INSATT (OS 

Beskrifven af GUENÉE efter exemplar från Norge i BoIs- 

DUVALS samling. För förf. obekant och måhända ej tillhörande 

detta slägte. GUENÉE hänför arten till sitt slägte PEDIscaA, som 

innefattar en hel del heterogena arter, men säger därjämte: »vix 

hbujus generis>. Kroppsformen jämför han med KRemyana poll., 

hvilken han återigen försätter till sitt slägte Eplippiphora. 

10. Slägtet Olindia GN. 

Bakvingarnes fransar i analhörnet ej särdeles längre än i 

utkanten; den oberoende nerven utgår från diskfältets tvärnerv 

nästan midt emellan styloid- och subradialgrenarne; radial- och 

subradialgrenarne utgå ur vidt skilda ställen af diskfältet, den 

förre ur främre sidan, den senare ur främre hörnet, och således 

aldrig förenade i gemensam stam; styloid- och ulnargrenarne 

ur diskfältets bakre hörn, ej förenade i gemensam stam. Fram- 

vingarnes subulnargren utgår från diskfältet föga bakom midten; 

sesamoidgrenen utlöper i utkanten; metacarpalgrenen enkel, ej 

grenig. Thorax utan uppstående hårborste. Framvingarnes form 

såsom hos föregående slägte. Bakvingarne bakom spetsen knappt 

insvängda. Palperna små, föga fjälliga. Antennerna hos & kort 

cilierade. Framvingarnes diskfält med 2 delningsnerver. Bak- 

tibiernas inre sporre märkbart längre än den yttre. 

I. O. fasciana Lin. Framvingarne svartbruna, marmorerade 

med purpur och svart, och med ett hos &A smalt, stundom genom- 

brutet, hos 9 bredt, hvitt tvärband innanför midten, samt isyn- 

nerhet hos den senare med 2 små hvita framkantsfläckar nära 

spetsen. 

MWATLENGR «= Sp ROR, SCC ILE IE 

Larven skall lefva på Myrtillus. 

Under juni och juli månader i Skåne, Blekinge och Småland. 

II. Gruppen Conchylidid&e GN. 

Bakvingarnes bakre mediannerv mot basen helt naken, och 

samma vingar ega oberoende nerv, som utgår från diskfältets 

tvärnerv mer eller mindre långt från styloidgrenen, på sin höjd 

vid bakre tredjedelen af tvärnerven; radial- och subradialgrenarne 
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utgå från främre hörnet af diskfältet, förenade i gemensam stam. 

Tungan år hornartad, kort och knappt synlig. Framvingarnes 

sabulnargren utgår ur diskfältet strax bakom dettas bakre hörn 

och löper temligen tvärt ut i inkanten eller analhörnet, så att 

den där kommer nära intill dorsalnervens utlopp. Palperna hän- 

gande, starkt fjälliga, mer eller mindre långa, men alltid något 

längre än hufvudet. Antennerna hos & långt och fint cilierade. 

Framvingarne i analhörnet med långa, flikformigt utstående fransar. 

Arterna, som under hvilan hålla vingarne takformigt sam- 

manlagda, tillhöra följande hos oss förekommande slägten: 

1:o. Bakvingarnes styloid- och ulnargrenar ur samma pnnkt (bakre hörnet) på 

diskfältet, stundom förenade i gemensam stam... soooooooo--- Conchylis. 

II:o. Bakvingarnes styloid- och ulnargrenar utgå ur diskfältet vidt skilda från 

hvarandra, den senare långt framom den förra sooooooooos------- Coccyx. 

1. Slägtet Conchylis Treit. LED. 

Bakvingarnes styloid- och ulnargrenar ur bakre hörnet (på 

samma punkt) af diskfältet, stundom förenade i gemensam stam. 

Framvingarne utan högt upphöjda ullhåriga fläckar. 

Ofversigt af arterna. 

I:o. Framvingarne med 4 breda, glänsande silfverfläckar (Arggroptera DUP.) 

1 Adamantana. 

II:o. Framvingarne utan större, glänsande silfverfiäckar, på sin höjd med dy- 

lika linier eller punkter. 

A) Framvingarne gula med brun strimma från analhörnet till vingmid- 

ten, eller därifrån fortsatt till vingspetsen; palperna åtminstone två 

gånger så långa som hufvudet. (Xaznthosetia STEPH.) 

1) Framvingarnes fransar gula, i analhörnet bruna... 2 Hamana. 

2) Framvingarnes fransar helt och hållet mörkbruna -.. 3 Zoegana. 

B) Framvingarne utan brun strimma från analhörnet till vingmidten eller 

därifrån fortsatt till vingspetsen. 

t) Framvingarne med tydligt, stundom framtill afbrutet tvärband 

öfver midten; palperna något längre än hufvudet. (Zupoeci- 

lia STEPH.) 

a) Framvingarne halmgula, midtelbandet vid framkanten dubbelt 

bredare Jan uvid/ mkantenjpoocmcbsoosod denna srsa 4 Ambiguella. 

b) Framvingarnes midtelband vid framkanren föga eller icke 

bredare än vid inkanten. 

(1) Framvingarne halmgula, fransarne glänsande halmgula 

; 5 Straminea. 
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(2) Framvingarne gulhvita, fransarne blygrå... 6 Cruentata- 

2) Framvingarne utan tydligt midtelband, olivgula med silfverhvita 

fläckar; OCh Tvärlinier — SSM 25 seems NN 7 Zebrana. 

1. OC. adamantana GN. »Framvingarne blodrödt rostfärgade, 

svartpunkterade, med 4 breda, ganska glänsande silfverfläckar, 

den r1:sta vid basen, irregulier, den 2:dra vid framkanten nära 

spetsen, päronformig, dessa båda stora, den 3:dje i inkanten, ägg- 

formig, och den 4:de nära utkanten, droppformig, dessa båda 

mindre; bakvingarne ljust askgrå. Thorax, hufvud och antenner 

rostfärgade.> GUENEE, 

IVVIALDENGRA 4 Sp. ul Ortr. Cöc SIDE SLOG. 

Ett exemplar från Sverige, efter förmodan från Lappland, 

sändt af SCHÖNHERR till BoispuvaL. Arten för förf. okänd. Jäm- 

föres af GUENEE med /Jathoniana. HöBN. 

2. OC. hamana LIN. Framvingarne citrongula med snedt 

rostfärgadt streck från analhörnet till vingmidten och ofta med 

några få rostfärgade småstreck ; fransarne gula, 1 analhörnet bruna. 

MWATLENGRI 4 OPs DOGtE ASS FT TT fiA 

Under juli och augusti månader, i synnerhet på klöfverfält, 

1 Skåne, Bohuslän, Blekinge och Småland samt vid Kristiania 

och Töien i Norge. 

3. OC. zoegana LIN. framvingarne citrongula, med framkan- 

tens bas, en fläck på vingvecket och ett streck från analhörnet 

snedt till vingmidten och därifrån till vingspetsen samt fransarne 

rostbruna; emellan strecket och fransarne inneslutes således en 

gul fläck. 3 

NVATELENGRE Sp: OL. CC: ID HANN 

Larven skall lefva i rötterna till Scabiosa columbaria och 

Centaurea jacea och hafva blek färg. 

Under juli och augusti månader i Skåne, på Gotland och 

Öland. 

4. O. ambiguella HuEN. Framvingarne med rundade hvit- 

aktiga fläckar och däremellan blekt ockragula med bredt mörk- 

brunt tvärband, som vid framkanten är nästan dubbelt bredare 

än vid inkanten; hufvud och thorax ockragula. : 

IW.ALLENGRI Sp: $OELE.. 3 LINS T2 Me 

Larven såsom ung rödbrun, senare köttfärgad med glän- 

sande svartbrunt hufvud och nacksköld. Lefver utomlands i vin- 
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rankans blomklasar och senare i själfva drufvorna, hvarigenom 

den förorsakar stor skada. Dock måste han äfven lefva på andra 

växter, alldenstund arten håde hos oss och utomlands blifvit träf- 

fad i skogar fjärran från ställen, där vinrankor voro att tillgå. 

Man förmodar ock att den lefver af Rhamnus, Viburnum och 

Ligustrum. 
Uti björkskogar under maj, juni och juli månader i Skåne, 

Vestergötland och vid Kristiania. 

5. OC. straminea Haw. Framvingarne halmgula med ockra- 

brun inblandning och glänsande hvit vattring samt ett ockrabrunt, 

af glänsande hvita linier eller punktrader infattadt, jämbredt 

tvärband, som hinner framkanten eller slutar kort därförinnan; 

palperna föga längre än hufvudet. 

IVVALLENGR, SP. CLOSE: Gör LD L25 ör 

Larven tjockast på midten, blekgul eller nästan hvit med 

grått ryggkärl, baktill djupt klufvet, svart hufvud och brun nack- 

sköld. Yngre har den hufvud och nacksköld mörkbruna. Lefver 

i bottnen af blomhufvuden på Centaurea migra, därifrån han 

drager sig ned uti en hålighet i den närmaste delen af stjälken: 

äfven i rotskotten till C". jacea. 

Under juni och juli månader på Gotland och vid Kristiania. 

Anm. Hos oss torde med framgång kunna eftersökas en denna närstå- 

ende, i sydöstra England och en del af Tyskland förekommande art, som anses 

af några såsom var. af föregående. 

C. alternana STEPH. Framvingarne halmgula med ockrabrunaktig 

inblandning, hvitaktigt glänsande, med ett från inkanten utgående till 

något öfver midten hinnande ockrabrunt tvärband och en otydlig, krökt 

brunaktig streck från analhörnet till framkanten nära spetsen; palperna 

en gång till så långa som hufvudet. 

STERH. dl shVa FRd7. Ch: 3552, STAINT. Man Li, s2703 ERBINS 

IN ME: As 

Zarven blekgul med små svarta fläckar, brunt hufvud, brun nack- 

sköld, delad på längden af en gul linie. Lefver i blomhufvuden af 

Centaurea scabiosa, där han bildar åt sig en tub af silkespånad. Flyg- 

tiden iufaller i juni och juli 

6. &C. cruentana FRoEL. Framvingarne glänsande gulhvita 

med ockragula skuggningar, ett jämbredt, något brutet, obe- 

stämdt begränsadt, vid framkanten och inkanten blygrått, brun- 

, fläckigt, i midten olivbrunt tvärband, samt olivbrun utkant med 
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blygrå skuggningar;, fransarne glänsande blygrå; hufvud och tho- 

rax gulaktiga med silfvergrå glans. 

NWATLLENGR: Ope OLE S0C LD I T2. KÖR 

Larven rödhvit med mörkbrunt hufvud och nacksköld; lefver 

i blomklasarna af Åchillea mallefolium och ÖOriganum vulgare, 

hvars blommor han sammanspinner, äfven i frösättningen på 

Plantago lanceolata. 

Under juli och augusti månader i södra Sverige åtminstone 

in i Östergötland. 

(Forts.) 

Rättelser. 

Sid. 124 rad. '15 nedifr. står: Areoceras, — läs: Araocerus. 

I20502 1 &TANPpLuT:. > Fägatruron »  figuration. 

» 126 » 8 > — efter chrysalides inskjutas avec cocons. 

126 IOFS UStarsevirants läs: vivants. 

» 226 19 T20 » > ÅrRoceras » > ArRocerus. 
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ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

ÅRSSAMMANKOMST 
DEN 14 DECEMBER 1888. 

Ledamöter af Entomologiska Föreningen från Stockholm och 

Upsala samlades å hotel Phenix i den vanliga lokalen för att 

högtidlighålla föreningens 10:de födelsedag. 

Sedan ordföranden, prof. O. SANDAHL helsat ledamöterna 

välkomna och protokollet för september-sammankomsten blifvit 

uppläst och godkändt, tillkännagafs, att till medlemmar af för- 

eningen blifvit invalde: 

På förslag af hr konservator W. M. SCHÖYEN: 

Cand. theologie hr Hans KreRr (Professor Dahls Gade 1, 

Kristiania) och 

På förslag af hr LEONARD JÄGERSKIÖLD: 

Fil. kand. hr OSKAR CARLGREN (Westm. o. Dala nation, 

Upsala). 

Därefter företogs val af ämbetsmän för det kommande arbets- 

året, hvarvid omvaldes alla de förutvarande, så att föreningens 

styrelse fortfarande utgöres af prof. O. SANDAHL, ordförande, prof. 

CHR. AURIVILLIUS, sekreterare, lektor J. SPÅNGBERG, tidskriftens 

redaktör, samt lektor K. FR. THEDENIUS och konservator S. LAMPA 

såsom öfriga ledamöter. Suppleanter i styrelsen äro konservator 

W. MeEvES och byråchefen J. Meves. Till revisorer återvaldes 

kanslisekreteraren S. NORDSTRÖM och kassören G. HOFGREN, hvil- 

ken sistnämde äfven utsågs till tidskriftens distributör, samt till- 

lika åtog sig besväret med anordnandet af föreningens samman- 

komster. 

Entomol. Tidskr. Årg. 10, H. 1 (1889). I 
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Härefter redogjorde hr S. LamPaA för en ny skadeinsekt, den 

annars vanligen sällsynta nattfjäriln Hydroecia micacea EsP, hvars 

larver sistlidne sommar uppträdt massvis och förstört blasten af 

amerikansk rosenpotatis i närheten af Filipstad. (Se Ent. Tid- 

SkilftE SS Or Ls sSICA 4). 

Hr S. LAMPA omnämde en annan skadeinsekt, nämligen 

Phyllotreta (Haltica) vittula, REpDT., en liten skalbagge, hö- 

rande till samma grupp som den vanliga jordloppan, Haltica 

oleracea (L.) GYLL., om hvars åverkan eller icke åverkan på korn- 

plantor för några år sedan tvistades. Hr L. hade sistlidne år 

haft tillfälle att iakttaga, huruledes denna insekt verkligen angri- 

per kornplantan. Skalbaggen förevisades och därjämte en färglagd 

tafla, som framstälde ett af densamma skadadt kornstånd. 

Hr Car. AURIVILLIUS refererade POULTONS nyare undersök- 

ningar om fjärillarvernas och puppornas färger samt larvernas 

kroppsbyggnad. Såsom resultat af dessa undersökningar framgår 

i många fall, att de färgvariationer, som man finner hos olika 

larver af samma art, synas vara beroende dels på ärftlighet, dels 

på omgifningarnes färg och dels på tillfälliga individuella afvikelser. 

Så har PouLTON- iakttagit, att larven till Sphingiden Smerinthus 

ocellata T.., som enligt ärftligt anlag är grön, får en ljusare nästan 

hvitgrön färg, om hans föda utgöres af äppelträdets blad, men 

varder mörkare grön eller gulgrön, om han lefver på pilarter. 

Att härvid äfven en sträfvan hos larven att ikläda sig en skyd- 

dande färglikhet med omgifningarne gör sig gällande framgår 

däraf, att, om näringsbladen sammanfästades, så att blott ena sidan 

blir synlig — antingen den öfre mörkare, gröna eller den undre, 

grågröna — så blef larvens färg i förra fallet mörkare och i det 

senare ljusare grön. Emellertid tycktes synsinnet hos larven här- 

vid, förunderligt nog, icke hafva något inflytande, enär dessa färg- 

variationer inträdde äfven hos larver, hvilkas ögon blifvit öfver- 

täckta med en fernissa. Puppornas olika färg hos samma art 

synes ibland stå i samband med inverkan af starkare eller sva- 

gare ljus och olika färg hos omgifningarne, ibland vara beroende 

af temperaturförhållanden, ibland till någon del af puppans kön. 

Hos fjärilar med skarpt dimorfa puppor, såsom P. Machaon 

L., hvilken har dels gröna och dels bruna puppor, inverka om- 

gifningarne ingenting. 

SVAR 
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Zonosoma pendularia CL. har dimorfa, gröna eller bruna 

larver, och pupporna äro analogt färgade. 

Saturnia pavonia's L. kokong blir allt efter omgifningarne 

ljusare eller mörkare. 

Takttagelserna äro dock i detta afseende allt för få och därtill 

motsägande, så att någon allmängiltig förklaring på färgförän- 

dringarne hos fjärilpuppor ännu icke är funnen. 

Hos det ofta praktfulla nattfjärilslägtet Cazocala förete lar- 

verna den egenheten, attfrån deras sidor utskjuta plattade utskott, 

hvilka läggas intill den qvist hvarå larven hvilar och sålunda för- 

medla öfvergången mellan larv och gren samt liksom förbinda 

honom till ett sammanhängande helt med grenen, hvarigenom 

larven lätt undgår uppmärksamheten. Flera sådana exempel an- 

fördes. 

Hr W. MEeves hade erhållit såväl hanar som honor ur båda 

slagen af Machaon-puppor. 

Hr S. LaMPa hade fått mest honor ur de mörka Machaon- 

pupporna. Färgen hos larverna till Vanessa Urtice L. är beroende 

af ljuset. Larverna äro vid hudömsningarne känsliga för ljus. PV. 

Levana IL. blef olika färgad vid kläckningen i köld och i värme 

vid olika årstid. 

Hr J. MEveEs erinrade om, att ljuset gör färgen kraftigare, 

men mörker bleker; i sammanhang hvarmed 

Hr THEDENIUS påminde om, att klorofyllet endast utvecklas 

under ljusets inflytande. 

Hr W. MeEves hade oaktadt lika HARE af larver till 

V. Urtice L. fått olika puppor af dem. 

Hr C. NYSTRÖM framhöll ljusets pigmentbildande verkan och 

påpekade, att alla grottdjur äro bleka i färgen. 

Hr S. LAMPA antog, att förpuppning under natten eller dagen 

kunde måhända utöfva inflytande på färgen. 

Hr CHR. AURIVILLIUS upplyste om, att POoULTON äfven hyste: 

samma tanke. 

Därefter anmälde hr O. SANDAHL i korthet det nya under 

utgifning varande arbetet Nordens Fjärilar af prof. CHR. AURI- 

VILLIUS och framhöll den stora vigt och betydelse, som detta 

noggranna och billiga planchverk kommer att ega i och för 

studiet af nordens fjärilsfauna. 
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Hr SANDAHL omnämde äfven med några ord den icke länge. 

sedan utkomna, ytterst intressanta andra afdelningen af » De lägre 

djurens själslif» af prof. O. M. REUTER, utgifven i serien »Ur 

vår tids forskning». Anmälaren framhöll att författarens belys- 

ning af förhållandet mellan den förr allmänt antagna »instinkten» 

och nutidens »nedärfda artvanor» icke alltid var fullt tillfredsstäl- 

lande. 

Hr C. NystTRÖM betonade ytterligare detta uttalande af hr 

S., särskildt med afseende på de psykologiska satser, som förf. 

framlägger angående de lägre djuren. 

Oskar Th. Sandahl. 

RÉSUMES. 
(Pag. 1 du texte.) 

O. SANDAHL: Seéance annuelle de la Societe entomologique 

asotockholm,-1e 14 décembre 1830: 

Ta Société est réunie en nombre dans son local ordinaire, 

å I'hötel Phénix, pour célébrer le -1o:me anniversaire de sa fon: 

dation. 

Aprés lecture et approbation du procés-verbal, le président, 

M. le Dr O. Sandahl, annonce l'entrée de deux nouveaux membres. 

Il est ensuite procédé aå la nomination du bureau, etc., par 

laquelle il n'est apporté aucune modification å celui de V'année 

derniére. 

M. S. LAMPA signale un nouvel insecte nuisible, le nocturne 

d'ordinaire rare Hydroecia micacea EsP., dont les larves se sont 

présentées en masse P'année dernieére, et ont détruit les ramures 

des pommes-de-terre roses américaines aux environs de Filipstad, 

Vermland. 

M. LAMPA mentionne un autre insecte nuisible, savoir Phyl- 

lotreta  (Haltica) vittula REDT., petit coléopteére appartenant au 

groupe de PÅltise ou puce de terre commune, Haltica oleracea 



RÉSUMÉS. 5 

(L) GYLL., dont le danger ou lV'innocuité pour les jeunes orges 

ont été l'objet de discussions il y a quelques années. M. Lampa 

a été å méme de constater, l'année derniére, que cet insecte attaque 

effectivement l'orge. Il montre un dessin du coléoptére, et une 

figure coloriée représentant une tige d'orge endommagée par lui. 

M. CHR. AURIVILLIUS fait l'exposé des nouvelles recherches 

de: POULTON sur les couleurs. des. larves-et des chrysalides des 

Lépidoptéres, de måme que sur la structure anatomique de leurs 

larves. L'exposé de M. AURIVILLIUS est suivi d'une discussion 

trés animée å laquelle prennent part plusieurs mernbres de la 

socieété. 

Le president, M. le professeur O. SANDAHL, mentionne le 

nouvel ouvrage en voie de publication: Nordens Fjärilar, 

les Papillons du Nord, par M. le professeur CHR. AURIVILLIUS, 

travail dont il signale le bon marché et importance pour l'étude 

de la Faune lépidoptérologique du Nord scandinave. 

M. SANDAHL annonce en outre la publication de la 2:de 

partie de l'intéressant mémoire de M. le professeur O. M. REUTER: 

la Vie psychique des types inferieurs du reégne animal (»>De 

lägre djurens själslif»), publiée dans la série: »Ur vår tids 

forskning» (les Recherches de notre epoque). 

Aprés quelques mots de discussion au sujet de ce travail, 

la séance est levée. 



NOTIS. 

Om ollonborrens nytta. Mycket har blifvit taladt och 

skrifvet, både i denna tidskrift och annorstädes, om den stora 

skada ollonborren, Melolontha vulgaris, FABR., förorsakar landt- 

mannen och trädgårdsodlaren. I södra Sverige har ett hushåll- 

ningssällskap förlidet år utgifvit tusentals kronor och i Danmark 

hafva kommuner och regering tillsammans offrat den kolossala 

summan af öfver en half million i och för dess utrotande. Jag 

tror därför att det kan intressera tidskriftens läsare att höra, att 

det funnits personer, som tilltrott detta skadedjur åtminstone nå- 

gon nyttig användning. 

Förliden sommar fick jag i en tysk antiqvariekatalog se, att 

Gyllenhals Insecta Suecica såldes för ett ovanligt godt pris, hvar- 

för jag skref och reqvirerade den. Döm om min förvåning då 

jag i en af delarna fann en gulnad papperslapp med följande, 

skrifvet på svenska språket: 

»Ållonborrarnes Larver ätas insyltade i S. Europa. ”' Vid 

Kgl. Bordet i Neapel! serverades denna rätt 1 K. Gustaf 3:djes 

DALVATO Se: 

Af tvättade, stötte och hårdt i varmt smör rostade Ållon- 

borrare, kokte i svag bouillon och sedan silade, erhålles en kraftig 

Soppa, som är mycket smakligare än kräftsoppa. Den kan äfven 

tillredas utan bouillon. Försök med de fattige på Lazarether. 

utentare; licet!s. <<.» 

Skrifvelsen var undertecknad: B. E. SELANDER. 

(CIS Ers 

UNI 



HYDROECIA MICACEA EsPp. SÅSOM SKADEDJUR 

AF 

SVEN LAMPA. 

Denna hos oss ganska sällsynta nattfjäril har under förliden 

eftersommar såsom larv förekommit uti Filipstads trädgårdar och 

visat sig vara ett verkligt skadedjur å där växande potatis. Detta 

är ett färskt exempel på hur en och annan insektart någon gång 

uppträder i ett antal och på ett sätt, som blir desto mer för- 

vånande, eftersom den under mellantiderna kan vara sällsynt, 

och hemtar sin näring från helt andra växter, än under sitt mass- 

uppträdande. Ofvannämda fjärilarts framfart på så sätt, som 

nu skett, kommer därför troligtvis ej att fortfara under kommande 

år, utan har det antagligen skett blott tillfälligtvis, för att ej 

så snart upprepas. HEINEMANN säger i sitt utmärkta arbete, att 

larven lefver »in den Wurzeln von Knoilengewächsen», men om- 

nämner ej specielt potatisen. För oss åtminstone är det troligen 

alldeles nytt, att denna växt af honom begagnas till näring, och 

vi hafva att tacka herr O. MARIN 1 Filipstad för kännedomen 

härom. Från honom erhöll jag nämligen den 20 sistlidne juli 

en liten flaska innehållande ett par larver jämte stycken af foder- 

plantan, samt en skrifvelse, hvaruti omnämdes, att dessa larver 

och många dylika anträffats uti potatislanden inom stadens om- 

råde, hvarest odlades amerikansk rosenpotatis samt varieteterna 

»magnum bonum» och »drottningen bland de tidiga». Larvens 

närvaro i potatisstjälkarne gaf sig tillkänna därigenom, att plan- 

torna, efter att hafva stått friska och frodiga, så godt som på 

en gång började sloka bladen och vissna. Om nu stjälken å en 
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sådan planta afbröts nära roten, fanns inuti densamma en något 

mer än tumslång, blekrödaktig fjärillarv. Dess hufvud var röd- 

brunt och framkanten på första kroppsringen svart, de öfriga 

ringarne hade på ryggen fyra symmetriskt stälda, hårbärande 

vårtor. Detta utseende hade larverna, som kommo i mina hän- 

der, men färgen var troligen något förändrad, emedan de för- 

varats uti ett korkadt kärl och därför dött under vägen samt 

vid framkomsten börjat öfvergå 1 förruttnelse. Jag befann mig 

då på Gotland och saknade tillfälle att bestämma larverna samt 

var osäker, om detta skulle kunna ske sedermera, på grund af 

deras miserabla tillstånd. Därför skref jag till herr MARIN och 

anhöll, att han skulle insamla flera larver och sända dem något 

bättre emballerade, på det de måtte kunna framkomma lefvande. 

Däraf blef dock intet, emedan han var hindrad att uppsöka dy- 

lika, medan de ännu befunno sig uti potatisstjälkarne. Lyckligt- 

vis hade han dock tillvaratagit tvänne, hviika, tillika med stjälk- 

bitar, blifvit inlagda uti ett kärl, fyldt med jord. En af dem 

dog, men den andra öfvergick i puppa, hvilken i september af- 

sändes till mig och ett par dagar efter framkomsten lemnade en 

fjäril, hvilken kommer att utgöra en prydnad för riksmusei sam- 

ling. Den befans vara en Hydroecia micacea ESP. 

Såväl på Gotland som Eknö i Furusundstrakten såg jag 

plantor af amerikansk potatis, som hastigt gulnade och vissnade, 

och då dessa gräfdes upp befans det, att de närmast jordytan 

befintliga delarne af roten och stjälken voro urhålkade och svart- 

nade, men någon fjärillarv kunde ej ertappas, ehuru det syntes 

sannolikt, att sådana där hade vistats, ty några andra lefvande 

varelser än små acarider, någon enda liten fluglarv och .Scolo- 

pendra samt blott en enda knäpparelarv varseblefvos ej, och dessa 

få individer kunde omöjligt hafva förorsakat plantornas undergång: 

Skulle nu likväl så vara, att denna fjärillarv hos oss är 

hänvisad till potatisväxten under larvtillståndet, så vet man 

hädanefter hvar den kan uppsökas, ifall man önskar erhålla goda 

exemplar af den hos oss ganska sällsynta fjärilen. Hittills har 

detta just icke varit någon lätt sak, emedan de få exemplar, man 

lyckats öfverkomma, vanligen varit mer eller mindre skadade, 

hvarför larvuppfödning torde vara enda utvägen. 

—S 



OM OPTRAEDEN AF SKADEINSEKTER I TR/EPLANT- 

NINGERNE PAA JZDEREN 

skriver Hr. Forstmester GLÖERSEN i »Landbrugstidende for Vest- 

landet» 1888, n:o 5, p. 37 fölgende: 

»Nyder Jxderen ZEren af at vere naaet lengst frem i vort 

Land i Henseende til kunstige Skovanleg, maa det ogsaa i til- 

svarende Grad lide under disse Plantningers Fölgesvende: de 

skadelige Tr&-Insekter og de skadelige Tr&e-Soppe. Dette er dog - 

ikke saaledes at forstaa, at Insekterne og Soppene er nye Gjäester 

her i Landet; tvertimod findes de noksom representerede i vore 

naturlige Skove, men i disses uregelmzessige Trebestand giver man 

ikke saa nöie Agt paa dem som i de regelmessige, plantede 

Anl&g, hvor hvert Tre har sin bestemte Plads, og hvor endog 

kun et eneste Tres Uddöen strax bemerkes. Da Forsommeren 

(1887) var tör og varm, udvikledes Krybet lettere end vanligt; 

Blad- og Barlus forekom i M&engde, ligesaa gjorde Oldenborrerne 

en Del Skade i Sandnes Planteskole. TI flere af Skovanleggene 

paa Jederen optraadte Larven af den röde Barhveps (Lophyrus 

rufus) som et 1:ste Rangs Skadeinsekt, hvad hverken den eller 

nogen anden Barhveps ellers er anseet for at vere, Iser i Tre- 

plantningsselskabets Felt paa Njaaheien i Thime Herred anret- 

tede den betydelig Skade. , Som bekjendt angriber denne Larve 

kun Furuarterne, fornemmelig Buskfuru og almindelig Furu; at 

en hel Del af sidstnevnte Treart vistnok dör ud efter Insekt- 

herjingen har uden ”Tvivl sin Grund i, at de norske Furuer (men 

ikke Buskfuruen) tidligere har lidt af Schutte (Furuens Barnesyg- 

dom, der ytrer sig ved Naalenes Affalden af sidste Aarsskud). 

Ogsaa i Forstvesenets Plantninger paa Myklebustad optraadte 

Barhvepslarverne, men i langt ringere M&ngde, dog maaske som 
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Forlöbere for talrigere Skarer til Sommeren 1888. Der skjönnes 

ikke at existere noget andet Middel til at dempe eller formind- 

ske Skaden end fra Juni Maaned af at begynde strögvis at 

overfare Furuplantningerne, rense de Topskud og helst afskjere 

de Sideskud, hvor Larverne maatte have sat sig fast i store Klumper. 

Den indsamlede Yngel maa strax opbrendes eller drebes i Vand. 

Det er ganske paafaldende, at medens vi 1 vore vestlandske 

Skovanleg hidtil har veret fri for de andensteds som meget far- 

lige anseede Skadeinsekter, har saadanne, der ellers betragtes 

som temmelig uskyldige, anrettet ikke liden Skade hos os. Det 

vakte saaledes en hel Opsigt, da Benvedvikleren (7ortrix vibur- 

nana), om hvem Ingen tidligere havde hört, at den angreb 

Naaletrer, i 1876 kastede sig over baade Gran og Furu i 

Skovanlegget paa Kyrrefjord paa Listerland ". Nesten ligesaa 

overraskende var det, da Björneberspinderen (Bombyx rubi) i 

1885 optraadte i store Masser i Plantningerne ved Kleps Station 

paa Jederen og kledte de derverende Naaletrer nögne»>. 

Meddelt af W. M. SCHÖYEN. 

= Se desangaaende min Meddelelse: »Mzerkelig Optreden af Tortrix vi- 

burnana W. V.», Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 1878, p. 146—149. 

WW ERIVISVSSS 
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ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS INSEKTSAMLING. 

Föreningens insektsamling har under år 1888 blifvit tillökad 

med en värdefull gåfva från herr I. B. ERICSSON i Mölndal, ut- 

görande 40 arter utmärkt väl preparerade coleoptera, däribland 

flera rariteter, såsom: Sphodrus planus, Pristonychus subcyaneus, 

Stenelophus  flavicollis,  Blaps fatidica (obtusa), Trogosita 

mauritanica, Omosita discoidea, Barynotus Schönherri wm. f., 

hvilket härmed å Föreningens vägnar tacksamligen erkännes. 

Stockholm i december 1888. 

Sven Lampa. 
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SKANDINAVIENS VECKLAREFJÄRILAR 

BESKRIFNA AF 

H. D. J. WALLENGREN. 

(Forts. fr. sid. 128 af föreg. årg.) 

Anm. Följande i England träffade art torde böra på halföns vestra 

kust eftersökas: 

C. affinitanra DOUGL. Framvingarne hvitgrå, vid framkanten skug- 

gade med ockragult, med ett temligen otydligt rödbrunt tvärband öfver 

midten, mot spetsen spräckliga af brunt. 

DOUGL. Zool: IV. 1268. f. 7; STAINT. Man. II. 273, 

Larven smutsigt hvitaktig med grå anstrykning längs ryggen och 

matt grå linie längs hvardera sidan; hufvudet brunt och nackskölden 

svart. Lefver i blomhufvuden och fröredningen på Åster tripolium och 

flygtiden infaller i juli. 

7. OC. zebrana HuBN. Framvingarne blekt olivgula eller 

ockragula med 5 silfverhvita smala tvärband, af hvilka de tvänne 

bakom midten beröra hvarandra vid diskfältets tvärnerv och bilda 

ett X, som ofta i framkanten och inkanten berör med sina yttre 

spetsar äfven det s3:te bandet, hvilket återigen ofta är i fram- 

kanten gaffelformigt; fransarne vid roten med gula, i spetsen med 

grå fläckar. 

WAELENGR- — op. -Lorte: & Tin. I3.;905- 

Under juli månad funnen i Skåne. Larven lefver i blom- 

morna af Gnaphalium arenarium, där den bildar åt sig rörfor- 

miga gångar. Den öfvervintrar. 

v 2. Slägtet Coccyx TTRE. LED. 

Bakvingarnes styloid- och ulnargrenar utgå ur diskfältet vidt 

skilda från hvarandra, den förra ur bakre hörnet, den senare 

ganska långt framom detsamma eller åtminstone icke från samma 

punkt som den förra. Framvingarne utan upphöjda ullhåriga 

fläckar. 

Entomol. Tidskr. Årg. 10, H. 4 (1889). Fö 
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Öfversigt af arterna. 

I:o. Framvingarnes sesamoidgren utlöper i utkanten (Argyrolepia STEPH.) 

A) Framvingarne kanelröda med gula fläckar och sammanhängande bly- 

112 EG SR 0 AE RR AE SA a EA BO bg RE SER pa nan a 1 A/eella. 

B) Framvingarne gula med 2 kanelbruna tvärband öfver disken. 

1:0) Det yttre tvärbandet mot vingens inkant gaffelformigt 

2 Butilana. 

2:0) Det yttre tvärbandet mot vingens inkant ej gaffelformigt 

3 Aurofasciana. 

C) Framvingarne ockragula med roströdt tvärband, som sänder I gren 

till inkantenaoch Frtiulsanalhöpnet .—. seveks ssd 4 Hartmanniana. 

D) Framvingarne med kanelbrunt midtelband, som ej sänder någon gren 

till analhörnet. | 

1:0) Framvingarne halmgula, nära vingspetsen en mörk framkants- 

fläck och midt öfver i inkanten ett streck, hvilka båda ofta 

SAMMAN DANSA Soo eos bem a SE Seed se SVAN > Deutschiana. 

2:0) Framvingarne ockragula, utkanten bredt kanelbrun, genom- 

skuren: af. em slingrandersitverlimie (Sia 55obseoe 6 Vulneratana. 

II:o. Framvingarnes sesamoidgren utlöper i framkanten eller i vingspetsen. 

A) Framvingarne ljusa med mörka, oordentligt sammanhängande punkter, 

som icke eller högst otydligt förenas till 2 knappt märkbara tvär- 

band och mellan dessa lika obestämda silfverpunkter 7 Maritimana. 

B) Framvingarne med ett tydligt eller åtminstone antydt tvärband öfver 

disken. 

1:0) Hufvud hvitaktigt eller ljusgult. 

(A) Framvingarne vid inkantsmidten med mörk ej till ving- 

2OSP TE SORTEN BSTN 8 Dubitana. 

(B) Framvingarne med mörkt, åtminstone vid inkanten:' eller 

midten hinnande fläck 

framkanten tydligt och öfver vingmidten hinnande tvärband. 

(1:0) Hufvud och thorax af samma färg. 

a) Framvingarne vid utkanten med ett med denna 

parallelt smalt rostbrunt i inkanten slutande band 

9 Diucidana. 

b) Framvingarne vid utkanten utan något med denna 

parallelt, i inkanten slutande tvärband. (Fort- 

sättes framkantsfläcken såsom tydligt band till 

analhörnet, så sker utloppet öfver analhörnet i 

utkanten, ej därbakom i inkanten.) : 

1) Framvingarnes midtelband genombrutet nära 

framkanten. 

(a) Framvingarnes grundfärg hvit, vid utkanten 

gråaktig; vingspetsen med rosenröd in- 

blan OTINgt sooocees AS 10 Posterana. 
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(b) Framvingarne glänsande hvitaktiga med 

olivbrun inblandning, stor blågrå in- 

kantsfläck .vid basen ... 11 Frigidana. 

(ec) Framvingarnes grundfärg halmgul eller 

ockragul. 

(1) Framvingarne breda med rundad 

spets och utkant, den senare föga 

sned utan teckning. 

") Framvingarnes midtelband i in- 

kanten bredare; framkanten 

nära spetsen med 2 ljusa 

hakar pre 12 Badiana. 

==) Framvingarnes midtelband i in- 

kanten ej bredare; framkanten 

nära spetsen utan ljusa hakar 

13 Cnicana. 

(2) Framvingarne smala, tillspetsade; ut- 

kanten mycket sned. 

>) Framvingarne halmgula; ut 

kautslinien ej markerad 

14 Smeathmanniana. 

=>) Framvingarne blekt ockragula, 

utkantslinien brun eller brun- 

fläckig 15 Kindermanniana. 

2) Framvingarnes midtelband ej genombrutet, 

men försvinner ofta nära framkanten. (Fram- 

vingar utan blylinier, men med silfverglän- 

sande ställen ) 

(a) Framvingarne vid framkanten emellan det 

gulbruna eller olivbruna midtelbandet 

och den alltid tydliga, närmare ving- 

spetsen belägna framkantsfläcken med 

en ljusare, bred, starkt glänsande fläck. 

(1) Framvingarnes midtelband i yttre 

brädden svartpudradt 

16 Mussehliana. 

(2) Framvingarnes midtelband i yttre 

brädden ej svartpudradt 17 Manniana. 

(b) Framvingarne vid framkanten emellan 

midtelbandet och den närmare vingspet- 

sen belägna ej tydliga eller felslående 

framkantsfläcken ingen ljus, starkt glän- 

sande fläck. 

(1) Framvingarnes fransar rödaktiga 

18 Ciliella. 
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(2) Framvingarnes fransar rostfärgade 

19 Flammeolana. 

(2:0) Thorax grå, svartaktig eller åtminstone mörkare än 
hufvudet. 

a) Framvingarnes midtelband genombrutet 

20 Pallidana. 

b) Framvingarnes midtelband ej genombrutet. 

1) Framvingarnes midtelband i framkanten ut- 

VI dFUAGE SE I SALT 21 Gilvicomana. 

2) Framvingarnes midtelband i inkanten utvidgadt 

22 Nana. 
2:0) Hufvud svartaktigt eller olivbrunt. 

a) Framvingarnes midtelband i framkanten bredare än i in- 

ER AR KS a SS FORE 4 SE 23 Curvistrigana. 

b) Framvingarnes midtelband i inkanten bredare och obestäm- 

SEN SEE AK 24 Atricapitana-. 

kanten 

dare än i framkanten 

1. OC. aleella SCHULTZE. Framvingarne brunröda med 4 

rundade eller triangulära, stora blekgula fläckar, 2 1 inkanten och 

2 1 framkanten, ofta tydligt kantade med blyglänsande linier. 

NYALGLENGRE rSPe ul OLE (CEST 2 OS 

Under juni och juli månader i Skåne och Halland. 

2. OC. aurofasciana Mn. Framvingarne glänsande guldgula, 

basen, 2 tvärband och utkanten kanelröda, kantade med grofva, 

glänsande blylinier; det andra tvärbandet helt och sänder ingen 

gren till analhörnet, det första däremot berör i framkanten och 

inkanten basfältet, så att en fläck af grundfärgen därigenom inne- 

slutes. 

MANN; -Z00ol Bot; Mer. Merh 10556 552. ELEN cf 200 

Flygtiden skall infalla i juni och juli. Funnen på Dovre. 

3. OC. rutilana HöeN. Framvingarne glänsande guldgula, 

basen, 2 tvärband och utkanten kanelröda eller blodröda med 

violetta blylinier; det andra tvärbandet sänder en gren till anal- 

hörnet och utvidgas mot framkanten, så att det sträfvar att an- 

taga formen af bokstafven K. 

WALLENGR:- Dp» LO bb: SG: IDA ST 20 

Larven gulgrön med rödgult hufvud; lefver i en spånad 

mellan barren på enbusken. 

Under juli månad i Skåne, Blekinge, på Gotland, vid Kri- 

stiania och i Finmarken. 
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4. C. Hartmanniana CLERK. Framvingarne ockragula; ba- 

sen skuggad med rödbrunt; ett snedgående, mot framkanten af 

en gul linie genombrutet, rödbrunt tvärband, som utsänder en 

gren till analhörnet, samt nära vingspetsen en rödbrun framkants- 

fläck; dessa rödbruna teckningar mer eller mindre kantade med 

blylinier och från framkantsfläcken utgå 2 parallela rader silfver- 

punkter. 

MATEBNGRISS SP KOLET, OC LING I 2.5Ök: 

Var. subbaumanniana DouBL. Betydligt mindre och blekare, 

tvärbandet börjar längre från basen och är mindre snedt. 

STAINT. "Man. IL: 269. 

Under juni och juli månader i hela Europa in i Lappmar- 

ken, men inom Norge hittills blott anmärkt vid Kristiania. 

5. C. Deutschiana ZeTr. Framvingarne halmgula, hos QP 

mörkare, med 1 inkantsfläck och en framkantsfläck vid basen, 

båda rostbruna; ett snedt brunt (>) eller kanelfärgadt (2), nära 

framkanten till hälften, sällan helt genombrutet tvärband; nära 

vingspetsen en aflång, rostbrun framkantsfläck och midt öfver en 

från analhörnet utgående brun, med utkanten parallel, stundom 

med framkantsfläcken till ett tvärband förenadt streck; alla dessa 

bruna teckningar innefattas af silfverhvita linier. 

NVATEENGR ESDP cCOTIE, "66 ok: P2 005 

Var. lutulentana H. S. De bruna teckningarne på fram- 

vingarne felslående. 

ESSIN euer Sch; 35.- po5- 

Under juni och juli månader i Lappmarkerna, på Dovre och 

1 Finmarken. 

6. OC. vulneratana ZeErT. Framvingarne ljust ockragula, 

framkantens bas, ett i inkanten dubbelt så bredt som i framkan- 

ten, öfver midten gående, af silfverlinier begränsadt, af silfver- 

linie genombrutet tvärband samt den af en slingrande silfverlinie 

genomskurna utkanten kanelbruna; rummet mellan tvärbandet och 

utkantens mörka färg betäckt af silfverfärgade gulaktiga linier, 

samt eger 1 skarpt begränsad mörkbrun punkt framom midten 

och 1—2 kanelbruna punkter eller fläckar i framkanten. 

IWCATILENGRI sa Dar LOrth 05 slID: 25-30: 

Under juli och augusti på Dovre och i Finmarken. 
Få 
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7. CO. maritimana GN. Framvingarne halmgula, med spridda 

silfverpunkter och marmorerade med brunt; innanför midten ett otydligt 

mörkt tvärband och i analhörnet en triangelformig mörk fläck samt nära 

spetsen 2 mörka framkantsfläckar; bakvingarne gråaktiga, hvitspräckliga. 

GN. Ind: 64. STAINT. Man. ILR270: 

Larven gulhvit med svarta fläckar; lefver i stjälkar och rötter på 

Eryngium maritimum." Flygtiden i maj och juni. Träffad på hafsku- 

sten i England och Frankrike. 

8. OC. dubitana HöÖBN. Framvingarne glänsande silfverhvita 

med blek olivgul inblandning; en grå fläck vid basen, en mörk- 

grå fläck vid midten af inkanten, ej hinnande öfver vingvecket 

och en liten mörkgrå fläck vid midten af framkanten; utkanten 

skuggad med grått, bakvingarne gråaktiga, ej marmorerade; huf- 

vud hvitt; thorax svart. 

WALLENGR: Sp. Tortr.. & Tin... 13.043 

Larven brunaktigt gul; hufvud rostgult, nacksköld brun, kan- ; 

tad med och delad genom blekgult. Lefver i blomhufvuden 

på Senecio Facobea, Cirsium lanceolatum, Hieracium m. i. 

Under juni och juli månader på hela halfön ända upp i 

Finmarken. 

9. &. dilucidana WiLznKk. Framvingarne blekt halmgula med 

smal brun linie längs framkanten från basen till midten; ett snedt 

gulbrunt tvärband nära basen från inkanten inåt halfva vingen; 

nära utkanten ett smalt, fullständigt, gulbrunt tvärband. 

MWILKEINS;. STL. STAINT. Man. dl nee ; 

Larven lefver i stjälkarne på Pastinaca sativa och Herac- 

leum sphondylium. ; 

Under juli månad funnen i Skåne. HEINEMAN har samman- 

blandat denna art med francillana, hvilken återigen ej är Fa- 

BRICI art utan DYPONCHELS flagellana lidentisk med HERRICH- 

SCHAEFFERS art af samma namn (fig. 95) och HEYDENS eryngi- 

ana) samt lefver såsom larv på Eryngium campestre och skiljes 

från vår dilucidana därigenom, att framvingarnes midtelband är 

fullständigt och ej framåt afbrutet, men utkantsbandet genom- 

brutet nära framkanten och ej fullständigt. 

Anm. En annan likaledes af HEINEMAN med föregående samman- 

blandad art torde hos oss förekomma, hvarför här intages dess diagnos. 

C. francillana FABR, Framvingarne blekt halmgula med till mid- 

ten smalt brunaktig framkant och 2 smala, sneda, fullständiga, ej af 

JSM 

ört. 
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brutna eller genombrutna, gulbruna tvärband; det yttre snedare än det 

inre. 

FABRI EBES 2043 DONG Nat ElSt:öt.,351-<1, IWIEKINS: 

312. STAINT. Man. II" 275. fagellana H. S. fig. 345. 

Larven Mefver på Daucus carota af dess frö och döljer sig i stjäl- 

karne, där den äfven synes undergå sin förvandling. Flygtiden infaller 

1 juli och augusti. Ej sällsynt i England. 

10. OC. posterana ZELL. Framvingarne hvita, gråspräckliga, 

vid utkanten gråtöckniga, med ett olivgrått, i inkanten utvidgadt 

och där på sidorna blygrått, och nära framkanten genom grå 

töcken genombrutet tvärband, vingspetsen brunaktig med blygrå 

och rödaktig inblandning, så att endast några hvita framkants- 

hakar finnas; hufvud och thorax hvita. 

ZEEL.. ISiS 1847. 74t. IH. S.-IV. 190: aäanmbigudna 

SERETT: VIE 2025 oi 2 MA OA ELEN: 

Schm. II. 1: 88. (exclus. syn, WILK., STAINT.) 

Larven lefver i blomhufvuden på tistlar och Centaurea ja- 

cea af dess frö. Den är benfärgad med svartbrunt hufvud, 

brungrå nacksköld och analsköld. 

Under juli månad funnen i Blekinge. 

11. OC. frigidana GN. »Framvingarne triangulära, glänsande 

hvitaktiga; vingfälten där och hvar gulaktigt olivbruna; vid basen 

en stor blågrå inkantsfläck; fransarne blågrå; framkant och inkant 

svartpunkterade; alla vingarne undertill hvitmarmorerade; hufvud 

och palper hvita.» (GUENÉE.) 

WIAEBENGR> "pe bOrtTe Sc ID: 1133-02: 

Skall vara funnen i Dalarne. För förf. obekant. Skall 

likna Apöbridella HUBN. f. 351, men vara större. Kan möjligen 

tillhöra följande, hos oss ännu ej så vidt bekant är påträffad 

art, ehuru GUENEE ansåg /ybridella HUBN identisk med amöb:- 

guana ”TrRerr. (non DUuP.) 

C. hybridella HUuBN. Framvingarne hvita, stundom med köttröd 

anstrykning, vid utkanten grå, töckniga af rostbrunt och grått; en grå 

fläck vid basen längs framkanten, en stor, rostbrun af blygrått infattad 

fläck vid midten af inkanten, räckande snedt in på halfva vingen; en 

liten brungrå framkantsfläck nära vingspetsen och oftast en mindre i 

samma kant midt emot inkantsfläcken; hufvud och thorax hvita. 

HuBN.  f. 351. carduana ZELL. Isis 1847. 741. H. S. IV. 190. 

HEIN. Schm. II. 1. 8g. STAIn'r. II. 271 dissolutana H. S. f. 83. 



24 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1889. 

Larven blekröd med ljusbrunt hufvud och gulaktig, med 4 svarta 

fläckar tecknad nacksköld; lefver i blomhufvuden på Picris hieracioides 

af dess frö; äfven i Sonchus oleraceus. Flygtiden infaller i juli och arten 

är allmän i England på vissa ställen samt äfven träffad i Tyskland. 

12. OC. badiana Häen. Framvingarne halmgula, töckniga af 

ockragult, med glänsande hvitaktiga, vågiga tvärlinier; framkantens 

bas, ett snedt, från inkantens midt utgående och där utvidgadt, 

öfver mer än halfva vingen räckande tvärband samt en liten fläck 

vid analhörnet och 2 vid framkanten chokoladbruna; i framkanten 

nära vingspetsen 2 ljusa hakar; bakvingarne gråbruna. 

WALLENGR. Sp. Tortr. & Tin. 12. 83. Rubigana FEN. 

Schm. II. 1. 81 (den större formen.) Badiana STAINT. 

Nan: el Soo: 

Larven skall lefva i stjälkar och rot till Årctium lappa. 

Under juli månad i Sveriges sydligaste provinser, men äfven 

uppgifven från Lappland och Norge, ehuru därmed möjligen 

också afses följande art. 

13. OC. cuicana DouzL. Framvingarne hvitaktigt halmgula, 

töckniga af blekt ockragult, med glänsande, hvitaktiga, vågiga 

tvärlinier, ett snedt, från inkantens midt utgående och där ej ut- 

vidgadt, smalt, brunaktigt tvärband, som nästan förenas med en 

midt däremot varande fläck i framkanten; en annan sådan fram- 

kantsfläck nära vingspetsen; i framkanten nära vingspetsen inga 

ljusare hakar; bakvingarne grå. 

WILK. 292. STAINT. Man. II. 270. Rubigana HEIN. 

Schm. II 1. 81 (den mindre form.). WALLENGR. Sp. 

INO BER CSN AT IE AOVIE 

Bland tistlar i juni månad i Sveriges sydligaste provinser 

samt i Lappland. 

14. OC. Smeathmanniana FaBR. Framvingarne ockragula med 

glänsande hvitaktig inblandning; ett snedt ockrabrunt tvärband 

från inkantsmidten, hinnande till hälften af vingen och midt där- 

emot i framkanten en liten ljust gulbrun fläck; en tresidig ockra- 

brun fläck i analhörnet och midt däremot i framkanten en mindre 

ljusbrun fläck, emellan hvilka brunaktiga töcken finnas; utkanten 

ej bruntöcknig. 

MATLLENGR. Sp: ORG CIN: SIS ROME 

Larven lefver i blomhufvuden på Achillea millefolium, Cen 
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taurea nigra, ÅAnthemis cotula och en del andra composite. 

Färgen ljust gråbrun med gulaktig anstrykning, svartbrunt hufvud 

och gulbrun nacksköld. 

Under juni och juli månader från Skåne ända in i Lapp- 

markerna. 

15. OC. Kindermanniana Tretirt. Framvingarne blekt ockra- 

gula med glänsande, hvitaktig inblandning; framkantens bas ockra- 

brun; ett snedt ockrabrunt tvärband från inkantsmidten, oftast 

sammanhängande med en midt däremot i framkanten varande 

ockrabrun fläck; en tresidig ockrabrun fläck ; analhörnet och midt 

däremot i framkanten en annan och utanför denne ytterligare en 

mörk hake; utkanten bruntöcknig och fransarne med tydlig del- 

ningslinie. : 

WALLENGR. Sp. Tortr. & Tin. 13. 86. Furcana Bum. 

IWATLENGR., 1. Co 13: 00. 

Larven skall lefva på Artemisia campestris. 

Under juni och juli månader i Skåne, Vestergötland och på 

Gotland; i Norge vid Kristiania. 

16. OC. Mussehliana TrReEIT. HFramvingarne vid basen gul- 

bruna, 1 inkantsbasen en silfverglänsande fläck; därefter ett bredt 

hvitaktigt, silfverglänsande tvärband, därnäst ett bredt ljusbrunt, 

i yttre brädden svartpudradt tvärband; därefter i framkanten en 

större fyrsidig, hvitaktig, silfverglänsande fläck och midt däremot 

en därmed genom en silfverglänsande, svartpudrad linie samman- 

hängande, silfverglänsande, med gulbrunt fylld triangel i inkanten; 

därutanför finnas gulbruna töcken med en hvitaktig, slingrande, 

silfverglänsande linie. 

IWALEENGE 29 pet oBOFIE.S86 sl iNaa 8: 00: (EXC SYM 

STAINT.) 

Funnen i Vestergötland. Träffas på sådana ställen där 

Linum catharticum fwnes. 

17. OC. Manniana F. R. Framvingarne glänsande hvitaktigt 

gula, knappt mörktöckniga,; ett skarpt begränsadt, jämnbredt, svagt 

vinkelbrutet, från inkanten till vingmidten svart, därefter gulbrunt 

tvärband; ett gulbrunt tvärband från framkanten nära vingspetsen 

afsmalnande till utkanten nära analhörnet; ofta en liten tresidig 

svartbrun inkantsfläck emellan båda banden. 
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FORS 134: 4: 5 I. fox8g EL OS: FVSSr 80: EIBIN:cSChuk 

IT: 84. (Exclus. syn. SWILK: & STAINT.) 

Under juni månad på fuktiga ängar 1 Skåne sällsynt. - Man 

har uppgifvet Mentha sylvestris såsom den planta, i hvars | 

stjälkar larven skulle lefva, men denna uppgift afser utan tvifvel | 

en helt annan art: noltudana ZELL. : 

18. OC. ciliella HuägNn. Framvingarne gråhvita eller gulhvita, 

silfverglänsande, med gråtöcknig, rosenfärgad utkant; från inkants- 

midten ett snedt, tämligen bredt, rödbrunt, mot inkanten mörkare, 

ofta svartaktigt, framåt mattare och försvinnande tvärband; fram- 

kantens bas med rödbrun långsfläck ; fransarne vid basen rosenröda. 

WALLENGR; op. Lortr. & Tin. 13. 3890. 

Larven gulhvit med svart hufvud, blekgrå fläckar och mörk- 

grå nacksköld; fullvuxen blir han rödaktig; lefver af frön till 

Primula veris och P. farinosa. Öfvervintrar i stjälkarne och 

förvandlas till pupa följande vår. 

Under maj och juni månader i hela Sverige ända in i Lapp- 

markerna. 

Anm, I Finland har upptäckts en art, som torde äfven hos oss 

förekomma, hvarför dess diagnos här må intagas: 

19. CO. filammeolana TENGsTR. Framvingarne svafvelgulaktigt 

gula, i grunden silfverhvitaktiga, mot spetsen obestämdt och bredt an- 

lupna af rostgult; öfver midten ett snedt gulbrunt, tydligt, ofta af mörk- 

bruna atomer begränasdt tvärband ; fransarne rostgula; utkantslinien knappt 

tydlig; bakvingarne mörkgrå med blekare fransar. 

TENGSTRÖM Bidrag. 161. 

Allmän vid Uleåborg i början af juli. Skall likna C. epilinana men 

vara någol större och skiljes därifrån på sätt följande diagnos utvisar: 

C. epilinana ZELL. Framvingarne blekt lergula, mot spetsen gul- 

aktigt grå; öfver midten ett snedt, smalt, mörkare lergult, ej af mörk- 

bruna atomer begränsadt tvärband; fransarne lergula; utkantslinien tydlig; 

bakvingarne grå. 

ZELL. Ent. Zeit. 1849: 285: El. 1S; IV. 4LÖ fsk MOS 

HEIN. Schan. I. 1. 82 (excl. syn. WILK. & STAINT.) 

Under juli månad på åtskilliga ställen i Tyskland. Larven lefver 

i frökapslarne på Linum catharticum och lin, är hvitgul med svartbrunt 

hufvud och nacksköld. 

20. C. pallidana ZELL. Framvingarne glänsande gulaktigt 

hvita, gråspräckliga; framkantens bas och ett bredt, genombrutet, - 

NI: 
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i inkanten utvidgadt tvärband öfver midten, svartaktiga; ett smalt, 

böjdt, grått tvärband nära utkanten; hufvudet gulhvitt; thorax grå. 

ABL BIRLS RIUG AN AA DVILG Ör: BOT NELEIN: 

Schm. IL. 1. 88 (exelus. syn. WILK. & STAINT. ÅAlbi- 

capitana COooKE Zoologist p. 7800. STAINT. Ent. An. 

T802 AP RRT EE NER ACHE KS ANS O GD r OR CEXCIS: 

syn. ZELL.) 

Under juli månad i Blekinge. 

21. OC. gilvicomana ZELL. Framvingarne blekt ockragula, 

utanför midten brunpudrade och bruntöckniga; ett bredt, fram- 

till utvidgadt, af föga tydliga blylinier begränsadt, brunt tvärband 

öfver midten; vingspetsen snedt till analhörnet brun med blygrå 

inblandning, hufvud ljusgult; thorax gulbrun. 

ZELL. SIS. F947. T423; fidvistapnlana: FH. S. IV. 22 

MISS TOOr fa Oj LU VIGGO ANASNETEIN: Schm." HET :180, 

Larven skall lefva på Chenopodium. 

Under juli månad 1 Skåne. 

22: OO. nana Haw. Framvingarne blekt ockragula, med 

rosenröd anstrykning, basen och framkanten till midten blygrå; 

ett bredt, mot inkanten utvidgadt, och därifrån till vingmidten i 

det inre gulbrunt, svartfläckigt, för öfrigt blygrått tvärband, som 

vid framkanten har i yttre brädden en mörkare fläck; från 2 

mörka framkantsfläckar utgår till utkanten en grå eller brun, mer 

eller mindre tydlig skuggning; hufvudet blekt ockragulaktigt; 

thorax mörkgrå. 

Haw. Lep. Br. 439. STAINT. Man. II; 272. äambiguana 

PROEFSRNt:SELOEtE KRETS PELS SH LV OR I WABLENCRS 

SPANN O LER ACES ATTANS SKO TS ALLA AMG ANS ÖS 

Pumilana EF. SS. f..,66; HEN; Schm; II 1:-90. 

Larven skall lefva i fröhusen på björk. 

Under juni och juli månader i Småland samt inom Norge i 

Odalen, Romsdalen, Gudbrandsdalen, Södmöre och på Dovre. 

23. OC. curvistrigana WiLKk. Framvingarne blekgula, skug- 

gade med ockragult; gulhvita silfverglänsande tvärlinier;, ett grått 

streck längs framkanten till basen; ett oregelbundet, någorlunda 

begränsadt, vid framkanten bredare, grått tvärband öfver midten 

och ett grått, krökt streck från framkanten nära vingspetsen till 
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analhörnet; utkanten gråaktigt töcknig; hufvud olivbrunt; thorax 

rostbrun med gulaktiga skuldertäckare. 

WIEK. 302. STAINT. Man; II.5217:24 HINSS chose 

Larven gulaktigt röd, men rödare, när den är fullvuxen: 

hufvud ljusbrunt; lefver. i blommorna på Solidago virgaurea, 

där han närer sig af födoämnena och går från blomma till blomma, 

stundom förenande dem med silkespånad. 

Under juni månad i Skåne. 

24. OC. atricapitana STEPH. Framvingarne hvitaktigt kött- 

färgade, vid basen gråtöckniga; en oregelbunden grå fläck i inkants- 

midten och midt däremot i framkanten en annan mindre, båda 

FEFFE EE. NOA 9 hos &Y vidt skilda, men hos 29 genom gulaktig färg nästan för- 

enade; nära vingspetsen 2 mörka framkantsfläckar; från den inre i 

af dessa ett mörkt band till utkantsmidten; utkanten gråtöcknig; i 

bakvingarne blekgrå med mörkare vattring, hufvud och thorax 

svarta (SS) eller hufvud olivbrunt och thorax svart (2). 

WiLK:-208: STAINT. Man; II. 271. HEIN. Schm-IL4T83- 

Larven smutsigt blekgul, med röd anstrykning på ryggen, 

bruna andhål, ljusbrunt hufvud, brunaktig nacksköld. Den lefver 

i stjälken på Senecio Facobea, där den äter märgen, hindrar växten 

så att stjälken vid det stället där larven vistas blir tjockare och 

betäckes med en blodruska. Larven förpupas i stjälken. Den 

lefver äfven på Hieracium umbellatum. 

Under juni månad i Skåne. 

HI. Gruppen Tortricodide STANT. 

Bakvingarnes bakre mediannerv mot basen helt naken och 

samma vingar sakna oberoende nerv; ulnargrenen utgår från disk- 

fältets bakre hörn och styloidgrenen utgår från diskfältets tvär- 

nerv tämligen långt framom den förre och intager således obe- 

roende nervens plats; radial- och subradialgrenarne utgå ur disk- 

fältets främre hörn förenade i gemensam stam. Tungan kort, 

men antydd. Framvingarnes subulnargren utgår från diskfältets midt. 
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1. Slägtet Cheimatophila STteEPH. 

Framvingarnes ulnargren utgår från diskfältet nära dettas 

bakre hörn och utlöper tämligen tvärt i analhörnet, så att den 

här kommer nära intill subulnargrenen; metacarpalgrenen enkel 

utlöper i framkanten och sesamoidgrenen i vingspetsen. Palperna 

fina, hängande, räckande föga öfver hufvudet. Antennerna borst- 

formiga, hos & med långa, fina cilier. Framvingarnes diskfält 

långt och smalt utan delningsnerver. Vingarne under hvilan lagda 

takformigt och äro halft genomskinliga, tunnt med fjäll beklädda. 

r. Ch. tortricella Hiärn. Framvingarne gråbruna med obe- 

stämd mörkare basfläck, ett bredt, i yttre brädden föga begrän- 

sadt, mörkare tvärband, samt mot vingspetsen stundom en mör- 

kare skuggning; bakvingarne ljust brungrå. 

MEAREENGR= rd Sp: LOs. 06 LINS) TES JE: 

Under mars och april månader i ekskogar uti södra och 

mellersta Sverige, åtminstone in uti Upland. Larven skall lefva 

på ek och hvitbok. Den är -rödbrun eller brunaktig med tre 

smutshvita linier längs ryggen, brun, gulkantad och gultecknad 

nacksköld samt brunt hufvud, buken smutshvit. 

IV. Gruppen Exapatid&e STAINT. 

Bakvingarnes bakre mediannerv mot basen helt naken och 

samma vingars oberoende nerv utgår från diskfältet nära dettas 

bakre hörn, därifrån ulnar- och styloidgrenarne utgå; rabial- och 

subradialgrenarne utgå ur främre hörnet, ej förenade i gemensam 

stam, men från samma punkt. Tunga saknas helt och hållet, är 

ej ens antydd. Framvingarnes subulnargren utgår från diskfältet 

nära midten. Baktibiernas sporrar mycket korta. Honans vingar 

förkrympta, räcka till anus. 

1. Slägtet Exapate Hiärx. 

Framvingarnes ulnargren utgår från diskfältet nära dettas 

bakre hörn. Palperna korta, tunnt håriga. Antennerna hos & 

penselformigt cilierade med spridda längre borster, hos & glest, 
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men tämligen långhåriga. Framvingarnes diskfält i frambrädden 

kortare än i bakbrädden, med en fin delningsnerv. Framvingarne 

hos &Q spetsiga, lancettformiga och i kanterna försedda med långa, 

fina borst, räcka till anus; bakvingar saknas hos henne äfven- 

som sista paret sporrar på baktibierna. 

1. E. congelatella CLERK. Framvingarne hos & gråbruna 

med svag purpurglans och bredt hvitaktigt långstreck från basen 

genom disken, hvari finnas 2 mörkbruna fläckar, den ene innan- 

för, den andre utanför midten; fransarne med grofva, mörka 

punkter vid roten; framvingarne hos 9 hvitgrå med mörkbrun 

fläck innanför midten af framkanten och mörka framkantspunk- 

ter, inkantens inre bashälft mörkbrun, samt någri mörka punkter 

i samma kant; kanthåren hvita. 

WATLTRENGERI. 55D5 su ONCE OCh FELNS DTS Ve 

Larven blekt gräsgrön med hvita rygg- och sidostrimmor 

samt svarta bröstfötter. Den lefver mellan sammanspunna blad 

på Ligustrum, alm, hagtorn, ek, hallonbuskar, äppleträd, 

Spiree m. fl. 

Under oktober och november månader i södra och mellersta 

Sverige åtminstone ända in i Upland samt i södra Norge. 

Vv. Gruppen Grapholithidae GN. 

Bakvingarnes bakre mediannerv ofvantill mot basen hårig 

på längre eller kortare stycke, och oberoende nerv finnes, som 

utgår från diskfältet antingen från samma punkt som styloid- 

grenen eller på längre afstånd från denna. Framvingarnes subul- 

nargren utgår från diskfältet nära intill eller något bakom dettas 

midt. Vingarne hos båda könen fullt utvecklade. 

Denna ganska artrika grupp omfattar följande slägten: 

I:o Framvingarnes styloid- och glenoidalgrenar utgå från samma punkt (bakre 

hörnet) af diskfältet. (Bakvingarnes radial- och subradialgrenar utgå med 

gemensam stam ur diskfältets främre: HÖRN —.os-soso—-roesosboacorst Retinia. 

II:o Framvingarnes styloid- och glemoidalgrenar utgå från skilda punkter på 

diskfältet. 

1:0) Framvingarnes radial- och subradialgrenar ur samma punkt af disk- 

fältet och stundom förenade i gemensam stam. 

0 SV 
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A) Bakvingarnes styloid- och ulnargrenar vid utgången af diskfältet 

åtskilda genom ett litet mellanrum. (Framvingarnes diskfält utan 

ÄEINIiNngSsNeRyS) Ae. 0 0 SEGERN AAA Al oa LAS SLR sons santa Chrosis. 

B) Bakvingarnes styloid- och ulnargrenar utgå från samma punkt på 

diskfältet, stundom förenade i gemensam stam. 

(1:0) Bakvingarnes oberoende nerv antingen helt felslående eller 

vid sin upprinnelse böid mot styloidgrenen och där närmad 

till samt ofta upprinnande från samma punkt som denna. 

(A) Bakvingarnes styloid- och ulnargrenar utgå från samma 

punkt på diskfältet, men ej förenade i gemensam stam. 

a) Framvingarnes subradialgren närmare till carpalgrenen 

| än till radialgrenen eller midt emellan båda. 

1) Thorax med upprättstående hårborste. (Framvin- 

garnes diskfält med 2 delningsnerver.) 

(a) Framvingarnes subradialgren upprinner midt 

emellan radial- och carpalgrenarne... Eccopsis. 

(b) Framvingarnes subradialgren upprinner närmare 

till carpalgrenen än till radialgrenen Penthina. 

2) Thorax utan upprättstående hårborste, tilltryckt fjäl- 

lig eller tilltryckt hårig. (Framvingarnes diskfält 

med 2 delningsnerver.) 

(a) Bakvingarnes oberoende nerv upprinner ur disk- 

fältets tvärnerv. 

(1) Framvingarnes subradialgren upprinner icke 

närmare till carpalgrenen än till radial- 

STEN CA Leo cs KA AEA SEDE Euchromia. 

(2) Framvingarnes subradialgren upprinner när- 

mare till carpalgrenen än till radial- 

TESTET, FEL SC SE fa LSE Sericoris. 

(b) Bakvingarnes oberoende nerv upprinner ur disk- 

fältetskbakret TOA cs EES Aphelia. 

b) Framvingarnes subradialgren upprinner närmare till 

radialgrenen än till carpalgrenen; (Thorax med liten 

upprättstående hårborste; framvingarnes diskfält med 

tydlig främre men otydlig bakre delningsnerv.) Lobesia. 

(B) Bakvingarnes styloid och ulnargrenar utgå ur diskfältet 

förenade i gemensam stam, eller ock saknas styloid- 

grenen. (Pedisca hypericana har båda grenarne skilda.) 

(a) Framvingarnes metacarpalgren tvågrenig. (Framvin- 

garnes diskfält med slingrande delningsnerv.) 

Rhophobota. 

(b) Framvingarnes metacarpalgren enkel (deras subradial- 

gren upprinner närmare till radialgrenen än till 

carpalgrenen). 

(1) Framvingarne med sikelformigt böjd spets. 



Så Framvingarne utan sikelformigt böjd spets SN 

é JE — Pedisca. | 

SS analhörnet rät, liksom afskuren, så att dätlgelout bildas 

FLAT mot inkanten en vinkel (tydligare. hos & än hos ÖT 
REN Coptoloma. 

" (B) Bakvingarnes utkant emellan subulnargrenens utlopp « ock 

RA ;  analhörnet ej rät och liksom afskuren, utan jämnt böjd 

öfver: allt. 



NYA BIDRAG TILL SKANDINAVISKA HALFÖNS 

MYRIOPODOLOGI | 

AF 

GROEVON PORAT: 

Alltsedan 1870—71, då Dr A. STUXBERG offentliggjorde 

sina »Bidrag till Skandinaviens myriopodologi»,! har, med undan- 

tag af ett par spridda uppgifter,? intet meddelats om våra nordi- 

ska myriopoder. Att erhålla en sammanställning dels af de sedan 

dess för vår fauna nyupptäckta former, dels af samtliga arters 

utbredning, såvidt man har sig den känd, torde därför ej vara 

utan sitt intresse, och det är i sådan förhoppning följande rader 

nu Öfverlemnas till offentligheten. 

Då anledning funnits till förmodan, att våra Iulus-former 

af tZerrestris-gruppen — eller de nästan enfärgadt mörka, med 

stjärtprocess försedda arterna af detta slägte --— tarfvade en full- 

ständigare utredning, än som hittills kommit dem till del, har 

jag särskildt bemödat mig om att egna dem en omsorgsfullare 

granskning. Mitt arbete har härvid väsentligt underlättats af i 

1 Öfvers. K. Vet. Ak. Förhandlingar, 27.e årg. N:o 8, Stockholm 1876. 

(Sveriges Chilognather) och d:o d:o 20:e9" NEO 4; » 1871. 

(Sveriges Chilopoder). 

2 Dessa äro, såvidt mig är bekant, blott följande: Lithobius borcealis 

MEINERT funnen i Sverige, af A. STUXBERG. Öfvers. K. Vet. Ak. Förh. 32:a 

årg. N:o 2, Stockholm 1875; uppgiften om förekomsten af Pauropus (Huxleyi 

LuBBOCK) i »Djurriket» af T. Tullberg, Stockholm 1885; samt undertecknads 

meddelande »Om några norska myriopoder» i 8.e årg. h. I af denna tidskrift 

Stockholm 1887 — hvilken förteckning äfven återfinnes i »Forhandl. ved de 

Skand. Naturf. 13:e möde.» 

Entomol. Tidskr. Årg. 10, H 1 (1889). 
[SE 
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främsta rummet konservatorn vid Lunds universitets zoologiska 

museum hr C. RoTH, genom hvars försorg en af honom för 

nämda museum hopbragt, synnerligen rikhaltig samling af skån- 

ska myriopoder stälts till mitt förfogande. Vidare hafva hrr 

prof. FR. MEINERT i Köpenhamn och prof. R. LATZEL i Wien 

visat mig godheten att meddela mig exemplar af några i deras 

arbeten — hvilka, som bekant, tillhöra det yppersta, som om 

myriopoderna offentliggjorts -— beskrifna arter, hvarjämte äfven 

prof. AURIVILLIUS i Stockholm och prof. TULLBERG i Upsala be- 

redvilligt tillstält mig de delar af Riksmuseets och Upsala-museets 

samlingar i denna gren, hvilka jag utbedt mig till påseende, och 

är det mig en kär pligt att för allt detta betyga nämda herrar 

och män min stora tacksamhet. 

Genom detta välvilliga tillmötesgående samt genom tillgång 

till en af framl. Dr MENGE 1 Danzig utlagd myriopodsamling, 

anslutande sig till hans uppsats: »Myriopoden der Umgebung von 

Danzig»,! har det blifvit mig möjligt att säkrare än eljes an: 

gifva vissa synonymer. Denna jämförelse af originalexemplar 

har gifvit resultat, som i många fall varit rätt oväntade. För 

att redan här i korthet angifva de märkligaste, har t. ex. den af 

STUXBERG och mig under namn af Zulus terrestris L. upptagna 

art, hvilken med största sannolikhet ock är LINNÉs, befunnits 

vara en helt annan än Julus terrestris MEINERT och i stället 

sammanfalla med dennes JZulus rugifrons. MEINERTS Julus 

Zerrestris däremot, hvilken LATZEL på grund af dess förmodade 

allmänna förekomst äfven i LINNÉS fädernesland kallat fulus 

scandinavius, är hittills icke funnen på skandinaviska halfön. 

Den verklige Julus fallax MEINERT, hvilken ock tillhör vår fauna, 

är alls icke Julaus fallax LATZEL, utan snarare dennes Zulus 

Zongabo (KocH). Och den Zulus-form, som jag 1866? identifie- 

rade med Lulus ferrugineus KOCH, men sedan 3 på MEINERTS + 

1 I Neueste "Schriften der naturf. Gesellsch. in Danzig, 4:e b. 4:e h., 

Danzig 1851. 

2 Bidrag till kännedomen om Sveriges myriopoder. Ordningen Diplopoda. 

Stockholm 1866. | 

3rÖfvers: Vet. Ak. Förk.; 26:e årg: N:o: 6; p. 646. 

4 Se hans anmärkning vid synonymien för TulZus fallax: Danmarks 

Chilognather i Naturh. Tidskr., 3 R., 5 B., Kjöbenhavn 1868. 

4 
E 
- 
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auktoritet kallade JZulus fallax MEnNERrRT, låter upplösa sig i 

tvenne arter, Julus leticollis n. sp. och Zulus minutus n. sp., 

hvilka båda äro väl skilda från MEINERTS ofvan skrifna art. 

I STUXBERGS ofvan anförda »Bidrag etc.» jämte tillägget af 

år 1875 lemnar han, sedan han än vidare fullföljt den af MEINERT 

påbörjade reduktionen af Lupw. KocuHs Lithobius-arter, beskrif- 

ningar af 35 arter svenska myriopoder. 

I Prof. TULLBERGS Djurriket omnämnes "såsom svensk: Pau- 

ropus (Huxleyi TLuBBOCK). 

Min ofvan omnämda förteckning öfver norska myriopoder 

upptager för första gången såsom funna på skandinaviska halfön: 

Lithobius microps MEINERT, 

Scolioplanes crassipes (MEINERT), C. L. KOCH. 

Polydesmus denticulatus C: Kock (= Pol. acutangulus 

MENGE). 

Polydesmus [Paradesmus] gracilis C. L. KocH. 

I efterföljande uppsats anmälas nu såsom tillhörande vårt 

faunaområde äfven: 

Lithobius nigrifrons LATzZEL, HAASE & LATZEL, 

Scolioplanes maritimus (LEACH), 

Polydesmus coriaceus POoRraTt, var., borealis n. v., 

Scytonotus digitatus n. sp. 

Brachydesmus superus LATZzEL, 

Blantiulus fuscus AM STEIN, 

Iulus vagabundus (LATZEL), 

> > Jleticollis n. sp. samt 

minutus Dn sp., 

af hvilka dock Scytonotus digitatus, liksom Paradesmus gracti- 

/is, är en exotisk, hos oss blott i drifhus anträffad form. 

Af de arter, som förut ej varit beskrifna i den svenska en- 

tomologiska literaturen, lemnas här antingen utförligare beskrif- 

ningar eller kortare diagnoser. För de öfriga angifves blott ut- 

bredningen, hvarvid, då intet annat anföres, de med kursiv stil 

tryckta lokalnamnenp beteckna nya fyndorter. 
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Första Ordningen CHILOPODA 

LATREILLE 1817. 

Underordningen Chilopoda anamorpha HaaAsE 18380. 

1:a Familjen LITHOBIIDAE NEWwPoRrRT 1844. 

I. Slägtet Lithobius LEaAcCH 1814 

(Trans. Linn. Soc. Lond; I. XI, p: 381.) 

ÅA. ge, II:e och 13:e ryggsköldarnes bakhörn tandlikt ut- 

dragna (= Underslägtet Lithobius s. str. STUXBERG). 

a. Ånalbenens klo enkel. 

1. Lithobius forficatus LINNÉ 1758 (ex parte) 

(Systi Nat.red:i X3 pr 638). 

Lithobius forficatus tages här i den omfattning, som STUX- 

BERG i sitt värdefulla bidrag till utredningen af artbegreppet 

inom detta mångformiga slägte (Sveriges Chilopoder, Öfvers. Vet. 

Ak. Förh.: 1871, p. 493 och följande) gifvit den. Alltså inne- 

fattar arten äfven ÅLithobius hortensis L. KocH och Lithobius 

coriaceus L. Kocu. 

En verklig kosmopolit bland tusenfotingarne; anträffad i 

Europa så nordligt som i Finnmarken och så sydligt som i Ita- 

lien och Spanien; dessutom känd från Nordamerika, St. Helena 

(enl. exemplar å Zool. Riksmuseum i Stockholm) och Melbourne 

(Göteborgs museum). 

2. Lithobius nigrifons HAASE & LATZEL 1889. 

(Schles. Chbil.-p: 25.) 

Syn. 1880 Lithobius nigrifrons LATzeL, Die Myr. d. Österr.- 

Ung: Mon. I; pa I 

Kroppen tämligen smal, framtill afsmalnande, i segmentens kanter 

äfvensom på hufvudet glest, men tämligen långt hårig. Åzten- 

nerna 36—41-ledade, nästan af halfva kroppens längd. Rygg: 

sköldärne glänsande, föga ojämna, liksom hufvudet ytterst fint 

punkterade; den sista ryggskölden i bakkanten hos hanen djupt, 
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hos honan föga urbräddad. Buksköldarne äfvenledes glänsande, 

föga punkterade, i midten med en längsgående fördjupning. Grip- 

Jfötternas höftdel nästan opunkterad, framtill smal, med tvenne 

tämligen kraftiga, intill hvarandra närmade tänder på hvarje 

hälft; framkanten dessutom försedd med flere långa borst. Ögonen 

med 13—16 tydliga och rätt stora oceller, fördelade i 3—5 rader. 

Höftporerna: 3—4, 4—5, 4—5, 4—3, vanligast 4, 5, 5, 4, 
runda. ÅAnalbenen tämligen långa, men kortare än antennerna, 

undertill med o, 1, 3, 2, o taggar; höftens sida undertill utan 

tagg; klon alltid enkel. ZTJaggväpningens formler äro 1:sta ben- 
(2) HR Nf 2 FS Lo he 

; analbenen: 
Ore, 1, Hellerso; £, 0,:0 5 Å 
2: 14:e benparet: 

O, O, I, I 1, 3, 3, 2 
paret: 

SKAL Honans genitalklo 3-klufven med yttre sidotag- I, 3, 2, 0—1, 3, 3, O 
gen minst; sporrar 2 + 2. 

Färgen ofvan brun, kroppen baktill mörkare, undertill lju- 

sare; hufvudet ofvan och under gult, med ögonen och en skugg- 

ning emellan dem svartbruna, de bakersta benparen mer 

eller mindre bruna eller violetta med analbenens femte led 

gult genomlysande; ofta är äfven samma led på preanalbenen 

äfvensom de öfriga benens tarser af samma 1 ögonen fallande färg. 

Till färgen erinrar denna art något om L. erythrocephalus; 

dock är den senares hufvud framtill ännu mer svartskuggadt. 

Längd: 8—:15 m.m.; bredd ända till 2 m.m.; antenner: 

5—6 m.m,; analben: 4 m.m. 

Funnen i Vestmanland, där jag denna sommar (1888) tagit 

några exemplar — 4 hanar och I hona — vid Kungsör. De 

anträffades alla under barken på alstubbar i en fuktig dalgång. 

— Schlesien, V. Österrike. 

Enligt LATZEL och HaaAsE kan antennledernas antal vexla 

emellan 34—43, höftporernas stiga till 5, 6, 5, 5, ocellernas 

till 17, samt analbenens 4:e led ofta vara hos hanen ofvan plat- 

tad eller lätt urhålkad. 

b. Ånalbenens klo med biklo. 

3.= Cithobius olaoranmis CE KOCH 1847. 
(Syst. d. Myr. p. 149.) 

Syn. 1881 Lithobius glabratus TLAtTzeL, Die Moyriop. d. 

Österr.-Ung. Monarchie. I p. 74 (enligt LATZELS granskning af 
svenska exemplar.) 
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Synonym med Lithobius bucculentus MEINERT, HAASE och 

STUXBERG, med afskiljande ur den sistnämdes synonymlista åt- 

minstone af Lzith. agilis (KOCH) MEINERT, hvilken i sin sidotagg 

undertill på analbenens höfter eger ett godt artmärke; synonym 

alltså äfven med Lithobius melanocephalus 1. KocH och L:- 

Zthobius venator L. KocH, hvilka jag i min förteckning 1869 

(Öfvers. Vet. Ak. Förh. p. 638) anmälde såsom svenska. 

Funnen i Skåne, Blekinge, Småland, på Öland och Got- 

land, öfverallt mindre allmän. — Danmark och Holland, N. o. 

S. Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien. 

b) var. hebescens mihi. 

Denna form, som jag i Öfvers. Vet. Ak. Förh. 26:e årg. 

N:o 6 p. 639, ehuru med tvekan, identifierade med LuUDw. KOCHSs 

Lith. macilentus, upptages här såsom en varietet af ofvanstående 

enligt STUXBERG mångskiftande art. Äfven om den nu ej är 

KocuHs Lith. macilentus — enär denna enligt LATZEL, som 

sammanslår den med L. agzelis, skall ega analbenens höfter un- 

dertill väpnade med en sidotagg, hvilken. vår form saknar — så 

äro olikheterna med hufvudarten L. glabratus så pass betydande, 

att jag fortfarande har stor benägenhet att anse den såsom själf- 

ständig art. Se här det vigtigaste: 

Ögonens oceller smärre och plattade, äfven hos storvuxna 

exemplar färre till antalet och ej bildande så regelbundna rader 

— på ett exemplar, hvars kroppslängd (analbenen oräknade) ut- 

gjorde 12 m.m., kunde, och det ej utan svårighet, räknas blott 

8 låga oceller, medan på ett 11 m.m, långt exemplar af L. 

glabratus funnos 17 stora, i tydliga rader fördelade —; benens 

taggväpning ej så riklig, på analbenens undre sida ej öfversti- 

gande o, I, 3, I, oj; honans genitalklo visserligen treklufven, 

men den yttre taggen liten och sittande långt nedom mellantaggen. 

Dessutom är kroppen mera långhårig, ryggsköldarne ej så jämna 

som hos hufvudarten, utan tvärtom lätt skrynkliga, kroppsfärgen 

mörkare, analbenen längre och antennledernas antal högt (omkr. 

40). Spritlagda exemplar hopdraga ock hårdt benen, hvilket 

tyder på en annan muskulatur än hos den typiska L. glabratus, 

där benen äfven hos i sprit dödade djur bibehålla sitt naturliga, 

halft utspärrade läge. — Huru mycket karaktererna kunna va- 
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riera, är dock ej med det ringa undersökningsmateriel som före- 

ligger, möjligt att afgöra. 

Funnen hittills blott i Dahlby hage nära Lund. 

B. Endast 11:e och I13:de ryggsköldarnes bakhörn tandlikt 

utdragna (= Underslägtet Hemzilitlobius STUXBERG.) 

4. Lithobius borealis MEINERT 1868 

(NatSEIdSkr Agees Bipa 203.) 

Känd blott från den af STUXBERG uppgifna fyndorten: Kungs- 

hamn 1 Upland. — Färöarne. 

C. Ingen ryggsköld med tundlikt utdragna bakhörn (= Un- 

derslägtet Archilithobius STUXBFRG.) 

a. Ånalbenens klo enkel. 

5. Lithobius curtipes: C. L: KocH 1847. 
(Syst. d. Myr. p. 150.) 

Bland de allmännaste arter i mellersta Sverige; för öfrigt 

anträffad på skandinaviska halfön så nordligt som vid Waranger- 

fjord, så vestligt som vid Kristiania och så sydligt som i norra 

Skåne. — Belgien, Baiern, Schlesien, Österrike. 

Denna arts identitet med Lupw. Kocus Litt. curtipes (Die 

Myriap.-gattung Lithobius p. 68) har onödigtvis blifvit dragen i 

tvifvelsmål i följd af ett tryckfel (jfr HaasE, Schles. Chilop. p-. 

39!). KocH kom nämligen att angifva hanens »kägelformiga 

fortsättning» eller process såsom befintlig på analbenens femte 

led i st. f. på den fjärde. Redan PALMBERG (Sverig. Myr. Chilo- 

poda, Stockholm 1866, p. 19) fann denna uppgift bero på ett 

misstag och identifierade därför utan tvekan KocHs art med vår 

svenska form. Men STUxBERG upprepade 1871 KocHs tryckfel, 

och då MeEIinert (Nat. Tidskr. 3 R., 8 B. p. 341) på grund 

däraf, och därför att ögonen hos de svenska exemplar han sett 

ej kunde sägas stå i »quincunx<«, sammanslog vår Lithobius cur- 

tipes med Lith. crassipes L. KocH, så följde STUXBERG 1876 

(Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1876, N:o 2, p. 27) hans föredöme och 
anmärkte till yttermera visso, »att L. curtipes C. L. KocHu icke 

förekommer eller åtminstone hittills icke blifvit anträffad inom 
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Skandinaviens område, Sveriges-Norges, lika litet som Danmarks.> 

Att identiteten med KocHs från Sydtyskland stammande art är 

ovedersäglig, framgår emellertid dels af den granskning, prof. 

LATZEL anstält. af till honom sända svenska exemplar, dels af 

den jämförelse, jag haft tillfälle att göra med exemplar af L. 

curtipes från Baiern, hvilka Dr Lupw. KocH i Nirnberg väl- 

villigt skänkt mig. Att äfven arträtten är grundad, förefaller 

mig klart: hanen har i den omskrifna processen hos fullvuxna. 

individer ett tillräckligt och konstant kännemärke, men äfven 

honan skiljer sig, enligt hvad HaaAsE och LaATZEL visat, genom 

sin tvåklufna genitalklo från honan af L. crassipes. (Om den 

yttre sidotaggen hos genitalklon någongång spåras, sitter han 

långt nedom de båda andra). Färgen är ock ljusare rödbrun, 

och analbenens leder sammandragas starkt samt antaga ett vinkel- 

böjdt läge på i sprit dödade djur. 

6. ÅLithobius crassipes 1. KocH 1862 
(Myriap. gatt. Lithobius p. 71.) 

Allmän i Skåne, på Gotland och Öland, norr om dessa pro- 

vinser sparsamt förekommande och sporadisk; antecknad från 

Småland, Vestergötland och Charlottenlund vid vestkusten (A. 

W. MALM). — Danmark, Holland, Belgien, Schlesien, Baiern, 

Österrike, Ungarn, Frankrike, Spanien och n. Afrika. 

b. Ånalbenens klo med biklo. 

a) Analbenens höfter på undre (yttre) sidan väpnade 

med en tagg. 

7... Lithobius erythrocephalus C. L. KocH 1847 
(System d. Myr. p. 150.) 

Allmän. Går långt mot norden, där den är tagen vid 

Östersund (enl. ex. i Riksmuseum) och ZTrond/hjem (IPSE). — 

Danmark, Holland, Nord- och Sydtyskland, Spanien, Algeriet, 

Madeira; Sibirien. 

3) Analbenens höfter undertill utan sidotagg. 

8. Lithobius microps MEINERT 1868. 
(Nåt: Tidskr.=3R5,j.5B5 Pp: 205): 

Syn. 1872 Lithobius mäicrops, MEINERT, Nat. Tidskr. 3 R., 

CO BIS) BLINK 
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Kroppen smal, jämn och slät, föga hårig, blott hufvudet och 

analpartiet med spridda, korta hår. Antennerna 25— 33-ledade. 

Ögonen med 2—3 oceller i enkel rad, det sistnämda talet van- 

ligast. Gripfötternas höftdel opunkterad med 4 (2 +2) tättsittande 

tänder framtill. Höftporer 1—2, 2-3, 2—3, 1—2, vanligen 

2, 2, 2, 2, runda. Analbenen körta, med” 4:€r och 5:e lederna 

tämligen förtjockade, isynnerhet hos hanen, höftleden utan sido- 

tagg, taggväpningen på undre sidan af 2:a—5:e lederna 1, I, I, o. 

Honans genitalklo djupt 2-klufven eller otydligt 3-klufven, däri- 

genom att den yttre sidotaggen är blott föga utvecklad och sit- 

tande nedom de två öfriga, som äro långa och tättsittande; spor- 

rarne 2+2. Färgen blekgul-gulbrun med hufvudet mörkare, 

undre kroppssidan blekare, analbenen och antennerna rödgula. 

Längd: 5—38 m.m.; ant.: 2 m.m.; analben: 2 m.m. 

Antennledernas antal skall enligt MEINERT kunna stiga ända 

till 40, analbenens taggväpning till 1, 3, 2, o, och taggväpnin- 

gen på de främsta benen uppgifves alldeles kunna försvinna. 

Hos de norska exemplaren förefunnos i allmänhet på första ben- 

parets undersida o, o, o, I taggar; preanalbenens taggväpning 
OFF LOMO 

var, om man ej medräknar den oväpnade höften, ==; anal- 
2 2 4 

benens; 233, 

Denna art, som förut är anmärkt från Danmark (Köpen- 

hamn), Frankrike (Normandie) och Spanien (flerestädes), fann jag 

år 1886 i Kristiania botaniska trädgård ymnigt bland multnande 

löf och trädgårdsaffall. 

9. Lithobius calcaratus C. L. KocH 1844 

(Deutschl. Crust., Myr. etc. H. 40, taf. -23.) 

Från Skåne till Upland — sparsammare ju nordligare man kom- 

mer — Öland. — Danmark, Holland, Belgien, Nord- och Syd- 

tyskland, Frankrike, England, Italien. 

Tillägg. År 1866 tog jag i augusti vid Hägganäs i Små- 

land en Lithobius, hvilken, ehuru ett yngre individ som i följd 

af nyss skedd hudömsning ej var lätt att bestämma, svårligen 
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kan vara annat än ÅLithobius mutabilis LUDw. Kock, enligt hvad 

följande beskrifning skall gifva vid handen. 

Nionde, elfte och trettonde ryggsköldarnas bakhörn äro ej 

utdragna, men rätvinkliga (alltså en Årc/ilithobius), analbenens 

ändklo är försedd med en mycket liten biklo (knappt synlig förr 

än vid 180 ggrs förstoring); deras höfter undertill utan sido- 

tagg; gripfötternas höftdel med 2+2 (svaga) tänder. Ögonens 

oceller. stora. och tydliga; till antalet. ro, fördelade i grade 

antennerna 39-ledade; höftporerna 3, 4, 4, 3; honans genitalklo 

likformigt 3-klufven. Kroppens längd 8,5 m.m.; ant. 4 m.m.; 
Se 2 . 0, 0, I, 0, OO. 

a : , SNS ooVv (ÖR NER JE analben: 3,5 m.m Första benparets taggväpning so 

SKOR 5 analbenensa = SO 
ONI3 Oo, 1, 3, 3 2 

Då jag emellertid ej sedan lyckats finna några utvecklade 

preanalbenens: 

individer häraf, omnämnes fyndet blott på detta sätt. 

II. Slägtet Henicops NEwPorTtT 1844 

(Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, p. 275—372, tab. 33 & 40). 

Syn. 1869 Lamyctes MEINERT, Nat. Tidskr. 3 R., 5 B. p.: 266. 

> 1871r Henicops Porat, Öfvers. Vet. Ak. Förh; Nio 9; 

PEEES ÖS 

1.  Henicops fulvicornis MEINERT 1869 

(Nat. Tidskr. 3 R., 5 B., p. 266). 

Denna art, som jag 1869 (Öfvers. Vet. Ak. Förh., p. 641), 

innan MEINERTS citerade uppsats var offentliggjord, beskref under 

namn af ÅLithobius gracilis, synes hafva en vidsträckt utbred- 

ning, 1 det att den i Sverige anträffats i flere provinser, från 

Skåne till Upland. I Norge är den funnen vid Kristiania. Den 

föredrager fuktiga lokaler, men träffas äfven på torrare. — 

Danmark, Spanien, Algier och Nordamerika. 

SAR KET NA 

FSE YE 

”TOREN - 
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Underordningen Chilopoda epimorpha HaaAsE 1881. 

2:a Familjen SCOLOPENDRIDAE NEWwPoRT 1844. 

III. Slägtet Cryptops LEAcCH 

(Trans. Linn. Soc: Lond. XI, p. 384.) 

1. Cryptops hortensis LEACH 1814 

(Ibid. p. 384.) 

(= Cryptops agilis MEINERT, STUXBERG). 

Sällsynt. Tagen vid Upsala, på Gotland samt vid Lund 

(C. RotH) — Danmark, Holland, Sydtyskland, Italien, Frank- 

rike, England. 

3:e Familjen GEOPHILIDAZE LEaAcCH 1814 

IV. Slägtet Scolioplanes BErGsöE och MEINERT 1866 

(Nat: Elists ildskio 3 Rör 4: Blip. .95:) 

Detta slägte, som på grund af bl. a. mundelarnes och sido- 

sköldarnes olikhet af MEINERT utsöndrats ur sl. Geophlus s.lat., 

är till den yttre skapnaden mycket lätt att skilja från öfriga inom 

familjen genom sitt lilla hufvud, genom den kraftigt utvecklade 

klon vid gripklons bas samt genom frånvaron af de hos Geop/- 

lus s. str. så vanliga längslinierna på ryggsköldarne. Hanarnes 

analben utmärka sig ock genom en ovanlig tjocklek. 

1. Scolioplanes crassipes C. L. KOCH 1835 

(Deutsehl:= Crust.,' Myr: etc" EL: 3, t.03-) 

Syn. 1866 Scolioplanes crassipes BERGSÖE & MEINERT 0. C. 

Pp. LO2. 
METSO » MEINERT, Nat. Tidskr. 3 R., 

TV EBIPIas5O 

» 1880 » LATZEL, Die Myriap. d. Österr.- 

Ungar. Monarchie I, p. 194. 

Kroppen framtill mycket afsmalnande, kort och glest hårig. 

Hufvudskölden något mera bred än lång, glest hårig. Grip- 

fötternas klor räcka, då de sammanslutas, ej fram till hufvudets 
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framkant; tanden vid klons bas ovanligt stor och kraftig; höft- 

delen nästan hårlös, opunkterad, i framkanten tandlös och obe- 

tydligt eller knappast något urbräddad; vid gripklons ledgång mot 

höften åt utsidan en liten brun chitiniserad punkt.  Ryggsköl- 

darne utan skulptur, jämna och släta, men med några få, korta 

och spridda hår. BLuksköldarne nästan hårlösa och glatta, längs 

midten med en intryckt linie, på sidorna om hvilken stå tvenne 

grunda sidogropar, en på hvarje sida; till formen äro de, utom 

de främre, nästan lika långa som breda, sista bukskölden dock 

förlängd, smalare än de föregående, rundadt triangelformig med 

bakåt konvergerande sidor. FPleur& mycket glest håriga med 

talrika (10—16) porer, alla obetäckta. Ånalporer två, tydliga. 

ÅAndhålen stora, runda. ÅAnalbenen nästan kortare än de andra; 

hanens 6-ledade, mycket tjocka, nästan klubblika; ändleden klo- 

väpnad. Färgen MWfligt gul med dragning åt brandgult, buk- 

sköldarne nästan hvita, ofta med ett par gula fläckar vid bak- 

kanten. Benparens antal hos SS: 45, 47: hos: 2: 47. Längd 

18—27 m.m.; bredd 1,5 m.m.; ant. 2 m.m. 

De nordiska exemplaren synas i storlek och benparens an- 

tal vara mindre än de sydländska. MEINERT angifver kropps- 

längden till 35—45 m.m., LATZEL till 22—59 m.m.; benparens 

antal enligt MEINERT: hos & 47—51, hos 2 47—53; enligt 

LATZEL: hos & 45—57, hos 29 47—59. : 

Fyra exemplar af denna art, 2 hanar och 2 honor, togos 

af mig juli 1886 utanför botaniska trädgården i Kristiania samt 

vid Fredriksberg å Bygdö därsammastädes. — Danmark, Schle- 

sien, Sydtyskland, Österrike, Frankrike. 

2. Scolioplanes maritimus LEACH 1817 

(Zool. Misc. III p. 44, tab. 140, fig. 1—2). 

Syn. 1866 Se, maritimus BERGSÖE & MEINERT, O. C. P. 100; 

ER d:o 0. C. p. 52 (enligt MEINERTS gransk- 

ning af svenska exemplar). 

Kroppen framtill afsmalnande, dock knappt i så hög grad 

som hos föregående art, hårig, håren både längre och tätare än 

hos Sc. crassipes. Hufvudskölden lika bred som lång, borst- 

klädd.  Gripfötternas klor räcka, sammanslutna, ej till hufvudets 
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framkant; tanden vid klons bas ganska kraftig, dock ej så ut- 

vecklad som hos Sc. crassipes: höftdelen besatt med långa hår, 

opunkterad, i framkanten djupt urbräddad, men tandlös; vid grip- 

klons ledgång mot höften åt utsidan en brun chitiniserad punkt. 

Ryggsköldarne utan skulptur, men tydligt håriga. Buksköldarne 

med en tämligen tydlig, större längsgrop 1 midten, men utan 

midtlinie; sista bukskölden förlängd, smalare än de andra, med 

bakåt konvergerande räta sidor, bakkanten tvärhuggen. Pleural- 

porer färre, 83—15 till antalet, obetäckta och spridda äfven åt 

sidorna; pleure med långa och tämligen tättstående borst. Ånal- 

porer två, tydliga. Andhålen stora, runda. Analbenen kortare 

än de andra; hanens 6-ledade, mycket förtjockade, ändleden 

med klo. Alla benen tämligen tätt och långt håriga. Färgen 

vexlar från brun till blekgul. 

Benparens antal: & 45—49, 2 49 (51). Längd 20—32 

Mms DI. I <mM-M.,; ant 3 m.m. . Måtten för de svenska exem- 

plaren, jämförda med MEINERTS af de danska, visa en betydligare 

storlek för de förra än för de senare. 

Funnen redan 1852 vid Skafrö i Bohuslän af framlidne 

Intendenten A. W. MaLm (Göt. mus.) samt 1857 på Gotland af 

framl. Prof. BoHEMAN. — Danmark, England (vid hafskusterna). 

Sc. maritimus synes mest förekomma under stenar vid 

hafsstränderna. De af MEINERT omnämda exemplaren af denna 

art äro nämligen tagna på dylik plats å Möens klint; BOHEMANS 

ex. bära etiketten: »Gotland, under stenar», och A. W. MALMS 

tillhörde en samling myriopoder, som voro tagna på Skaftö dels 

i löfskog, dels »under stenar på stranden.» 

V. Slägtet Schendyla BERGSÖE & MEINERT 1866 

(NäR ETidskri sek, 4 B-p- 103.) 

1. -Schendyla nemorensis C. L. KOCH 1837 

(Geophilus nemorensis Deutschl. Crust. etc. hft. 9, taf. 4; Schendyla nemorensis 

MEINERT 1866 0. c. p. 105). 

Denna myriopod, som förut med säkerhet varit känd i Sverige 

blott från Gotland, är helt visst allmännare spridd, än man trott. 

Så är den tagen i Skåne (vid Ringsjön) af konservator C. ROTH, 

i Småland vid Fönköping (Rosenlund och Husqvarna) af under- 
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tecknad, i Bohuslän (Burgården) af A. W. MALM, i Verike (Asker- 

sund, Djupviken) af PALMBERG, hvarjämte exemplar i dr PALN- 

BERGS samling föreligga äfven från Upland. Vid Jönköping har 

jag funnit den blott under barken på ekstubbar. — Danmark, 

Holland, Schlesien, Sydtyskland, Österrike, Frankrike. 

VI. Slägtet Geophilus LEacH 1814 

(Trans. Linn. Soc. Lond. XI, p. 384). FO 

Syn. 1866 Geophilus MEINERT, Nat. Tidskr. 3 R., 4 B., p. 86. 

1. Geophilus sodalis BERGSÖE och MEINFRT. 

(Natiölidskti 30 R5T40B5 POE) 

Syn. 1881 Geoplulus condylogaster TAtrzEL, Die Myr. I p. 178. 

De svenska exemplaren ega, alldeles såsom LATZEL uppgif- 

ver för sin G. condylogaster, på de främre (omkr. 5—15) bak- 

sköldarnes framkant en mer eller mindre chitiniserad grop, I 

hvilken en tappformig förlängning från närmast föregående buk- 

sköld passar in. Något tvifvel på identiteten emellan MEINERT 

(G Zeits. Ent. Ni: F.- 1881. hi p. 77) Och LATZELS- arter. kan sdar 

för knappast råda, hvilken identitet HaasE (Schles. Chil. epim.) 

ock uppvisat. 

Skåne, Landskrona, Lomma (C. RotH), Löddesnäs (C. TRÄD- 

GÅRDH), Gotland, (Gotska sandön) och Vestergötland (Alingsås). 

— Danmark, Holland, Schlesien, Österrike, Frankrike,ltalien, Algeriet. 

2. Geophilus truncorum BERGSÖE och MEINERT 1866 

(Natfölidskro 35 Rr4r bo. p=045) 

Säkerligen tämligen allmän från Skåne åtminstone till Up- 

land samt på Gotland, ehuru för sin litenhet lätt förbisedd; an- 

tecknad från flere lokaler ;j Skåne, Blekinge, Gotland, Småland, 

Öster- och Vestergötland, Södermanland, Vestmanland och Up- 

land. — Danmark, Holland, Ostpreussen, Schlesien, Frankrike. 

3. Geophilus proximus.C. LL: KOcH 1847 

(Syst. d. Myriap. p. 186.) 

I denna art innefattas, enl. LATZEL, äfven KocHs arter G 

palustris och G. impressus. 
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Synes vara en af de allmännaste myriopoder i Sverige och 

tillika en af dem, som gå längst mot norden, då den t. ex. an- 

träffats ända upp i Finnmarken; funnen äfven på NNorderön 

i Jämtland (P. OLsson) och vid Zrondhjem (ipse). -— Danmark, 

Holland, Schlesien, Tyskland, Österrike, Frankrike. 

4. Geoplhilus flavus DEGEER 1788 

(Scolopendra flava, Mem. p. serv. å Y' hist. d. Ins. T. VII, p. 561, t. 35 

figg. 17—20). 

(= Geophilus longicornis TLEACH, MEINERT, HAASE, LATZEL 

EH). 

Anm. I likhet med PALMBERG och STUXBERG anser jag, 

att intet tvifvel kan råda angående hvilken svensk Geophilus 

De Geers Scolopendra flava är, hvarför namnet G. longicorms 

bör vika för det af Dr-STUXBERG återinförda G. flavus. 

Allmän från Skåne åtminstone upp till Vestmanland — Up- 

land. — Danmark, Norge, Holland, Schlesien, Österrike, Frank- 

rike, Italien. 

5. Geophilus electricus TiNnÉ 1758 

(SysENNatsred:. X4Lk SE p:r033:) 

Sparsamt förekommande, men tämligen vidt spridd; funnen 

i Skåne vid Öfvedskloster, Vollsjö, Löfvesta, Belteberga, Ramlösa, 

Kjeflinge (C. RortH), Småland (Hägganäs), samt vid Göteborg 

(Slottsskogen, A. W. MALM), Visby, Stockholm, Upsala. — Norge, 

Danmark, Schlesien, Tyskland, Österrike, Frankrike. 

6. Geophilus ferrugineus C. L. KocH 1835 

(Deutschl. Crust., Myr. etc., hft. 3, tab. 2.) 

Denna art, af MEINERT uppgifven såsom den allmännaste 

inom sitt slägte i Danmark och af STUXBERG såsom »allmän 

öfver säkerligen hela Sverige», är troligen något mera sporadisk 

till sin förekomst än t. ex. G. flavus och G. proximnus, allden- 

stund jag förgäfves eftersökt den på flere ställen i Småland, bl. 

a. i Jönköpingstrakten. Allmännast har jag funnit honom vid de 

ställen af Mälarstränderna, jag haft tillfälle undersöka, samt i 

Skåne och Blekinge. Den är ock funnen på Smålands östra 
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kust (Kalmar, P. G. THEORIN), och i Bohuslän (A.: W. MALM). 

— Norge, Nord- och Sydtyskland, Italien, Frankrike, Spanien 

och Norra Afrika. 

Andra ordningen SYMPHYLA 

RYDER 1880. 

Familjen SCOLOPENDRELLIDZAE NEwPport. 1844. 

VII. Slägtet Scolopendrella GERrRVAIS 1839 

(Compt. rend. de VY'Ac. Scienc. IX p. 532.) 

1.  Scolopendrella immaculata NEwPORT 1844 

(Trans. Linn. Soc. Lond. XIX p.. 374, t. 40 f. 4.) 

Antagligen rätt vida spridd, fast lätt förbisedd; antecknad 

från flere ställen 1 Skåne (Esperöd, Klinta, Bosjökloster, Kulla- 

berg, Bosarp), Gotland (Visby, Lummelunda, Bunge m. fl. st.), 

Småland (Sanna och Husqvarna nära Jönköping), vid Stockholm 

(Hagaparken, Bellevue), i Upland (Upsala flerestädes), Vestman- 

land (Kungsör). — Norge, Danmark, Ryssland, Tyskland, Öster- 

rike, Italien, Frankrike. 

(Forts.) 



SKANDINAVIENS VECKLAREFJÄRILAR 

BESKRIFNA AF 

H. D. J. WALLENGREN. 

(EBortsikfr. sid: 32, haft) 

a) Bakvingarnes subcostalnerv, radial- och subradial- 

grenar utgå hos båda könen på lika sätt och hafva 

normalt TOppiss => SES EEE TSAA NAN Grapholitha. 

b) Bakvingarnes subcostalnerv, radial- och subradialgrenar 

hafva olika lopp hos hvardera könet; hos > utlöper 

den förstnämde i subradialgrenen och bildar ett 

slutet öfverloppsfält framför diskfältet, och radialgren 

saknas; hos 29 löper subcostalnerven på vanligt sätt, 

men radialgrenen utgår från diskfältet, närmar sig 

och berör subradialgrenen, innan den utlöper skild 

därifrån i vingens framkant....o.oo.-- Phthoroblastis. 

2:0) Bakvingarnes radial- och subradialgrenar komma ur skilda punkter af 

diskfältet och aldrig förenade i gemensam stam...... Dichrorhampha. 

1. Slägtet Retinia GN. 

Framvingarnes styloid- och ulnargrenar utgå från samma 

punkt (bakre hörnet) af diskfältet; subulnargrenen upprinner strax 

bakom midten af hufvudstammen; ulnargrenen upprinner nära 

intill diskfältets bakre hörn och är oftast krökt; sesamoidgrenen 

upprinner närmare till metacarpalgrenen än till oberoende nerven: 

carpalgrenen enkel. Bakvingarnes radial- och subradialgrenar 

utgå med gemensam stam eller ur samma punkt (främre hörnet) 

af diskfältet, eller utgår radialgrenen strax framom främre hörnet 

af diskfältet och böjer sig därefter intill subradialgrenen samt löper 

nära intill densamma, innan den böjer sig starkt från honom och 

utlöper skild därifrån; oberoende nerven upprinner nära intill 

glenoidalgrenen; denne senare och styloidgrenen utgå med gemen- 

Entomol. Tidskr. Årg. 10, H. 2 (1889). Al 
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sam stam ur bakre hörnet af diskfältet. Palper hängande, föga 

längre än hufvudet. Antennerna hos & tämligen tjocka, kort 

cilierade. Hufvud och thorax tilltryckt fjälliga, den senare stun- 

dom med antydning till hårborste. ; 

Larverna lefva i trädens unga skott och knoppar samt fästad 

komma på barrträd utväxter af hartz. 

De hos oss förekommande arterna skiljas från hvarandra 

enligt följande öfversigt: 

1:o Hufvud och framvingarnes spets rostgula, således af lifligare färg än fram- 

vingarnes bas. 

A) Thorax gråbrun eller violettgrå, framtill ej gulaktig .......-- 1 Duplana. 

B) Thorax åtminstone framtill rostgul. 

1) Bakvingarne enfärgadt grå, i spetsen ej rostgula (59) 2 Posticana. 

2) Bakvingarne hvitaktiga, i spetsen grå (>), eller pudrade med brun- 

grått ochi spetsen medirostgult (Q)I==E"SEEresi ent 3 Turionana. 

II:o Hufvud och framvingarnes spets ej rostgula, således ej af lifligare färg än 

framvingarnes bas. 

1) Framvingarnes grundfärg rostbrun med grå, med föga glänsande linier 

4 Pinivorana. 
2) Framvingarnes grundfärg gulaktigt lackröd med glänsande silfverlinier 

5 Turionella. 

3) Framvingarnes grundfärg svartbrun med glänsande blylinier och hvita 

framkamtshakar var oslo sosse st Aa EEE NE RR ENS TENAA 6 Resinella. 

1. R. duplana Hiäen. Framvingarne grå med matt glän- 

sande violettgrå, till flera vertikala tvärband förenade, vågformiga 

linier, spetsen och hufvudet rostgula; thorax gråbrun eller violett- 

grå; bakvingarne ljust gråbruna. 

WABLENGRA Ops OBtEs 02 LAN: e TAS Offe 

Larven lefver i de unga skotten på fur, och förpuppningen 

sker i slutet af juni eller i juli, hvarefter pupan hvilar till föl- 

jande vår. 

Under april och maj, men äfven i juli och september må- 

nader i södra och mellersta Sverige åtminstone uppe i Dalarne 

samt inom Norge i Odalen. 

2. BR. posticana ZETT. Framvingarne brungrå med ljust 

askgrå, matt glänsande tvärlinier, som merendels bilda 2 ljusare 

tvärband, det ena nära basen, -det andra, bredare och genom 

en fin brun linie deladt, framom midten; vingspetsen rostgul, 

stundom ända till analhörnet, med 1 —2 matt glänsande tvär- 
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linier; hufvud och thorax framtill rostgula; bakvingarne enfär- 

gadt grå. 

WALLENGR. Sp. Tortr. & Tin. 14. 98. (Splvestrana 

HEIN. nec. CURT.) 

Under juli månad på fur i Dalarne och Finmarken. 

3. R. turionana Hiss. Framvingarne brungrå eller brun- 

gula med blygrå, vågformiga tvärlinier, som bilda 2 ljusare tvär- 

band, det ena nära basen, det andra bakom midten, vingspetsen 

rostgul, stundom ända till analhörnet, med 2 blygrå tvärlinier; 

bakvingarne hvitaktiga med grå spets (>) eller mera grå med 

gulpudrad spets (2); hufvud och thorax framtill rostgula. 

KITE NS 0100 2 2IGN 220 ERENT SV: V LIE: 13 Jeg SAG föl 

ERS SEIEVSR252. HEIN: ISEN. ikcEs GAS I LUriOonela 

STATINT. Man. IL s248. 

Larven gulbrun: med 2 parallela mörkare tvärband på en 

del kroppsegmenter; lefver oftast i mellersta ändknoppen på fur, 

hvilken den uräter och hvari han äfven förpuppas. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige 

samt Norge. 

4. BR. pinivorana ZELL. Framvingarne ljust rostbruna med 

talrika, irreguliera, blekgrå tvärlinier, af hvilka de bakom midten 

hafva en matt silfverglans; bakvingarne enfärgadt gråbruna; huf- 

vud och thorax rostbruna med grå inblandning. 

NVÄTLENGR:, Spa I OLItra LIN: 14.,00: 

Larven mörkröd, utan mörka fläckar men med brunt hufvud 

och nacksköld; lefver i sidoskotten på fur. 

Under juni och juli månader åtminstone i Skåne och Små- 

land; inom Norge i Söndmöre. 

5. R. turionella Lin. Framvingarne gulaktigt lackröda, ble- 

kare längs inkanten och subcostalnerven, med sparsamma, våg- 

formiga, silfverglänsande tvärlinier; hufvud hvitgult; thorax brun- 

aktig med rödaktiga eller gulhvita skuldertäckare; bakvingarne 

brungrå. 

WALELENCR; Sp. LOIP SS GIN FA: ro0: (SuolaKa 

TREIT.) SÅR 

Larven smutsbrun med svart hufvud och nacksköld; lefver 

i knopparne och unga skott på fur. 
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Under juni och juli månader i hela Sverige ända in i Lapp- 

markerna. Inom Norge anmärkt på Dovre. 

6. BR. resinella Lin. Framvingarne svartbruna med talrika, 

irreguliera, vågformiga, glänsande blygrå, grofva tvärlinier, som 

utgå från hvita framkantshakar; hufvud och thorax brungrå; bak- 

vingarne brungrå med hvitaktiga fransspetsar. 

WAETBENGR... SPE skÖnEA OCH DANS CASTOR 

Larven rödbrun eller köttfärgad med stor mörk fläck på 83:e 

segmentet och andhålen omgifna med mörkbruna ringar. Lefver 

i 2:ne år inuti de unga skotten på fur och bilda där en gall- 

formig utväxt med starkt utflöde af kåda. 

Under juni och juli månader i hela Sverige ända in i Lapp- 

markerna. Inom Norge anmärkt vid Kristiania och i Odalen. 

2. Slägtet Chrosis GN. 

Framvingarnes styloid- och glenoidalgrenar utgå från skilda 

punkter på diskfältet. Bakvingarnes radial- och subradialgrenar 

utgå ur samma punkt, men styloid- och ulnargrenarne från skilda 

punkter på diskfältet, och oberoende nerven är vid sin upprin- 

nelse böjd mot styloidgrenen. Framvingarnes metacarpalgren 

enkel, och subradialgrenen upprinner närmare till carpalgrenen 

än till radialgrenen; deras diskfält utan delningsnerver. Thorax 

utan uppstående hårborste. Antennerna hos & tjocka, ej cilierade. 

Palperna hängande. Framvingarne utan flikformigt omslag nära 

framkantsbasen hos & och dennes baktibier med hårpensel. Fram- 

vingarne utåt måttligt utvidgade, med tämligen sned utkant och af- 

rundad spets. Bakvingarne tämligen smala. 

1. Ch. artemisiana ZELL. Framvingarne brunaktigt grå med 

2 hvita, matt glänsande tvärband och innanför det yttre af dessa 

1 blygrå, vinkelformig tvärlinie, samt på tvärnerven en hvit punkt; 

bakom vingspetsen en gulbrun fläck. 

WAELENGR: I Sp: -LOrtr. (&. Tips 203 150. 

Larven lefver på Ånchusa officinalis. 

Under juli och augusti månader i Skåne och på Gotland. 

2. Ch. littoralis Curt. Famvingarne hvitgrå med mörkt 

gråbrun basfläck, något sned gråaktigt brun framkantsfläck nära 

spetsen oeh ett brunaktigt töcken nära utkanten. 
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WAEERENGRUMSD.. LOLtr.y 65 (Jin. 20. 251. 

Larven lefver på Statice armeria (Armeria maritimar) 

Under juli och augusti månader i kärr vid hafskusten. Fun- 

nen i Bohus län. 

3. Slägtet Eccopsis ZELL. 

Framvingarnes styloid- och glenoidalgrenar utgå från skilda 

punkter på diskfältet. Bakvingarnes radial- och subradialgrenar 

utgå ur samma punkt, och styloid- samt ulnargrenarne likaledes 

ur samma punkt på diskfältet, men ej förenade i samma stam; 

oberoende nerven vid sin upprinnelse böjd mot styloidgrenen. 

Thorax med upprättstående hårhorste. Framvingarnes diskfält med 

2 delningsnerver, och deras subradialgren upprinner midt emellan 

radial- och carpalgrenarne; metacarpalgrenen enkel. Framvingar- 

nes framkant utan flikformigt omslag nära basen hos &, och den- 

nes baktibier med en hårpensel. Bakvingarne hos & med långt, 

smalt, lineärt bihang i inkanten. Framvingarne utåt föga utvid- 

gade med tydligt böjd utkant och afrundad spets. Bakvingarne 

smalt tresidiga och tillspetsade. Palperna uppåtstigande, föga 

längre än hufvudet. Antennerna hos Ög ganska korta, fint cilierade. 

1. E. latifasciana Haw. Framvingarne lifligt gula med 

mörk vattring och genombrutna blylinier; en bred, i yttre bräd- 

den rundad basfläck, ett i yttre brädden ej bestämdt begränsadt, 

i inkanten bredare tvärband svartbruna; från utkanten ofvan anal- 

hörnet ingår ett gulbrunt streck, som ej hinner framkanten. 

NYA BEN GRS Sp e LORIESr Gö LING, (2 OY ING: 

Under juli och augusti månader bland ekar i Skåne och 

Halland. 

4. Slägtet Penthina Tre. 

Framvingarnes styloid- och glenoidalgrenar utgå från skilda 

punkter på diskfältet. Bakvingarnes radial- och subradialgrenar 

utgå ur samma punkt på diskfältet och styloid- och ulnargrenarne 

likaledes, men ej förenade i gemensam stam; oberoende nerven 

vid sin upprinnelse böjd mot styloidgrengn. Thorax med upp: 
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rättstående hårborste. Framvingarnes diskfält med 2 delnings- 

nerver; deras subradialgren upprinner närmare till carpalgrenen 

än till radialgrenen; metacarpalgrenen enkel. Framvingarnes fram- 

kant utan flikformigt omslag nära basen hos &, och dennes bak- 

tibier oftast med hårpensel. Framvingarne än utåt bredare, än 

tämligen jämnsmala med afrundad spets. Bakvingarne måttligt 

breda, hos & utan bihang. Palperna märkbart räckande öfver 

hufvudet. Antennerna hos & med ganska korta, något pensel- 

lika cilier. 

Öfversigt af arterna: 

I:o. Baktibierna sakna hos & hårpensel. 

A) Framvingarne med hvit framkantsfläck = oooooooooooo- 1 Schreberiana. 

B) Framvingarne utan hvit framkantsfläck. 

1) Framvingarnes basfält snedt, skarpt begränsadt...... 2 Profundana. 

2) Framvingarnes basfält vertikalt och obestämdt begränsadt. 

a) Framvingarnes fransar i analhörnet bredt gulhvita 3 Turfosana. 

b) Framvingarnes fransar i analhörnet icke eller föga ljusare än för 

ÖfrIgt aus S EEE. Satt SIRIEGIEEN TR AaNeNeRA AIN Ne 4 Textana. 

II:o. Baktibierna hos 7 med hårpensel. 

A) Framvingarne från basen till utkanten, längs inkanten, bredt hvita 

5 Salicella. 
B) Framvingarne från basen till utkanten, längs inkanten, ej hvita. 

1.0) Framvingarne i framkantsmidten med en mörk, baktill tvär fläck 

på ljusare botten. 

a) Framvingarne hvitaktiga eller blekgulaktiga, i inkanten grå- 

ÖCKknigARE AS OnT ERE E S STR OS EES 6 Hartmanniana. 

b) Framvingarne askgrå, i inkanten ej gråtöckniga 47 Semifasciana. 

2:0) Framvingarne i framkantsmidten utan mörk, baktill tvär fläck på 

ljusare botten. 

(A) Framvingarne i spetsen ej ljusare (hvitaktiga eller gulaktiga) 

än för öfrigt. 

a) Framvingarne grå, utan gul inblandning, mörkvattrade, med 

liten, hvitaktig fläck på tvärnerven...........- 8 Inundana. 

b) Framvingarne bruna med mer eller mindre gul inblandning, 

utan hvit fläck på tvärnerven. 

1) Palperna gulaktigt hvita; bakvingarnes fransar hvita 

9 Postremana. 

2) Palperna mörkgrå; bakvingarnes fransar brungrå 

10 Lapideana. 

(B) Framvingarne i spetsen mer eller mindre bredt hvita, stundom 

stötande i rosenrödt eller ockragult. 
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(1:0) Framvingarnes mörka (bruna med starkt rostfärgad in- 

blandning) grundfärg räcker i framkanten lika långt 

SOM MIO KAN teDE osa åns ssoooooc ens kok son 11 Gentianana. 

(2:0) Framvingarnes mörka grundfärg räcker i framkanten ej 

.så långt som i inkanten, 

a) Framvingarnes mörka grundfärg räcker i framkanten 

ända till 3:e paret hakformiga fläckar (räknade från 

vingspetsen). 

1) Framvingarnes spets svartbrun eller rostbrun, fran- 

sarne mörkgrå, blott vid inkanten hvitaktiga 

12 Sauciana. 

2) Framvingarnes spets grå och hvit, fransarne hvit- 

aktiva medi gra. Hackare. so. sscsso.ncs 13 Capreana. 

b) Framvingarnes mörka grundfärg räcker i framkanten 

blott till 4:e eller 5:e paret hakformiga fläckar (räk- 

nade från vingspetsen), så att mellan dessa och I1:a 

paret finnas i framkanten 4 mörka fläckar såsom 

mellanrum. 

1) Framvingarnes utkantsfält krithvitt eller blåhvitt, 

aldrig stötande i gult eller rödaktigt. 

(a) Framvingarnes mörka färg hinner i inkanten ej 

till analhörnet. 

(1) Framvingarne med en oval, svartbrun, från 

det mörka basfältet skild fläck vid början 

af utkantsfältet och -oftast en blekgrå eller 

blekbrun skuggning nära vingspetsen 

14 Cynosbatella. 

(2) Framvingarne utan sådan oval fläck, men 

stundom med 2 fina, ofta till ett svart tvär- 

streck förenade svarta punkter vid början 

af utkantsfältet; utan någon blekgrå eller 

brunaktig skuggning nära vingspetsen 

15 Pruniana. 

(b) Framvingarnes mörka färg hinner i inkanten 

ända till analhörnet; innanför midten ett blott 

i framkanten tydligt hvitt tvärband 

16 Sororculana. 
2) Framvingarnes utkantsfält mer eller mindre stötande 

i ockragult, rosenrödt eller köttrödt, eller åtmin- 

stone med ett blekrödt, obegränsadt ställe bakom 

tvärnerven. 

(a) Framvingarnes spets bredt svartaktig. 

(1) Bakom framkantsmidten en rosenröd fläck, 

som fortsättes till analhörnet 

17 Roseomaculana. 
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(2) Bakom framkantsmidten en svagt rosenröd 

fläck, som ej fortsättes till analhörnet. 

”) Framvingarne med rostbruna fläckar och 2 

svartpunkterade, af glänsande blylinier 

bildade tvärband =! Eee 18 Lediana. 

>") Framvingarne utan rostbruna fläckar med 

flera blå, vågformiga metallglänsande tvär- 

Lindersson NE SONERA 19 Pyrolana. 

(b) Framvingarnes spets föga mörk. 

(1) Bakom framvingarnes tvärnerv en från det 

mörka basfältet skild svartaktig fläck 

20 Dimidiana. 
2) Bakom framvingarnes tvärnerv en med det 

mörka basfältet sammanhängande mörk fläck. 

") Framvingarnes utkantsfält helt och hållet 

blekt ockragult utan köttröd inblandning 

21 Ochroleucana. 
>") Framvingarnes utkantsfält hvitt med kött- 

röd inblandning ...--.-- 22 Betuletana. 

1. P. Schreberiana Lin. Framvingarne svartaktigt olivbruna 

med matta violettblå tvärlinier och en stor, hvit, in på halfva 

vingbredden räckande fläck bakom framkantsmidten. 

WALLENGR. Sp: Jortr. Sc Im. LA= EOS: 

Larven lefver på Prunus padus. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige 

åtminstone in i Upland; äfven i södra Norge. 

2. P. profundana FaBR. Framvingarne bruna med ljusare, 

nästan rostgula ställen, mörkare, snedt begränsadt basfält, 2 i 

inkanten till en ljus fläck utvidgade blylinier innanför midten, 

en mot framkanten gaffelformigt delad blylinie från analhörnet 

och en stor, svartaktig fläck nära utkanten. 

IWWIATEENGR:. Sp tEOntbs (CEN AD ATA TO 25 

Larven mörkgrön med ljusgrönt hufvud, försedt på hvardera 

sidan med 2 svartbruna punkter; bröstfötterna svarta. Lefver på 

ek och Prunus padus. 

Under juni, juli och augusti 1 Skåne och Halland. 

3. P. turfosana H. S. Framvingarne svartaktigt olivbruna, 

i framkant och inkant, i synnerhet nära spetsen och analhörnet 

blekgula, med vertikalt men obestämdt begränsadt basfält, genom- 

brutna blylinier, gulhvita, undertill grå palper, brunt, framtill och 
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vid halsen gult hufvud samt gul, med bruna tvärstrimmor försedd 

thorax; fransarne blygrå, i analhörnet bredt hvitgula samt bakom 

spetsen med 2 smala hvitgula fläckar. 

WALLENGRI op. ubertr: & Tin LÖ LI9: 

Under juni månad i Skåne, södra Norge och Sydvaranger, i 

synnerhet på torfmossar. 

4. P. Textana FröL. Framvingarne svartbruna, med verti- 

kalt men obestämdt begränsadt basfält, samt af rostgult infattade, 

blå metallinier ur gulaktiga framkantshakar; palper och hufvud 

grågula; fransarne vid roten gulaktiga, bakom den svarta del- 

ningslinien grå, till och med hvitaktiga. 

Elibns rt. t3 09-300. El uS.4 Nellie, Sehmy, Juriaig.0- 

FIEIN:. Schm. LES t5enl3. 

Under juli månad 1 Skåne, sällsynt. 

5. P. salicella Lin. Framvingarne hvita vid basen och 

längs inkanten, med bred brun fläck längs framkanten, börjande 

nära basen och sträckande sig till utkanten, samt skiftande med 

blygrått. 

WWABBENGR: (Sp, LOK" 6 LIDS LAX LÖAS 

Larven smutsigt rödbrun med svarta fläckar, svart hufvud 

och nacksköld; lefver på vide och balsampoppel. 

Under juli och augusti månader i södra och mellersta Sverige 

åtminstone in uti Upland samt i södra Norge. 

6. P. Hartmanniana LIn. Framvingarne hvitaktiga eller 

blekt lädergula, längs inkanten gråtöckniga, med ett smalt, vink- 

ladt mörkt mer eller mindre fullständigt tvärband nära basen 

och en triangulär, baktill tvär, grå fläck nära framkantsmidten. 

ScKiptana, WALLENGR. Sp. tortr. & Tin. I5. 107: 

Under juni och juli månader på videstammar i Upland och 

vid Kristiania samt Selbo. Larven lefver på åtskilliga videarter 

och är ljusgrön med brunfläckigt hufvud. 

7. P. semifasciana Haw. Framvingarne askgrå, mörkt vatt- 

rade, med smalt, vinkladt, brunt tvärband nära basen, ej räckande 

inkanten, och en triangulär, baktill tvär, brunaktig fläck nära 

framkantsmidten. 

WAEDENGR. UV Spio Lortr. Gc slin, ry. 100: 

Larven skall lefva i skotten och fröredningen på sälg. 

Under juni och juli månader i Skåne och Bohuslän. 
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3. P. mundana ScHiFF. Framvingarne blåaktigt grå med 

brun inblandning, mörkvattrade; en mörkare, tvärbandslik, sling- 

rande strimma från utkantsmidten snedt till framkanten och en 

liten hvit, punktformig fläck på tvärnerven. 

WALLENGRA. I OP: rel Örtris CCD SN EeTO5E 

Under juli månad i Östergötland och Vestergötland. 

9. P. postremana ZELL. Framvingarne svartbruna med blå- 

glänsande, i utkantsfältet, stundom äfven i midtelfältet af rostgult 

infattade, af bruna eller hvita fläckar genombrutna, tvärbandslikt, 

oregelbundet sammanlöpande tvärlinier; palperna gulhvita, bak: 

vingarne brungrå, stundom vid basen hvitaktiga; deras fransar 

hvitaktiga. 

ZELL. Isis 1846: 231. HH. SS. IV 230 0FEINGScehot 

IK: 1: 114. Hepdeniana FS. frl250.13 04-03 05Hse0: 

Larven lefver i stängeln nära roten på Impatiens noli tan- 

gere. Den är smutsgrön med svartbrunt hufvud och nacksköld, 

den senare kantad med och delad af grönt. 

Under juni månad i Skåne. Sällsynt. 

10. P. lapideana H. S. Framvingarne svartbruna med bly- 

glänsande, tvärbandslikt, oregelbundet sammanlöpande tvärlinier; 

nära analhörnet en hvitaktig, snedt utåt vingen gående inkants- 

fläck; hvitaktiga framkantshakar nära vingspetsen; palperna grå; 

bakvingarne brungrå med föga ljusare fransar. 

WALLENGRA = Ops LO. SSA IN TOLO 

Under juli månad 1 Skåne, Småland och Vestergötland. 

11. P. gentianana Hibn. Framvingarne till ?/, från basen 

mörkbruna med hvit och rostgul inblandning, svarta punkter och 

en hvit punkt på tvärnerven; återstående 1/, gulaktigt hvit med 

rostgul spets och inneslutande en grå hakformig fläck. 

HieN, f. 12: TREIT. VII 30. HIS) IV. 5230HS2ANE 

Mans ol I 9035 ElEINSSS Cm LL SEN rEre 

Larven smutsigt gulhvit med blekt olivgröna fläckar och 

svart hufvud och nacksköld. Lefver i blomhufvuden på kardtistel. 

Under juli månad. Funnen i Odalen i Norge. 

12. P. sauciana Hiäsn. Framvingarne till något öfver midten 

i framkanten och i inkanten nära till analhörnet äfvensom i 

spetsen blåsvarta med svartbrun inblandning, för öfrigt hvita med 



WALLENGREN:! SKANDINAVIENS VECKLAREFJÄRILAR. 59 

rosenröd anstrykning oeh smal, ljusgrå skuggning från analhörnet; 

fransarne mörkgrå, blott vid inkanten hvitaktiga. 

NWVATTENGRS 0A0D: GLÖD. GC VIT I Se III 

Larven skall lefva på Vaccinium myrtillus. 

Under juni och iuli månader i Lappland, på Dovre och i 

Finmarken. 

13. P. capreana HäBsBnN. Framvingarne till något öfver midten 

i framkanten och i inkanten nära till analhörnet svartakrigt blå- 

grå, brunvattrade, för öfrigt jämte en fläck vid 1/. af framkanten 

och en mer eller mindre sammanhängande strimma längs ving- 

vecket hvita, med grå.töcken i spetsens hvita färg; fransarne hvit- 

aktiga med grå fläckar. 

INVALEENGRI Sp POLE. «CC JU. 150 108. 

Larven smutsigt gröngrå med fina svarta punkter och svart 

hufvud. TLefver på vide, hvars bladknoppar den uppäter. 

Under juni och juli månader på hela halfön ända in i Fin- 

markerna. 

14. P. cynosbatella LIN. Framvingarne till midten i fram- 

kanten och i utkanten nära till analhörnet svartaktigt blågrå med 

brun inblandning, för öfrigt hvita, töckniga af ljus-grått med 

en oval, svartbrun fläck, skild från det mörka basfältet och stun- 

dom därjämte en mindre sådan; vingspetsen grå. 

WWATBEENCGRE- Spa ELONCE 405 KLIN ALS. 2. 

Larven smutsigt olivgrön med svarta fläckar, svart hufvud 

och nacksköld; lefver på hagtorn, slån och flerahanda fruktträd. 

Under juni och juli, stundom redan i maj uti södra och 

mellersta Sverige samt i södra och vestra Norge. 

15. P. pruniana Hiss. Framvingarne till midten i fram- 

kanten och i inkanten nära till analhörnet blåsvarta med svart- 

brun inblandning, för öfrigt gulaktigt hvita, töckniga af brungrått 

med 2 fina svarta, ofta till ett streck sammanflytande punkter vid 

början af det hvita fältet; vingspetsen svart; palperna svartgrå. 

INWWAFRENGRA HSP ELON. COrLID. BSSITIS 

Larven smutsigt grön, grågrön eller svartgrön med svarta 

fläckar, svart hufvud och nacksköld; lefver i sammanvecklade 

blad på Prunus-arter. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige 

samt i södra Norge ända upp till Dovre. 



60 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 18389. 

16. P. sororculana ZeTT.  Framvingarne till midten i fram- 

kanten och i inkanten ända till analhörnet svartaktigt blågrå, med 

en hvit fläck vid !/, af framkanten, hvilken fortsättes genom ett 

med blåsvart betäckt, matt tvärband till nära inkanten; för öf- 

rigt hvita med grå, vid vingspetsen rostfärgade töcken. 

WALEENGR. "Spar ROBIreCCE a DID ST SEALNOS 

Larven lefver på unga björkar. 

Under juni och juli månder i Lappland, i Odalen och Sönd- 

möre, på Dovre och i Finmarken. 

17. P. roseomaculana H. S. Framvingarne svarta med 

brunaktig inblandning och vid basen matta, blyglänsande tvär- 

linier, ett något ljusare tvärband innanför midten, nästan blott 

antydt genom ljusa tvärstreck i framkant och inkant; en stor 

rosenfärgad fläck utanför framkantsmidten, sträckande sig såsom 

ett smalt, stundom på midten genombrutet tvärband till analhör- 

net; vingspetsen svart med blylinier. 

WALLBENGRI. Sp: OB C65 sl SLÖ RSIISE 

Under juni månad i södra Lappland. Larven lefver på 

Pyrola minor och dess samslägtingar. 

18. P. lediana LIn. Framvingarne svarta med rostbruna 

fläckar och 2, af dubbla blyglänsande linier bildade svartpunk- 

terade tvärband, ett nära basen och det andra innanför midten; 

en stor hvit, af rosenrödt töcknig, nästan fyrsidig fläck utanför 

framkantsmidten, ej hinnande analhörnet; vingspetsen svart med 

silfverlinier. 

WALLENGR:< Sp. "fortf. & bin. LÖ. IIS 

Larven lefver på Ledum palustre, hvars blad han nära för- 

puppningen sammandrager till stora knippen. 

Under juni och juli månader såväl i Sveriges södra som 

nordligaste provinser och anmärkt inom Norge på Dovre och i 

Finmarken. 

19. P. pyrolana WocKE. Framvingarne brunaktigt svarta 

utan rostbruna fläckar, med blå, vågformiga tvärlinier, delvis med 

hvit kärna; en haifkretsformig, rosenröd fläck utanför framkants- 

midten, som hos 2? fortsättes smalt inåt, stundom till analhörnet; 

en liten hvit fläck i midten nära inkanten, men ej hinnande 

denna; vingspetsen svart med blå tvärlinier. 

WALLENGR. , <Sp: sött F|5. fanken Östers 
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Larven Iefver i rotbladen till Pyrola secunda och P. minor 

och sammandrager bladen till knippen. 

Under juni och juli månader i Blekinge samt södra Norge, 

äfvensom på Dovre. 

20. BP. dimidiana Sopor. Framvingarne till midten i fram- 

kanten och i inkanten nära till analhörnet blåsvarta med svart- 

brun inblandning och rödhvit framkantsfläck; för öfrigt blekt 

rosenröda, töckniga af blekgrått, med en svart punkt bakom 

midten, hvilken ej sammanhänger med basens mörka färg. 

INVALLENGR. oops LOrtr. sc Lin: 210: ETTA. 

Larven lefver på Myrica Gale, men äfven på björk och 

lind. Den är olivgrön, med eller utan mörkare rygglinie men 

med svarta punkter; hufvud och nacksköld glänsande svarta. 

Under juni och juli månader i Lappland, Odaler och Fin- 

marken. 

21. P. ochroleucana HiBsgnNn. Framvingarne till midten i 

framkanten och i inkanten nära till analhörnet mörkt blågrå med 

ljusbrun inblandning, för öfrigt blekt ockragula, föga töckniga, 

med svart punkt bakom midten, hvilken sammanhänger med ba- 

sens mörka färg. 

EUBNIET0603 04 KIRELD I 234085 EDR LV 220 

STAINT. Man. II. 194. 

Larven skall lefva på Rosa och fruktträd. Den är mörk 

grön med gulgröna punkter, som äga fin svart kärna: rygglinien 

mörkare, hufvudet mörkbrunt. 

Under juni i Skåne och vid Kristiania. 

22. P. betuletana Haw. Framvingarne till öfver midten 

och i inkanten ända till analhörnet svartaktigt blågrå med rost- 

brun inblandning, för öfrigt hvita, gråstrimmiga, med rostgul fläck 

i midten. 

INVVALLENGR. Cop. LOT CCG Lin, 154 TOO: 

Larven skall lefva på björk. Den är gräsgrön med ljusare 

punkter och mörkare rygglinier: hufvudet ljust grönaktigt, med 

svarta och bruna fläckar. 

Under juni och juli månader i Skåne och Lappland, S. 

Norge, på Dovre och i Finmarken. 
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5. Slägtet Euchromia STEPH. 

Framvingarnes styloid- och glenoidalgrenar utgå från skilda 

punkter på diskfältet. Bakvingarnes radial och subradialgrenar 

utgå ur samma punkt på diskfältet och styloid- och ulnargrenarne 

likaledes, men ej förenade i gemensam stam; oberoende nerven 

upprinner ur diskfältets tvärnerv, böjd mot styloidgrenen. Thorax 

tilltryckt fjällig eller hårig, utan upprättstående hårborste. Fram- 

vingarnes diskfält med 2 delningsnerver; deras subradialgren upp- 

rinner icke närmare till carpalgrenen än till radialgrenen; meta- 

carpalgrenen enkel. Framvingarnes framkant hos Ö& utan flik- 

formigt omslag nära basen och hanens baktibier med hårpensel 

hos de flesta arter. Framvingarne utåt obetydligt utvidgade med 

tämligen sned, ej böjd utkant och afrundad spets. Bakvingarne 

måttligt breda. Antennerna hos & med korta, penselformiga Cci- 

lier.  Palperna oftast tydligen hinnande öfver hufvudet. 

Ofversigt af arterna. 

I:o. Palperna tydligen räckande öfver hufvudet; baktibierna hos & med hår- 

pensel. 

A) Framvingarne utan mörkt tvärband, men likformigt betäckta med ge- 

nombrutna blyglänsande tvärlinier eller småstreck. 

a) Framvingarne stötande i purpurrödt. 

1) Framvingarne jämbreda, mörkröda, utan tydligt midtelband, med 

starkt glänsande blylinlet. voc-cco-sso- 0 EU SSESSNEEN 1 Arbutella. 

2) Framvingarne utåt bredare, smutsigt mörkröda, med tydligare 

midtelband och matt glänsande blylinier oo... 2 Mygindana. 

b) Framvingarne gulaktigt olivgrå med rosenröd anstrykning och små 

biyglänsande fläckar, = sco Sr 03e 2 sas de sosse SIUCS ETEN 3 Rufana. 

B) Framvingarne köttrödaktiga med smalt olivbrunt tvärband 4 Striana. 

II:o. Palperna betydligt kortare än hufvudet; baktibierna hos & utan hår- 

1002) 4 LT BSS NE LSE EE UR OR AS RE TR NE Lr ra en 5 Branderiana. 

1. E. arbutella Lin. Framvingarne jämbreda, mörkt kar- 

mosinfärgade, med starkt glänsande blygrå tvärlinier, utan antyd- 

ning till mörkare tvärband. 

WALLENGR. ; Sp. bFörtr. & Tin. 10. 1205 

Larven skall lefva på Arctostaphylos officinalis och Å. alpina. 

Under juni och juli månader i Blekinge, Dalarne och Lapp- 

land, samt inom Norge i Odalen, på Dovre och i Finmarken. 
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2. E. mygindana ScHiFF. Framvingarne utåt bredare, smut- 

sigt mörkt karmosinröda med matta glänsande, violettgrå tvär- 

linier och ej skarpt markeradt mörkare tvärband. 

WALLENGR. - Sp. Lortr. & 106. I21. 

Larven mörkröd med svart hufvud; lefver i toppskotten af 

Myrica Gale och Vaccinium vitis idea. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige, 

åtminstone upp i Vester- och Östergötland, samt inom Norge i 

Odalen och på Dovre samt vid Kristiania. 

3. FE. rufana ScoP. Framvingarne gulaktigt olivgrå med 

rosenröd anstrykning och små, täta, blyglänsande fläckar. 

INWWAPEENGRIS I Spse KÖrtE (0Ct FINS EO, > 1225 

Larven, som lefver på Vaccinium vitis idea, är mörkt oliv- 

grön, stötande i rödbrunt, med litet, svart hufvud. 

Under juni månad i Skåne, samt inom Norge vid Kristiania 

och Bergen samt i Odalen. 

4. BE. striana ScHiFF. Framvingarne tätt betäckta med 

violetta och kanelröda, vågformiga tvärlinier; ett vertikalt oliv- 

brunt midteltvärband och en sådan tvärstrimma nära utkanten. 

NVATBENGRS - Sp: ROLE, Ce klina 10. 123. 

Larven smusigt hvitaktig med mörkgrått ryggkärl och ljus: 

brunt hufvud, senare gulaktigt hvit; lefver till en början under 

öfverhuden på roten af Zaraxacum officinale; såsom äldre ur- 

holkar den roten helt och hållet samt dödar härigenom plantan. 

Afven på Plantago lanceolata. 
Under juli och augusti i södra och mellersta Sverige åtmin- 

stone upp i Upland, samt inom Norge vid Kristiania och Bergen. 

5. E. Branderiana Lin. Framvingarne brunaktigt askgrå 

eller gråbruna med eller utan antydning till mörkare basfläck och 

på midten smalare tvärband, hufvudet lergulaktigt. 

IWIATLENGR - Spe KOrtE. SeCEIN: OL: F24- 

Var. viduana Häes. Framvingarne hvitgulaktiga, mörkspräck- 

liga med brungrå basfläck och ett obestämdt begränsadt, i fram- 

kanten smalare, i analhörnet bredt tvärband. 

HupN:- Figi.303: 

Larven skall lefva på asp. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige 

åtminstone upp i Upland, samt i Norge vid Kristiania och i Odalen. 
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6. BSlägtet Sericoris. TREIT. 

Framvingarnes styloid- och glenoidalgrenar utgå från skilda 

punkter på diskfältet. Bakvingarnes radial- och subradialgrenar 

utgå ur samma punkt på diskfältet och styloid- och ulnargrenarne 

likaledes, men ej förenade i gemensam stam; oberoende nerven 

upprinner från diskfältets tvärnerv, vid roten böjd men på afstånd 

från styloidgrenen. Thorax tilltryckt fjällig eller hårig utan upp- 

rättstående hårborste. Framvingarnes diskfält med 2 delnings- 

nerver; deras subradialgren upprinner närmare till carpalgrenen 

än till radialgrenen; metacarpalgrenen enkel. Framvingarnes fram- 

kant hos & oftast utan flikformigt omslag nära basen och hanens 

baktibier merendels med hårpensel. Framvingarne mer eller min- 

dre utvidgade med rundad spets. Antennerna hos & med korta, 

penselformiga cilier. Palperna tydligen längre än hufvudet, tre- 

sidiga. 

(Forts.) 
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NYA BIDRAG TILL SKANDINAVISKA HALFÖNS 
MYRIOPODOLOGI 

AF 

GOT VÖON PORAT: 

(Forts. fr. sid. 48; Haft) 1.) 

Tredje ordningen PAUROPODA 

(LUBBOCK 1866.) 

Äfven denna ordning har befunnits representerad i Sverige. Den 

innefattar myriopoder, hvilka genom sina greniga, 5-ledade antenner, 

sina få benpar (högst 9), sin egendomliga skapnad i öfrigt och 

sin geografiska utbredning ådragit sig zoologernas synnerliga 

uppmärksamhet. Ty pauropoderna ej blott bilda en mellanlänk 

emellan de öfriga ordningarna 1 klassen, utan förmedla ock öfver- 

gången till andra artropoder, hvarjämte de bryta den inom klassen 

rådande »tråkiga enformigheten». Genom sin litenhet (de hittills 

kända arternas längd vexlar från 1/, till 11/, millimeter) hafva 

de intill senaste årtionden undgått entomologernas uppmärksamhet, 

men hafva då befunnits tillhöra ej blott Europa utan äfven Nord- 

amerika. I denna förekomst har man velat se bevis för att 

pauropoderna jämförelsevis länge funnits till på jorden, ja så 

länge, att Nordamerika och Europa vid tiden för deras upp: 

komst varit genom ett fastland förenade med hvarandra. Den 

omständigheten, att ännu i dag europeiska och amerikanska for- 

mer fullt öfverensstämma i skapnad med hvarandra, har man 

Entomol. Tidskr. Årg. 10, H. 2 (1889). 5 
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vidare ansett vittna om att arter finnas, som ej under tusental 

af år undergått någon förändring (jfr. LATzEL, Die Myr. II p. 21). 

Prof. LATZEL, som i Österrike funnit ej mindre än 6 arter 

af dessa djur, fördelade på 3 slägten, indelar dem i sitt förträff- 

liga arbete: »Die Muyriopoden der Österreichisch-Ungarischen 

Monarchie II, Wien 1884>, i tvenne familjer: 

Pauropoda agilia, innefattande mera långbenta, snabb- 

fotade djur, liknande ungarne af vissa chilopoder eller scolo- 

pendrellor, samt 

Pauropoda tardigrada, innefattande tröga, kortbenta djur, 

hvilkas ben knappast nå utom (de breda) ryggsköldarne och 

hvilka mera närma sig diplopoderna. 

Till den förstnämda familjen hör den form, Pauropus 

Huxleyi TuBBOCK, som anträffats äfven i Sverige. Då jag ej 

däraf eger exemplar till hands, på hvilka en beskrifning kunde 

byggas, lånar jag ur nyss nämda arbete LATzELS diagnoser. 

53:e Familjen PAUROPODIDA 

(LuBBOCK) RYDER 1879. (= Pauropoda agilia LATZzEL). 

VIII. Slägtet Päåuropus LuBBOoCK 1866. 

(Trans. Linn. Soc. Lond. XXVI, p. 181—387-) 

»Corpus parvulum, elongatum, sublineare vel subconicum, 

sat depressum, attamen etiam subconvexum, scutis dorsalibus 

septem obtectum. Caput parvum, non absconditum. Scuta 

dorsalia magnitudine sat in&qualia, tenera, vix chitinea, sculp- 

tura nulla, supra setis simplicibus, plerumque transverse seriatis 

ornata, marginibus lateralibus nudis. Pili laterales sensiles sub 

margine scuti 2, 3, 4, 5, 6, Siti, longi vel longissimi, sXpius 

rigidi. Pleur&e non obtecte. Pedes gradatim longiores, graciles 

et spinosi, ungue trilobo; pedum articuli basales appendiculis 

manitestis predit.s ; (LATZEL-O-4C-HP.r22)- 

1. Pauropus Huxleyi LuBBOoCK 1866. 

(Trans, Linn. Soc. Lond. XXVI (1866) p. 182, t. 10.) 

»Gracilis, subconicus vel inverse-fusiformis, sublevis, albus 

totus, tractu intestinali sepius pellucente.  Caput antennxeque 
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pilis brevioribus vel longioribus, subclavatis et subtilissime ar- 

ticulatis sparse vestita. Antennarum stylus latior altero brevior, 

in apice inter flagella breviter pedunculata globulum minorem 

sessilem vel brevissime pedunculatum gerens; flagellum tertium 

ceteris longius. Scuta dorsalia parum convexa, sublevia, margi- 

nibus integris, scuto quinto maximo, septimo minimo, omnia 

tamen seriebus binis transversalibus pilorum brevium ornata. Pili 

laterales sensiles longi et rigidi, subplumosi, paris ultimi longis- 

simi, retro directi. Pedes porrecti, longi, gradatim longiores, in 

articulis duobus basalibus appendiculas integras, in iisdem vero 

articulis paris ultimi appendiculas bilobas possidentes, unguis 

trilobi partibus lateralibus dilatatis, parte media tenui. Long. 

1—1,3 m.m., lat. max. 0,20—0,35 m.m.» (LATZEL O. C. Pp. 23— 

2 tll fö 10—12). 

Denna märkliga myriopod — som i Londons entomologiska 

förening, där LUBBOCK år 1866 redogjorde för sitt fynd, föran- 

ledde en mycket framstående medlem af detsamma, Mr WEST- 

WOOD, att säga, att, med undantag af det utaf HALLIDAY beskrifna 

slägtet Iapyx, Pauropus vore det intressantaste leddjur, som 

på många år blifvit uppdagadt — upptäcktes i Sverige nä- 

stan samtidigt med LuBBOCKS fynd i England af n.v. professorn 

'T. TuLLBERG. Utan tvifvel är den ej så sällsynt, men dess 

ofantligt ringa storlek och undangömda lefnadssätt — LATZEL 

anbefaller att, vid sökandet efter den, med loupe genomsöka 

föremål, hvarå den brukar uppehålla sig — hafva gjort, att den 

blott på få ställen hittills anträffats. Jag har en gång för flere 

år sedan funnit den vid Sanna nära Jönköping. Den bör med 

framgång kunna eftersökas under stenar, multnande grenar och 

blad, där acarider, poduror och scolopendrellor bruka trifvas. 

Måhända skola hos oss ock påträffas ej mindre den andra 

europeiska arten af slägtet, P. pedunculatus LuBBocCK, som har 

antennernas två hufvudgrenar lika långa och »antennknappen» 

skaftad, än ock representanter af pauropodernas andra familj. 



68 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1889. 

Fjärde ordningen DIPLOPODA 
PLAINVILLE-GERVAIS 1844. 

1:a Underordningen Pselaphognata LaATZEL 1884. 

6:e Familjen POLLYXENIDZE Gravr & JoONFs: 1842. 

IX. Slägtet Pollyxenus LATREILLE 1802—04. 

(ENiStarNats nd: Crust:set (dl tns: NY pA 5 os VIL Spa SNE) 

1. Pollyxenus lagurus Linné 1758. 

(Scolopendra lagura i Syst. Nat. ed. X p. 637.) 

Tämligen allmän; anmärkt i de flesta provinser af Södra 

Sverige från Skåne åtminstone till Upland. — Danmark, Hol- 

land, Belgien, Nord- och Sydtyskland, England, Frankrike, Italien. 

2:a Underordningen Chilognatha LATREILLE (ex. p.) 1802. 

7:e Familjen GLOMERIDAE LeEacCH 1814. 

X. Slägtet Glomeris LATREILLE 1702. 

(Flist.- Nat. d.; Crust: IIL pi 44; VIL (1804): 2: 03) 

1. Glomeris marginata VILLERS 1789. 

(Oniscus marginatus Vill. i Linn. Ent. IV, p. 187 t. 11, f. 15.) 

Allmän i Sveriges sydligaste provinser, mera sporadisk i 

Småland och Östergötland; synes gå längre upp på vestra kusten, 

där den funnits i Bohuslän (£70 sin och Hult i Askims sn, A. 

W. MALM) samt i Norge vid Kristiania och Mandal. — Skall 

enligt STUXBERG saknas på Gotland.! 

Äfven i det öfriga Europa är ofvanstående art anträffad 

mera i de vestra länderna än i de östra (Danmark, Holland, Belgien, 

1 Min uppgift 1866 om dess förekomst på Gotland grundade sig på 

exemplar, hvilka jag då ville minnas mig sjelf hafva tagit på Gotland 18563. 

Då emellertid en så grundlig kännare af Gotlands myriopodfauna som dr 

STUXBERG ej, ehuru sjelf gotländing, kunnat återfinna den derstädes, vågar jag 

ej vidhålla min uppgift, som ju kunnat bero på en etikettförvexling. 
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Vestra Tyskland, England, Frankrike, Italien) och synes t. ex. saknas 

i Schlesien och Österrike enligt HAASE och LATzEL. Dock är den 

af dr EvErRTS funnen så långt östligt som i Sachsen. 

Ge Familjen POLY DESMID ZE, LrAcH (ex, Pp) ISA: 

XI. Slägtet Polydesmus LATREILLE (ex. p.) 1802. 

(ENSESNan Id Sr Erustsretidölns? Up; 445 VII (5804) Pi 776) 

Intill senaste tiden upptogs af de nyare kritiske myriopodo- 

logerna blott en Polydesmus-art, den allmänna PP. complanatus, 

såsom tillhörande Nord- och Mellaneuropas fauna. Sedan LATZELS 

på iakttagelser rika och med noggranna afbildningar försedda 

arbete: »Die Myriopoden der Österreichisch-Ungarischen Mo- 

narchie (Wien 1881—1884)», utkommit, synes man mera all- 

mänt vilja följa den af amerikanaren H. C. Woop uppstälda 

grundsatsen att bygga artbegränsningen inom åtskilliga diplopod- 

slägten på olikheten i hanarnes kopulationsorgan — hvilken ka- 

rakter ju inom arachnidernas grupp länge visat sig synnerligen 

tillförlitlig. Redan 1870 anmärkte jag i min lilla uppsats: >»Om 

några myriopoder från Azorerna» (Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1870 

p. 820), att vi enligt denna grund egde åtminstone två, om icke 

tre olika Polydesmusformer, samt lemnade, jämte en afbildning 

af kopulationsorganerna hos den nyuppstälda azoriska arten Pol. 

coriaceus, tillika en afbildning af samma organ hos den största 

och allmännaste svenska formen, som därför företrädesvis borde 

erhålla namnet Pol. complanatus. »Den andra formen — skref 

jag vidare — har dem något liknande samma organer hos Pol. 

cortiaceus, men tanden nedanför spetsen är utvecklad till en lång, 

stundom tandad flik. Hos den tredje formen är öfverensstäm- 

melsen med Pol. corziaceus i detta hänseende ännu större.> För 

dep andra, så omnämda formen har nu LATzZEL fixerat Ci LD: 

KocHs namn Pol. denticulatus, och följdriktigt bör väl den 

tredje då ock särskiljas med sitt namn, hvilket lämpligast kan 

ske genom att upptaga den som en varietet af ofvan anförda 

Pol. coriaceus och kalla den på grund af dess nordiska före: 

komst borealis. Olikheterna i skapnaden för öfrigt äro dock så 

ringa och svåra att karakterisera, att det är med en viss tvekan, som 
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man kan besluta sig för att göra artskilnad. I korthet skulle 

denna skilnad kunna skematiskt framställas sålunda: 

I. Hanens två kopulationsfötter enkla, i midten tillbakaböjda 

och med spetsen klufven. — Kroppsformen mera bred 

och platt, rygg- och sidoknölarne sällan hårbärande, sido- 

processernas bakhörn mindre utdragna. Antennerna kor- 

tare, g..tAsA SEN OR TED AR a 1 Pol. complanatus. (1) 

. Hanens två kopulationsfötter dubbla, skilda ända till det N 

håriga basalstycket, i spetsen mer eller mindre krokformiga 

och med själfva spetsen enkel. Kroppsformen smalare, 

ryggen mindre plan, rygg- och sidoknölarne nästan alltid 

hårbärande. Antennerna längre. 

A. Kopulationsfötternas längre (yttre) stam ett stycke 

från spetsen försedd med en långt utdragen arm 

eller gren; de främre segmentens sidokölar mera 

uppböjda; åtminstone de 7—38 sista segmentens 

bakhörn utdragna utöfver den tvärlinie, som den 

knölprydda ryggdelens bakkant bildar. 

2 Pol. denticulatus C. L. KocH. 

B. Kopulationsfötternas längre (yttre) stam i spetsen 

ej grenig, på sin höjd försedd med en liten tand- 

lik utvidgning ett stycke ofvan den enkla spetsen; 

de främre segmentens sidokölar mindre uppböjda; 

knappast mer än de 5—6 sista segmentens bakhörn 

utdragna utöfver nämda tvärlinie. 

3 Pol. coriaceus Porar, var. borealis. 

1. Polydesmus complanatus TLinsE 1761. 

(Iulus complanatus, Fauna Suecica, ed. II p. 502.) 

Tämligen allmän från Skåne åtminstone till Helsingland. 

Spridd, såsom det synes, äfven genom det öfriga Europa. 

2. Polydesmus denticulatus C. L. KocH 1847. 
(Syst. d. Myriapoden p. 135.) 

Syn. 1851 Polydesmus acutangulus MENGE, Die Myr. d. Umg. v. 

Danzig Pp. 9. 

1884 » dentrculatus TATzEL, Die Myr. d. Öst.- 

Ung:0 Monselepi agn: 
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Ehuru namnet Polydesmus denticulatus redan 1841 är af 

LE . GuILLou användt för en (exotisk) polydesmid, har jag, efter 

LaATzZEL och HaaseE, bibehållit det för ofvanstående, då goda skäl, 

åtminstone af praktiskt värde, fordra upphöjandet af en del ny- 

uppstälda underslägten af Polydesmus s. lat. till slägten, och 

bland dessa befinna sig Stenonza, dit LE GUILLOUS art hör, samt 

Paradesmus, hvaraf vi äfven i Sverige funnit en representant. 

Kroppslängd ända till 16 m.m.; bredd 2 m.m. 

Är säkerligen nästan lika allmän som Polydesmus compla- 

nafus såsom antecknad från Skåne (Lund, ROTH), Småland (Zön. 

köping), Vestergötland (Mösseberg, STUXBERG enl. ex. i Ups. Mus.), 

Göteborg (A. W. MaLM). — I Norge har jag i Kristiania bot. träd- 

gård tagit den, äfvensom i Danmark (Rosenborgs Have i Köpen- 

kamn). Från Holland anföres den af Dr EVvERTS, och bland en 

del myriopoder, som jag under en resa i Tyskland 1884 insam- 

lade, finnas exemplar från Sachsiska Schweiz, Köln, Nirnberg 

och Wirzburg. Prof. LArzEL anför den från Österrike, Ungarn 

och mellersta Frankrike, d:r HaasE från Schlesien. 

3. Polydesmus cortiaceus Porart 1870. 

(Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1870, n:o 7, p. 819, fig. 7.) 

var. borealis n. var. 

Polydesmo denticulato simillimus, at minor, pedibus copu- 

lativis maris (bipartitis) stipite longiore exteriore simplici (sub a- 

picem non ramifero sed interdum denticulo minimo), apice sim- 

plici; stipite breviore interiore apice simplici, hamato, pulvilloque 

setigero; angulis posticis carinarum lateralium tantum in segmentis 

5s—6 ultimis ultra marginem posticum transversum dorsi productis. 

Long. corp. 10—15 m.m.; lat. 1,5 m.m. 

Utbredningen ännu föga känd. Funnen i Skåne af kon- 

servator RoTtTH, Skåne och Upsala af Prof. LILLJEBORG, Vester- 

götland (Mösseberg STUXBERG enl. ex. i Ups. mus.), Småland 

(Fönköping) och Vestmanland (Kungsör) af mig, som tagit den 

äfven i Tyskland (vid Erfurt). 

XII. Slägtet Paradesmus (SAussurE) 1859. 
(Sousgenre Paradesmus Linnea entomol. XIII p. 325.) 

Slägtet, som af LaATzEL (Die Myr. d. Öst.-Ung. Mon. II, p. 
161) första gången upptogs såsom själfständigt, omfattar sådana 
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polydesmider, som hafva segmentens bakre ryggdel glatt, utan 

den prydnad af knölar eller upphöjningar, som annars så ofta 

förekomma inom denna grupp, och i stället försedd med en 

tvärgående djup fåra. Sidoprocesserna äro ock mindre tandade, 

än annars vanligen är fallet. 

1.4 Faradesmaus gracius. CC. L.-KOCH T8AjL 

Syn. 1847 Fontaria gracilis C. L. KocH Syst. d. Myr. p. 142. 

1860 Polydesmus [Paradesmus] coarctatus, SAUSSURE, Myr. 

du NIexiquenp. 30--t Lö. 

1872 Fool. [Paradesmus] £raceus, PORAT, Myr Afro AtSstr 

i Öfvers. Vet. Ak. Förh. N:o 5, p. 9. 

1884 Paradesmus gracilis TATzEL, Die Myr. d. Öst.-Ung. 

Mon: ps r62; 

Kroppen smal, ofvan föga kullrig, framåt afsmalnande, ofvan 

glest och kort hårig. MHufvudet glatt, med en lång och djup 

hjässfåra; pannan försedd med borst, hvilka, ordnade i tvenne 

rader, sträcka sig uppåt öfver antennrötterna. Antennerna längre 

än kroppens bredd, med 2:a—6:e lederna föga olika i längd. 

Haulssköolden bredare än hufvudet, framkanten bågböjd och mar- 

ginerad, bakkanten nästan rät; sidoflikarne framtill rundade, bak- 

hörnen trubbiga. De följande segmenten äro, med undantag af 

det första och det sista, ofvan i den bakre upphöjda delen för- 

sedda med en tvärgående, liksom naggad fåra; suturenr emellan 

segmentens främre och bakre del vackert naggad; framdelen är 

för öfrigt glatt, bakdelen stundom lätt skrynklig; 2:a—s5:e seg- 

menten försedda med en liten köl strax ofvan fötternas fäste. 

Stdokölarne raka, 3:e och 4:e segmentens minst, 2:a segmentets 

lägre än grannsegmentens; alla äro de 1 kanten mer eller mindre 

förtjockade, framtill försedda med en liten (hårbärande) tand och 

med bakre vinkeln, isynnerhet på 15:e—19:e segmenten, hvasst 

utdragen. Sidoporerna belägna bakom midten i själfva kanten 

af kölarne. Sista segmentet långt utdraget, i spetsen tvärhug- 

get eller något urbräddadt samt försedt med hår och borstbärande 

vårtor. ÅAnalvalvlerna marginerade, i kanten gleshåriga; in- 

fraanalskifvan trubbvinklig med en borstbärande vårta på ömse 

sidor om spetsen. Benen borstväpnade och håriga, längre än 
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kroppens bredd. Färgen mörkbrun, på undre kroppssidan ble- 

kare, hvitaktig, hos yngre ex. enfärgadt gulaktig; sidokölarne 

hvita. — Hanens kopulationsorganer ega ett kraftigt och förlängdt 

basalstycke, hvarifrån utgå dels en kortare inåtrigtad stam, dels 

en längre tvådelad, hvars ena del bildar ett slags krumböjd skida, 

inneslutande ett långt, med spetsen utskjutande borst. — Längd 

ar mm.; redd. 25 man. 

Af denna i nästan alla verldsdelar förekommande myriopod 

hafva äfven några exemplar förirrat sig till drifhus i Sverige och 

Norge. Ofvanstående” beskrifning grundar sig nämligen på 3 

exemplar, tagna i Öfverås växthus nära Göteborg af Int. A. W. 

MALM, samt på ett annat, funnet i Kristiania botaniska trädgård 

år 1886 af mig. — Prof. LATZEL anför den från Ungarn, själf har 

jag tagit ett exemplar sommaren 1884 i Palmengarten i Han- 

nover. Från Holland angifves den af Max WEBER i Arkiv f. 

INikrosk.. Anatomi, b.- 21 (1882) Pp; 408, där det bl; a. heter: 

»Djuret förekommer i flere drifhus i Zeist, Utrecht och Amster- 

dam i fuktig jord under blomkrukor och kommer i varm och 

fuktig väderlek gerna upp till ytan. Förr var det blomster- 

handlarne okändt, medan det nu blifvit en verklig plåga för 

många växthus.> Från Neapel har jag sett exemplar i Dr EVERTS 

samling. 

XIII: Slägtet Scytonotus C: L: Kock 1847. 

(Syst. d. Myr. p. 130.) 

Detta Kocus slägte skall måhända befinnas sammanfalla 

med Brachydesmus HELLER. Fullt utvecklade exemplar af Sc. 

granulatus Sav, förvarade på Riksmuseum i Stockholm, ega 

nämligen blott 19 segment. KocH uppgifver visserligen 20 seg- 

ment för sina ScyZtonotus-arter, men afbildar dem med 19, och då 

han uppgifver, att till typ för hans Sc. nodulosus legat ett han- 

exemplar med 31 par ben, hvilket antal helt enkelt är en omöj- 

lighet, väckes ytterligare tvifvel på hans uppgifters noggrannhet. 

Af detta slägte, som annars synes tillhöra Nordamerika, har 

Int. A. W. Manrm i Göteborgs Trädgårdsförenings växthus år 

1874 på våren funnit ett stort antal exemplar af en form, som på 

grund af sina fingerlikt delade sidosköldar här upptages under namnet 
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1. Scytonotus digitatus n. sp. 

Rufo-brunneus, non setosus, vertice capitis dorsoque seg- 

mentorum dense et subseriatim tuberculatis, collo supra tubercu- 

lato, antice multibolato, carinis lateralibus segmentorum, presertim 

mediorum, digitatis, digito medio longissimo; antennarum articulo 

5:0 longissimo. 

Long. COFP. 5-—=-0-m,m., lat. 0,5. mans (fom Jun 

Kroppen smal, på ryggsidan tämligen konvex, tätt knölig, 

hårlös. Hufvudet har hjässan mycket kullrig och försedd med 

ett antal små, föga upphöjda knölar; hjässfåran icke synnerligen 

djup; pannan kort hårig. Antennerna korta, klubblika, med 5:e 

leden längst och tjockast; i längd komma därefter 6:e, 2:a, 4:e, 

3:e och 7:e i nu nämda ordning. Segmentens ryggdel är prydd 

med en mängd föga regelbundet ordnade, större och mindre 

knölar, hvilka icke äro borstbärande utom på ändsegmentet. Bland 

knölarne ordna sig de större till 4 längsgående rader, hvilka 

isynnerhet på de bakre segmenten, där knölarne äro mera ut- 

vecklade, blifva tydliga. Bakkantens knölar äro störst, isynner- 

het den knöl, som är belägen strax ofvan och inom sidokölarne. 

Halsskölden är framtill föga böjd, men delad i flere (omkr. 10) 

rundade flikar; bakkantens sidor framåt böjda. Åndsegmentet 

är hvälfdt, föga utdraget, med spetsen tvär, knölarne ofvan och 

i kanten stora och hårbärande. Ånalvalvlerna otydligt margi- 

nerade, med få hår; infraanalskifvan kort men bred, i spetsen, 

som är rundadt trubbvinklig, försedd med ett par hår. Segmen- 

tens sidokölar tämligen stora, handflikiga, vanligen 3-fingrade 

med den mellersta fliken störst, den bakre minst; kölarne på de 

flesta segmenten framåtböjda, hvarigenom bakre hörnet blir mera 

rundadt än det främre; på de bakre segmenten, ungefär från det 

13:e, är dock bakre vinkeln spetsigare och kan på de sista seg- 

menten kallas utdragen. Benexz 29 par, glest borstklädda, med 

6:e leden längst, 2:a nästan lika lång som 6:e, 3:e lika med 4:e. 

Färgen ofvan rödbrun, under hvitaktig. 

Fyndort: se ofvan: 

Intet af de många exemplaren har några kopulationsorgan, 

hvadan de antagligen beteckna blott en ungform. 
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XIV. Slägtet Brachydesmus HELLER 1858. 

(Verh. d. zool.-bot. Gesellsch. in Wien XXVI, p. 313-) 

Äfven detta slägte, som innefattar polydesmider med blott 19 

bålsegment, har befunnits representeradt hos oss, nämligen genom 

arten 

1. Brachydesmus superus LATZEL 1882. 

(Karlinski's Materialy do Fauny Wijow-Sprawozd. — Kom. fiyz. XVII, p. 236.) 

Syn. 1884 Brochydesmus superus, LAtTzeL, Die Myr. Öst.-Ung. 

Mon, 5 p-L30- 

Mycket smal och mera långhårig än polydesmerna, hvilka 

han eljes liknar. — Hufvudet hårigt alltifrån hjässan till mun- 

kanten, liksom mandibularstammarne. Åntennerna kortare och 

mera klubblika än hos våra polydesmer. Halsskölden elliptisk, 

med en kantrad rundtomkring af hårbärande låga knölar; dylika 

knölar pryda ock midten af skölden. Åndsegmentet med en 

tvärsittande hårrad samt med en i spetsen hårbärande process, 

som skjuter tämligen långt utöfver analvalvlerna. Dessa sistnämda 

äro lätt marginerade och bära några få (två par) hår; infraanal- 

skifvan stor, triangelformig, med tvärhuggen spets, hårbärande. 

De öfriga segmentens bakdel alldeles som hos våra polydesmer 

på ryggen upphöjd och utplattad samt försedd med hårbärande 

knölar med ungefär samma anordning som hos dem; knölarne 

äro dock ej sällan lägre och håren längre; håren äro vanligen 

fördelade i tre rader, 6 i hvardera, nämligen en rad bakåtrigtade 

i bakkanten, strax framför denna en annan rad af uppåtrigtade samt 

en framtill närmare suturen af likaledes uppåtrigtade. Szdo- 

kölarne äro 3 —s5-tandade, med tänderna hårbärande; bakhörnen 

äro dock ej så utdragna som hos en Polydesmus, icke heller 

segmentens bakkant inom processerna så insvängd, 2:a segmentet 

nästan halfmånformigt med sidokölarne snedt stälda. 

Färgen hvitaktig med en genomlysande mörk ryggrand längs 

tarmkanalen; i sprit mörknar djuret ofta, så att främre och bakre 

kroppsdelarne blifva mer eller mindre tydligt rödbruna. 

Längd 9 m.m; bredd 1I m.m. 

Hanens kopulationsorgan äro rätt olika våra polydesmers: 
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de båda koputationsfötterna äro nämligen enkla, långa, bågböjda, 

1 midten utvidgade och rännformigt urhålkade, med spetsen hak- 

formig och enkel; ett stycke ofvan spetsen, ungefär där urhålk- 

ningen slutar, sitta två smala taggar i vinkel mot rännan och 

hafva emellan sig en liten borstklädd dyna. 

Denna hitintills förbisedda polydesmid är i Sverige anträffad 

blott i Skåne (Lund och Fogelsång, ROTH), men finnes nog på 

flere ställen. I Norge är den i Kristiania botaniska trädgård 

tagen af mig, som funnit den äfven i Danmark (Rosenborgs Have, 

Köpenhamn) och i Tyskland insamlat den på några ställen (Erfurt 

Köln, Niirnberg). — Schlesien, Österrike, 

99:e" Familjen -CHORDEU MIDKET CHE EOCatnSsie 

XV. Slägtet Craspedosoma LzeACH — RAWLINS 1814. 

(Trans: Linn. Soc. Lond. XL, Part. (2, p:.3805) 

1. Craspedosoma Rawlinsii LEACH 1814. 

Sällsynt. Funnen vid Ringsjön (sydsidan), Dahlby nära Lund, 

Öfvedskloster, Belteberga, Farhult och Ignaberga i Skåne; Ble- 

kinge (Monneby), Småland (Jönköping), Vestergötland och Bo- 

huslän (Burgården, Stora Torp, Göteborg: A. W. MALM). — 

Danmark, Holland, Tyskland, Italien, Frankrike och England. 

MEINERT, HAASE Och LATZEL upptaga äfven KocHs Craspe- 

dosoma marmoratum såsom specifikt skild på grund af dess 

plattare form och mera kölade sidoprocesser, hvarigenom den 

närmar sig polydesmerna, samt ett ringare antal (28) segment 

och färre. oceller; ja HAASE för den till och med tillsettraännad 

slägte, det Polydesmus-lika Azfractosoma FANZAGO. Af denna 

form äro ock flere individer tagna i Sverige; men då intet han- 

exemplar med utvecklade kopulationsorgan, hvaraf artskilnaden 

tydligast kunde framgå, förefunnits däribland och alltså olikheten 

med ungformer af Crasp. Rawlinsiz är svår att afgöra, synes 

mig föga skäl vara att uppföra den såsom art. (Jämför STUX- 

BERG: Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1870, p. 909). 
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10:e Familjen IULIDAZE LeEacH (ex parte) 1814. 

XVI. Slägtet Isobates MENGE 1851. 

(Die. Myr. d. Umg. v. Danzig Pp. 6.) 

1. [sobates. varicornmsi- Col. KOCHISAT. 

Denna myriopod, som jag 1866 (Sveriges Dipl. p. 30) på i 

citerade afhandling anförda skäl ej vågade identifiera med KocHs 

Nemasoma varicorne, utan betecknade med MENGES namn 

[Isobates semisulcatus, om hvilket intet tvifvel kunde råda — 

samma namn användes sedan af MEINERT, STUXBERG, ROSICKY, 

KARLINSKI m. fl. — upptages af de skarpsynte tyske författarne 

LATZEL och HAASE såsom synonym med KocuHs art, hvadan den- 

nes namn bör återinträda. 

Ej så sällsynt i de södra provinserna, där den träffas under 

barken af multnande såväl Barr- som löfträd, helst ek och björk. 

Hur långt den går mot norr, är ännu ej utrönt, men den upp- 

gifves funnen åtminstone så nordligt som vid Upsala. — Dan- 

mark, Holland, Tyskland, Italien. 

XVII. Slägtet Blaniulus GERrvais 1836. 

(Bull. Soc. Philom. de Paris, p. 72). 

1. Blaniulus fuscus AM STEIN 1857. 

(Myr. und Crust. Graubiindens i Jahresber. d. Nat. Ges. Graubindens, Neue 

Folgel 2 Jahtg; p. 130; Chur 1857). 

Syn. 1884 Blaniulus fuscus LATzEL, Die Myr. Österr. II, p. 248. 

(Obs. Under namnet Blaniulus fuscus AM STEIN beskref 

jag i Sveriges Dipl. p. 32, Stockholm 1866, med orätt föl- 

jande art). 

Kroppen smal, dock något tjockare än hos Blaniulus pul- 

chellus, glänsande, i segmentens bakbrädd med korta och spridda 

hår. Hufvudet har pannan hårlös, hjässan med två hårbärande 

gropar. Antennerna längre (ända till 11/, gång) än kroppens 

bredd. Övsgonen räkna flere oceller än hos Blaniulus pulchellus; 

LATZEL uppgifver 10—13, fördelade i 2-3 längsrader. Det 



78 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1889. 

svenska exemplar, som ligger till grund för denna beskrifning 

och som synes vara mera utveckladt än något af dem LATZzZEL 

haft under ögonen, har ett ännu större antal, inemot 20, hvilka 

äro så tätt hopade, att de äro svåra att räkna; först ligga 3—4 

oceller i enkel rad, därefter vidga sig ögonhoparne till en om- 

vändt äggformig omkrets, innehållande 3—4 oregelbundna rader 

oceller. Halssköldens sidodelar nedtill spetsvinkliga, med fram- 

kanten snedt afskuren; nederst äro 3<—4 hopträngda längsstrim- 

mor intryckta. Åndsegmentet glatt, mycket glest hårbräddadt, 

utan process, i bakkanten nästan rundadt. Ånalvalvlerna ej 

marginerade och ej punkterade, äfvenledes hårbräddade (med 2 

par), analskifvan tämligen stor, i spetsen trubbvinkligt rundad 

samt försedd med (2) hår. De öfriga segmenten tämligen djupt 

insnörda vid suturen, bakdelen ofvan glatt och glänsande, fram- 

delen med något läderartadt ojämn yta; ryggen utan strimmor, 

men buksidan med flere sådana längsgående, börjande på fram- 

delen framom suturen och öfvergående till bakdelen samt utlö- 

pande i bakkanten utom de 2—-3 öfversta, som oftast, isynner- 

het på kroppens främre hälft, äro gradvis förkortade och upphöra långt 

framom bakkanten, stundom kort bakom suturen ; den öfversta strim- 

man är med en halfcirkelformig linie tvärs öfver ryggen förenad 

med motsvarande på andra sidan, de öfriga börja något längre 

fram på segmentets framdel och äro tillsammans hopbundna af 

en strimma. Stdoporerna små, belägna midt i segmentens bak- 

del. Benen tämligen korta. Antalet segment 56 (?), (enligt 

LATZEL 35—438). 

Hanen har mandibelstammarne försedda med en enda nedåt- 

rigtad, tapplik flik; 1:a benparet kroklikt, såsom hos de flesta 

Tulus-axter. . Kopulationsorganerna långa, alldeles fria, bakåt- 

rigtade, med de främre kopulationsfötterna kortare än de bakre, 

mot spetsen afsmalnarde, bihangen vid deras bas i spetsen glest 

borstbärande, de bakre kopulationsfötterna bågböjda, smala, i 

spetsen något utvidgade och där bärande några få (6) långa borst. 

De öfriga benparen bärande på 2:a—s:e ledernas undre sida 

(liksom hos Blan. pulchellus) 1—3 lancettlika borst jämte de 

vanliga hårfina. 

Färgen mörkbrun med ljusare fötter; i lefvande tillstånd 

företer djuret antagligen en mer eller mindre tydlig ljusare mar- 
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morering på hufvudet och de främre segmenten. Längd (9—)20 

m.m.; bredd (0,6-—) 2 m.m. 

Funnen i Skåne (Broby?) af konservator RoTH. Det enda exemplar, 

som förelegat, hade förlorat antennerna och var afbrutet på midten, 

hvarför segmenttalet anförts med frågetecken. Det kan dock 

knappt betviflas, att djuret haft 56 segment, ehuru detta tal ej 

är obetydligt högre, än det LATzEL angifver för den österrikiska 

formen. Men utom det att LATzEL grundat sin beskrifning på 

ett fåtal (7) individer och uppgifterna därför i hvarjehanda fall 

torde komma att modifieras, synes det nu beskrifna svenska 

exemplaret äfven i andra afseenden, 1 ögon, i tjocklek och längd, 

varit mera utveckladt än de i Österrike funna. De beslägtade 

arterna Blaniulus pulchellus och Blaniulus guttulatus hafva 

ock ett segmentantal, som uppgår till 50o—59. 

AM STEINS beskrifning (o. c. pag. 139) af Blaniulus fuscus 

angifver såsom väsentligt artmärke: »Die Hinterhälfte sämmtlicher 

Körperschilde von den Beinen an gegen den Riicken mit deut- 

lichen kirzer werdenden Furchenstrichen, Ricken glatt.» Hos 

Blan. pulchellus äro alla strimmorna, äfven de öfversta, hela och 

nående bakkanten af segmentet, alltså ej gradvis kortare upptill. 

Enligt LATzEL är det egentligen mandibularstammens enkla tapp- 

lika flik, första benparets kroklika form samt kopulationsorga- 

nernas olikhet hos hanen, som göra artskilnaden. Denna olikhet 

framställer han i diagnoserna på följande sätt: 

Blaniulus fuscus: | Blaniulas pulchellus: 

Mas: Stipites mandibulares 

infra unidentati, dente condy- | infra valde producti, bidentes. 

liformi. Pedum primi paris | Pedum primi paris articulus pe- 

Mas: Stipites mandibulares 

articulus ultimus Ahamuliformis, | nultimus processu interno magno, 

— — — OÖrgana copulativa: | profunde emarginato (bidente) 

par anterius posteriore brevius, | instructus. — — — Pedum co- 

angustatum (presertim apicem | pulativorum par anterius: laminge 

versus), in basi arcuatum, /a- | medie conjuncte, in basi late, in 

minis lateralibus brevioribus, | apice acuminate, leviter arcuate; 

in apice parce puosis; par | laminelaterales multobreviores, 

posterius tenue, in basi arcuatum, | apice glabro. Pedum copulativo- 

in apice leviter tumidum et pilis | rum par posterius elongatum, cla- 

longis obsessum. vatum,inapiceobtuso fimbriatum. 
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Det förtjänar kanske tilläggas, att LATZEL bland slägtkaraktererna 

för Blaniulus angifver äfven angående kopulationsorganerna: Pedes 

copulativi, elongati, prominentes, sat sitnplices. (Alla kursiveringar 

af undertecknad.) 

BERLESF, Som i sitt stora verk: Acari, Miriapodi e Scor- 

pioni Italiani, fasc. XXI n:o 2, gifver en beskrifning och afbild- 

ning af 1:a benparet hos Blaniulus pulchellus, förlägger den 

omskrifna processen ej till näst sista, utan till sista leden och 

omtalar förhållandet med orden: Pedes 1:1 paris articulo postre- 

mo dilatato, apice inciso ac in dentibus 4 desinenti. 

(Forts.) 

Sp SE 
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ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

SAMMANKOMST 

DEN 23 FEBRUARI 1889. 

Sedan ordföranden, prof. O. SANDAHL helsat ledamöterna 

välkomna, erinvrade han om den stora förlust, som Föreningen 

lidit genom hedersledamoten, lektor AuGusTt EMIL HOLMGRENS 

död på det föregående årets sista dag. Med några hjärtliga ord 

framhöll ordf. HOLMGRENS stora betydelse för i synnerhet den 

svenska entomologien. En utförligare nekrolog skulle i tidskriften 

införas. 

Följande nya ledamöter hade invalts i föreningen. 

På förslag af lektor SPÅNGBERG och konservator KOLTHOFF: 

Studenten hr ROBERT BöUNzow (Stockholm); 

på förslag af prof. AURIVILLIUS: 

Fil. kand. hr HARALD ScCHÖTT (Upsala); 

på förslag af konservator LAMPA: 

Veterinären hr LARS JOHAN FREDBERG (Mellerud) 

och på förslag af apot. hr THEDENIUS: 

Farmacie studiosus hr JoHN PERSSON (Stockholm). 

Därefter upplästes revisorernas berättelse, som var af följande 

lydelse: 

Revisionsberättelse för år 1888. 

Undertecknade, som vid Entomologiska Föreningens sammanträde den 14 

sistlidne december utsågos att revidera räkenskaperna för år 1888, få efter verk- 

stäldt uppdrag afgifva följande berättelse. 

A. F. REGNELLS fond, P. F. WAHLBERGS fond och Ständiga Ledamöters 

fond, hvarifrån räntorna öfverförts till Allmänna kassan, hade under året icke 

vunnit någon förökning samt utgjorde respektive 2,000, 2,000 och 1,100 kronor. 

Entomol. Tidskr. Årg. 10, H. 2 (1889). 6 
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OSKAR SANDAHLS fond, hvilken vid årets början utgjorde 2,302 kr. 45 öre, 

och hvars räntor likaledes öfverförts till Allmänna kassan, har vunnit en till- 

ökning af 71 kr. och uppgick således vid årets slut till 2,373 kr. 45 öre. 

Nämda tillökning har uppkommit genom följande gåfvomedel: af sällskapet 

Fauna 50 kr., af fröken D. PETERSEN 10, af fröken S. von Post 5 och af 

kyrkoherden H. D. J. WALLENGREN 6; tillsammans 71 kronor. 

Af det sagda framgår, att de fyra förenämde fonderna vid årets slut till- 

sammans utgjorde 7,473 kr. 45 öre. 

Ställningen i Allmänna kassan utvisas af följande öfversigt. 

Pprepiet: 

Behallning VIC aretsabörjalle —-r los... Sgt ge SNC TEEN 529: 83 

Inkomster : 

Under året influtna årsafgifter: 

5 SES HÖ GO er SES NR SN ad De 30: — 

2 (ONE TOD Ges SANS Sr SN 1,386: — 

TANDE Dy ADA fa TONITAN CSESe SVSSSE Se 6: $9 1,422: 89 

RANtor -ffan förenamde. 4 fONUET memo osss sosse se 442: 19 

Behållning å försålda exemplar af tidskriften ............ 66: II 

Försalda iseparater: urk biblioteket == s recos oos STA 22: 40 1,953: 59 

Summa 2,483: 42 

Kredit. 

Utgifter: 

För framställandet af årgången 1888 af tidskriften: 

Tryckning, papper och :häftning .......---.- 22-52 

FIL GSbra tl On CE => =7 3-2 Kers ror SA NAN SA 104: — 1,026: 52 

Utsändning af tidskriften till in- och utlandet.........--- 25 

IBIEfVexlin 2, Drefkort-mMAXDAL sees es Ne SERSKA NANSEN AST 28: 08 

iBlankettstryCk: mäs-Dis tsto do ssste EA bed Are VA STAN 32: — 

IBokmköp, fört DIDILGIeKeL — i mesaesa ss ee IEEE SEAN 35: — 

Inbindning: sak DOCKEr S-Lesse. 2581 PIE TES NN SA TA UN 63: 84 

VÄTVO Ge tb CS tefb U TOT ons AASE SSR NINE EE 50: — 

IE) Nn LANE Er 05 358 Sat Ren Tr vd SERA RE 25 EA BN dnr 2 It 21: 40 

Betalt d. 31 dec. 1888 bibliotekskassans skuld till Oskar 

San dalhls fOnd” fö. s> rese NA SA SAR ENS 431-007 

Omkostnader för »Entomologisk Latinsk-Svensk ordbok 

an GlaeskrGru? (5004ex.): 

Tryckning, papper och häftning ...........- 430: 55 

ATI ONSET (Åse Son SAL SR SKALET Fe 10: 60 

447: 15 
Afgarsför: 23 försalda exemplar —--.--- Se 46: — 401: 15 2,171: 81 

Behallning; vid/;arets/ slut 323. 2-ossse soo scse säs Sot SSE DUANE TS NN 31I=20T 

Summa 2,483: 42 
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Antalet ledamöter utgjorde den 14 sistlidne december 277, hvaraf 252 

betalande, hvadan årsafgifternas belopp enligt denna beräkning uppgår till 

1,512 kronor. 

Till behållningen vid årets slut höra äfven, ehuru ej af oss inräknade i 

föregående räkenskapsöfversigt, ett mindre antal resterande årsafgifter, restupp- 

lagen af tidskriften och GRILLS ordbok samt för försäljning afsedda, men ännu 

ej realiserade separater ur biblioteket. 

Bland Allmänna kassans utgifter äro detta år upptagna två betydande 

poster af tillfällig natur. Beträffande den förra at dessa, nämligen betalandet 

af bibliotekskassans skuld till OSKAR SANDAHLS fond, må vi erinra därom, att 

vi i förra årets revisionsbetättelse alternatift framhöllo, att denna åtgärd torde 

kunna vidtagas, om ej hela den då befintliga behållningen i Allmänna kassan 

pröfvades vara behöflig för kassans utgifter. Då nu styrelsen beslutit den ifråga- 

satta åtgärden och i sammanhang därmed låtit bibliotekets kassakonto utgå ur 

räkenskaperna, har därigenom vunnits en afsevärd förenkling af dessa, utan att 

Allmänna kassans ställning därigenom i själfva verket försämrats, i ty att de 

inkomster, som förut ingingo till bibliotekskassan och användes till afbetalning 

å dess skuld, numera ingå direkt till Allmänna kassan. — Den andra af de 

åsyftade posterna, nämligen för GRILLS ordbok, har tillkommit i enlighet med 

beslut af styrelsen, hvilken med rätta, såsom oss synes, önskat möjliggöra ut- 

gifvandet af detta förtjänstfulla och för många af entomologiens idkare säker- 

ligen välkomna arbete. Det är att hoppas, att utgiften skall blifva — åtmin- 

stone till större delen — betäckt genom försäljning af ordboken, i den mån 

kännedomen om dess tillvaro blir spridd, hvartill dock en flitig annonsering i 

tidskriften torde vara behöflig. — Det må tilläggas, att behållningen i Allmänna 

kassan visserligen minskats under året med 218 kr. 22 öre, men att den, om 

nämda två tillfälliga utgifter ej förekommit, skulle i stället hafva ökats med 

614 kronor. Ställningen synes oss således kunna betecknas såsom fullt tillfreds- 

ställande. 

I förra revisionsberättelsen framhöllo vi med afseende på tryckningskostna- 

den för tidskriften, att en väl stor del af texten vore i årgången 1887 upptagen 

af de franska resumeerna. I anledning däraf böra vi nämna, att dessa resumeer 

upptaga i årgången 1888 endast inemot 14 sidor (mot 42 i den förra). 

Föreningens säkerhetshandlingar hafva af oss inventerats och befunnits vara 

i vederbörligt skick samt öfverensstämma med de i styrelsens protokoller därom 

antecknade beslut. Räkenskaperna äro i god ordning och med tillhörande 

verifikationer försedda, hvadan vi på grund af sålunda verkstäld granskning 

tillstyrka Entomologiska föreningen att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 

dess förvaltning under år 1888. Därjämte få vi, på grund af tagen kännedom 

om styrelsens verksamhet, med synnerligt nöje framhålla, hurusom föreningens 

arbetschef och styrelsen i dess helhet med samma oförtrutna och uppoffrande 

nit, som förut, vårdat föreningens angelägenheter. 

Stockholm den 22 februari 1889. 

Gottfried Hofgren. Simon Nordström. 
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I enlighet med revisorernas förslag erhöll styrelsen och kassa- 

förvaltaren med tacksamhet ansvarsfrihet för 1888 års förvaltning. 

Sedermera föredrogos de vid sammankomsten den 14 dec. 

1888 väckta förslagen till vissa ändringar 1 föreningens stadgar, 

hvilka enhälligt godkändes. 

Prof. CHR. AURIVILLIUS meddelade ett af honom nyligen gjordt 

rön, som ådagalade, att en hos honom i februari nykläckt Sp/hinx 

Elpenor L., hvilken under vanliga förhållanden, då han i fria 

naturen endast förekommer under sommaren, aldrig kan vara ut- 

satt för någon strängare köld, eger förmåga att, fastän utsatt un- 

der 8 dagars tid för en köldgrad af — 6 till — 10” och alldeles 

stel af densamma, åter qvickna till lif, då han intages i värme. 

Med anledning af detta märkliga rön uppstod ett meningsut- 

byte mellan flere af ledamöterna rörande det kända förhållandet 

att insektslarver, som öfvervintra i det fria, kunna vara alldeles 

stelfrusna, så att de till och med lätt kunna brytas tvärt af, men 

att dessa larver, när värme åter inträder och de för öfrigt äro 

oskadade, ånyo komma till lif igen. Konservator LAMPA fram- 

höll, att den hos allmänheten rådande åsigten, att frost och kallt 

väder skulle döda insektslarver i mängd, så att deras härjningar 

på grund däraf skulle minskas, icke torde vara så alldeles säkert 

grundad 1 naturen. 

Prof. CHR. AURIVILLIUS redogjorde sedan för den amerikan- 

ska entomologen SAMUEL H. SCUDDERS storartade arbete: » The 

Butterflies of the Eastern United States and Canada with spe- 

cial reference to New England.» Detta arbete utmärker sig 

genom den vidlyftigaste noggranhet med afseende på snart sagdt 

alla möjliga förhållanden under de olika utvecklingsstadierna hos 

fjärilarne, eller den grupp af insekter, som arbetet afhandlar. 

Förf. har bland annat påvisat, huru olikheter i äggens form äro 

utmärkande för olika fjärilsslägten, men att däremot likheten mellan 

larver icke alltid betecknar förvandtskap mellan de fullbildade 

fjärilarne. Prof. A. framhöll det anmärkningsvärda förhållandet, att 

inom det stora område, som SCUDDERS arbete omfattar, äro funna 

endast 126 arter dagfjärilar, obetydligt flere, än hvad som finnes 

inom det vida mindre Skandinavien, men att bland dessa He- 

speridernas grupp är representerad af icke mindre än 46 arter, 

då däremot af denna grupp i Skandinavien endast finnes ett fåtal. 
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Såsom qvarlefvande från istiden påvisar SCUDDER de på toppen 

af Mount Washington i New Hampshire ofvan trädgränsen före- 

kommande arterna af slägterna Öeneis och Dasychira. 

Konservator LAMPA visade en samling af synnerligen väl pre- 

parerade och vackert uppsatta skalbaggar, bland dem många rari- 

teter, hvilka blifvit insamlade i Göteborgstrakten och förärade till 

föreningen af dess nitiske och skarpsynte ledamot hr fabriksverk- 

mästaren I. B. ERICSSON i Mölndal vid Göteborg. 

Hr LaMPaA redogjorde sedan för en ny skadeinsekt, en fjäril 

af Tortricidernas grupp, Sericoris antiquana, hvars larver under 

sistlidne sommar uppåto »rötterna» (utlöparne, stolonerna) af Stachys 

palustris L., odlad vid Experimentalfältet, där föreningens leda- 

mot direktör E. LINDGREN år 1887 hade fått en riklig skörd af 

vackra hvita, tjocka Stachys-rötter, men under 1888 års sommar 

hade skörden slagit fel genom härjningarne af denna lilla ljusgula 

fjärilslarv, som lefde i rötterna. 

Apotekaren H. THEDENIUS omtalade bästa sättet att inlägga 

cyankalium och gips i s. k. fångstburkar, använda företrädesvis 

vid fjärilsfångst, och tillkännagaf, att dylika burkar kunde efter 

skriftlig reqvisition och med iakttagande af giftstadgans föreskrift 

för öfrigt erhållas å apoteket Korpen i Stockholm. 

Löjtnant C. GRILL förevisade en särdeles intressant serie af 

många individer af skalbaggen Öryctés nasicornis, insamlade i 

sågspånshögarne vid Elfkarleby kronsåg. Serien företedde gradvisa 

öfvergångar, mellan starkt hornprydda och nästan hornlösa hanar, 

slutande med en hane, som till yttre formen alldeles liknade den 

hornlösa honan. Denne hanes könsorgan var dock kraftigt ut- 

veckladt. 

Ett lifligt meningsutbyte uppstod sedan mellan hrr ADLERZ, 

LAMPA, GRILL och AURIVILLIUS om olika former af hermafroditism 

hos insekter. 

Oskar Th. Sandabl. 



RÉSUME. 

(Page 81 du texte.) 

Seance du 23 Fevrier 1889. 

Le président, M. le professeur Ö. SANDAHL, annonce la perte 

sensible faite par la Société en la personne de M. AUGUSTE-EMILE 

HOLMGREN, professeur å l'ÉEcole supérieure de sylviculture, mort 

le dernier jour de Pannée derniére. Un article nécrologique spé- 

cial sera consacré dans cette Revue å l'éminent entomologiste. 

Il est procédé å VF'élection de divers nouveaux membres et 

å la lecture du rapport d'exercice de 1888. 

M. le professeur CHR. AURIVILLIUS communique l'expérience 

récemment faite par lui, qu'un Sphinx Elpenor L. dont la chry- 

salide avait été exposée en février dernier å un froid de — 6 å — 

10, qui l'avait comme gelée, n'en est pas moins sorti plein de 

vie et de vigueur, une fois que la chrysalide a été replacée 

au chaud. 

Dans le cours de la discussion soulevée par la communica- 

tion susdite, M. le conservateur LAMPA fait observer qu'il y a 

fortement å rabattre å l'opinion en vigueur dans le public, que 

la gelée et le froid font périr des foules de larves d'insectes. 

M. AURIVILLIUS donne ensuite le compte-rendu de l'ouvrage 

de l'entomologiste américain SAMUEL H. SCUDDERS: » The Butter- 

flies of the Eastern United States and Canada with special 

reference to New England.» 

M. LAMPA montre une magnifique collection de coléoptéres, 

dont quelques-uns trés rares, recueillis aux environs de Gothem- 

bourg, et donnés å la société par l'un de ses membres, M. I. B. 

ERICSSON, contre-maitre de fabrique å Mölndal, prés de la ville 

mentionnée. 

| 
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RÉSUMÉ. 87 

M. LAMPA signale un nouvel insecte nuisible, savoir un pa: 

pillon du groupe des Tortricides, Sericoris antiquana, dont les 

larves ont détruit, I'été dernier, les racines ou stolons de Stachys 

palustris L., cultivés å la ferme expérimentale de V'Académie 

royale d'agriculture. 

M. H. THEDENIUS, pharmacien, mentionne la meilleure ma- 

nigre d'introduire du cyanure de potassium et du gypse dans les 

bocaux destinés principalement å la prise des papillons. 

M. le lieutenant C. GRILL montre une trés intéressante série 

d'individus du 2nasicorne (OÖryctes nasicornzis), recueillis dans les 

amas de sciure de bois de la scierie d'Elfkarleby (frontiere de 

I'Upland et du Gestrikland). La série offre des gradations ré- 

guligres de måles armés de puissantes cornes, å des måles presque 

dépourvus de cet appendice, et å un dernier måle dont la forme 

extérieure était presque celle de la femelle dépourvue de cornes, 

comme on le sait. 

La communication de M. GRILL est suivie d'une discussion 

sur les différentes formes d'hermaphrodisme chez les insectes. 

Oscar Th. Sandahl. 



NOTES! 

Såsom något för årstiden synnerligen egendomligt får man 

väl anse att den 14 januari innevarande år vid 6 graders köld 

och mulen himmel infångades ett ex. af Vanessa Urtice, L. på 

Kungsholmen vid Stockholm. Denna fjäril öfvervintrar visserli- 

gen, men det förefaller besynnerligt hvad det kunnat vara som 

väckt honom ur hans vintersömn vid denna årstid och vid så 

olämplig väderlek. 

Oe: 
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insektsfauna. a. Coleoptera (12 sp.). b. Orthoptera (2 sp.) c. Lepidoptera 

(3 sp.) d. Hymenoptera (87 sp). 38. Försök till gruppering af slägtet 

Plectiscus. (Adelognathus 19 (5 mn.) sp.; Macrochasmus n. gen., I sp.; 

Allomacrus nu. gen., I sp.; Svmplecis 3 (1 n.) sp.; Blapticus 6 (3 mn.) 

sp.; Catastenus 1 sp.; Catomicrus n. gen., I sp.; Lusterinx 3 sp.; Holo- 

meristus I sp.; Plectiscus 30 (8 un.) sp.; Megastylus 16 (2 n.) sp.; Mio- 

meris 3 (2 n.) sp.; Hemiphanes 2 sp.) 

WALLENGREN, H. D. J., Skandinaviens vecklarefjärilar. — Ent. Tidskr. Årg. 9, 

sid. 159—198. 

FE 
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WERMELIN, J. H., Några svenska fjärilars fyndorter. — Ent. Tidskr. Årg. 9, 

sid. 96. 

I utlandet tryckta uppsatser. 

AURIVILLIUS, C. W. S., Acarida on trees. Abstr. in: Journal R. Microscop. 

Soc. London: 1888. I. Pp: 34. 

| GRILL C., (se ofvan!) 

LAMPA, SVEN, Om fluglarvers förekomst i tarmkanalen hos menniskan. — 

Referat i Centralblatt f. Bakteriologie und Parasitenkunde. Band 4. 1888. 

Pp. 371—372 (af W. M. SCHÖYEN): 

THORELL, TAMERLAN, Pedipalpi e Scorpioni dell" Arcipelago Malese conservati 

nel Museo Civico di storia naturali di Genova. — Annali del Museo 

Civico di Storia naturale di Genova (2) Tom. 6. 1888. p. 327—428. 

— 19 (8 n.) sp. Pedipalpi; 31 (5 n.) sp. Scorpioni. 

i Bihang. 

Uppsatser af utlänningar tryckta i Sverige eller behandlande 

Sveriges insektfauna. 

LODGE, G. E., Butterflies mobbing small birds — The Zoologist. London. (3). 

Vol. 12. 1888. p. 313. (Satyrus Semele observerad på en ö norr om 

Göteborg flygande efter småfåglar.) 

LUMHOLTZ, CARL, Bland Menniskoätare. Fyra års resa i Australien. Stockholm. 

1888. 8". 16 + 494 sid. — Mygnimia australasie hg.; Eurynassa australis 

med larv fig.; Cicada aurora fig.; Bolboceras rhinoceros fig. color.; Stig- 

modera alternata n. sp. p. 271, fig. color. 

REUTER, O. M., De lägre djurens själslif. Andra Afdelningen. Individen. 

Samhället. Stockholm. 1888. 8”. 131 sid. 8 figurer. (= N:r 36 af »Ur 

vår tids forskning. Populära skildringar utgifna af stiftelsen Lars Hiertas 

Minne. ») 

RE a RE or 
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BIAVLSTIDENDE. — Norsk Landmandsblad. Aarg. 7. Kristiania. 1888, p. 117 

—118, 264—266. 

EDDERKOPPENES ÅANDSEVNER (Efter Peckham ved —t). — Naturen. Aarg. 12. 

Bergen. 1888, p. 278—281. 

GIFTIGE EDDERKOPPER (Efter Die Natur). — Naturen. Aarg. 12. Bergen. 

1888, p. 312. 

GRAVENES FAUNA (Efter Megnin). — Naturen. Aarg. 12. Bergen. 1888. 

p. 220. 

MYRERNES SPRoOG (Efter George Romanes). — Naturen. Aarg. 12. Bergen. 

1888, p. 76—81. 

SCHNEIDER, J. Sp., Oversigt over de i Norges arktiske region hidtil fundne 

Coleoptera. — Tromsö Museums Aarshefter XI. Tromsö. 1888, p. 81 

—184. (Fortszettes). 

, Dyrlivet på vore havskjer. En zoologisk udfilugt till Hillesö juni 

1887. — Tromsö Museums Aarsberetning for 1887 p. 17—34 (64 Cole- 

optera, 11 Lepidoptera). 

SCHÖYEN, W. M., Om Kastanie-Oldenborren (Melolontha hippocastani, Fb.) 

som Skadeinsekt. — Entomologisk Tidskrift... Årg. 9. Stockholm. 

1888, p. 15—106. 

— — , Ströbemerkninger om entomologiske Foreteelser i Norge 1887. — 

Ent. Tidskr. Årg. 9, P. 41—46. 

—— , Om Scolia unifasciata Cyril. som skandinavisk Insekt. — Ent. Tidskr. 

Årg. 9, P: 1009=— I1T3: 

, Norsk entomologisk Litteratur 1887. — Ent. Tidskr. Årg. 9, P- 

117—118. 

—— , Bombyx populi L. fra den arktiske Region. — Ent. Tidskr. Årg. 9, 

Pp. 142. 

, Overtroiske Forestillinger om giftige Insekter. — Naturen. Aarg. 12. 

Bergen. 1888, p. 13—19. 

, Om de vigtigste Insekter, der leverer os nyttige Produkter. — Natu- 

ren. Aarg. 12. Bergen. 1888, p. 161—172, 193—208, 363—380. 
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SCHÖYEN, W. M., Om Insekternes Rolle og Betydning i Naturen. — Folkevennen, 

Ny Rekke, XII Bind. Kristiania. 1888, p. 268—-286. 

, Skovödeleggende Insekter. — Folkevennen, Ny Rzkke, XII Bind, 

Kristiania. 1888, p. 367—386. 
— — , Bexrbuskenes Skadeinsekter. — Norsk Havetidende. Aarg. 4. Kristiania. 

1888, p. 2—6, 21—26. (Gjengivet i »Gartner-Tidende», Kjöbenhavn. 

1888, n:r 12, 13, 14 & 15; »Vort Havebrug», Kjöbenhavn, 1888, n:r 

146, 147 & 148; »Nationaltidende», Kjöbenhavn, 1888, n:r 4292, 4298 

& 4305; »Svenska Trädgårdsföreningens Tidskrift.» 1888, p. 117—125). 

, Frugttrernes Skadeinsekter. — Norsk Havetidende. Aarg. 4. Kristia- 

nia. 1888, p. 10I—110, 124—130. (Gjengivet i »Vort Havebrug>, 

Kjöbenhavn, 1888, n:r 174, 175, 176, 178 & 179; »Nationaltidende», 

Kjöbenhavn, 1888, n:r 4493, 4500, 4507, 4514 & 4521; »Svenska 

Trädgårdsföreningens Tidskrift» 1888, p. 147—160.) " 

SPYFLUE SNYLTENDE HOS MENNESKET (Efter Fr. Meinert). — Naturen. Aarg. 

12. Bergen. 1888, p. 124—125. 

TIDSKRIFT FOR BISKJÖTSEL. Udgivet af den norske Biavlsforening. Aarg. 4. 

Kristiania, 1888. 12 n:r. Redaktörer: OSKAR NIELSEN og IVAR S. 

YOUNG. 

TsE-TSE-FLUEN. — Naturen. Aarg. 12. Bergen. 1888, p. 223. 

CDELAZGGELSE AF SKADELIGE INSEKTER (Efter I/Union medicale ved F. U.) 

— Naturen. Aarg. 12. Bergen. 1888, p. 286—287. 

I Udlandet trykte Opsatser (samtlige Referater). 

SCHÖYEN, W. M.: >»Meinert, Fr.,, En Spyflue, Lucilia nobilis, snyltende hos 

Mennesket». — Centralblatt fir Bakteriologie und Parasitenkunde. Jena. 

BEEENEA ESS DL 274-—-245- 

»Bergsöe, Wilh. og Meinert, Fr., St. Hans-Oldenborren, Khizotrogus 

solstitialis,, og dens snyltende Hvepselarve». — D:o, d:o, p. 275. 

: »Lampa, Sven, Om fluglarvers förekomst i tarmkanalen hos menniskan». 

— D:o, d:o, p. 371—372. 

— —: »Meinert, Fr., Carabus clathratus og Tachina pacta». — D:o, d:o, 

Pp. 466. 

: » Grill, Claes, Svampbildningar hos insekter.» — D:0o, d:o, p. 682—683. 

+ Den i forrige Litteraturfortegnelse opförte Afhandling »Rosens Skade- 

insekter» i Norsk Havetidende er gjengivet i: »Gartner-Tidende», Kjöbenhavn, 

1887, n:r 7, 9 og I0, samt i »Le Jardin», Argenteuil, 1887, n:r 8—-11 under 

Titel: »Les insectes nuisibles du Rosier». (Oversat af E. Bohnhof.) 
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Udenlandske Opsatser om Norges Insektfauna. 

BAKER, G. F., Notes on some Norwegian Crambi. — Entomologists Monthly 

Magazine. London. Vol. 24. 1888. p. 267—268 — 12 sp. 

JORDAN, R. C. R., An entomological ramble at Bergen, Norway, august 2oth 

1887. — Entomologists Monthly Magazine. London. Vol. 24. 1888. 

Pp. 127—130. 

Löw, FR., Norwegische Phytopto — und Entomocecidien. — Wien Verh. zool. 

bot. Gesellsch. B. 38. 1888. p. 537—548. ; 

TRAIL, J. W. H., The Galls of Norway. -— Trans. and. Proc. of the bota- 

nical Soc. of Edinburgh. 1888. p. 201—219. 

W. M. Schöyen. 
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FINSK ENTOMOLOGISK LITTERATUR 1888. 

I Finland tryckt afhandling. 

REUTER, O. M., Revisio synonymica Heteropterorum palzelarcticorum, quae 

descripserunt auctores vetustiores (Linnaeus 1758—Latreille 1806). I. II. 

458 ss. — Act. soc. scient. fenn. XV. 

Utom Finland tryckta uppsatser. 

BERGROTH, E., Oesterreichische Tipuliden, gesammelt von Professor J. A. Pal 

mén im Jahre 1870. — Verh. zool.-bot. Ges. XXXVIII, s. 645—656 

(6 n. sp.) 

VII, s. 193—201, 239—246. (9 n. sp.) 

Tätatlns > (fon, 3 IL mASp) 

Belo XXXL 5:-30— 31: 

sS.1222. 

, Uber Cyckrus convexus Mor. — Deutsche ent. Zeitschr. XXXII, s. 222. 

Poprius, A., Uber das Flägelgeäder der finnischen Dendrometriden. — Berl. 

ent. Zeitschr. XXXII. s. 17—28, 1 TAI. 

, Uber einige nordamerikanische Tipuliden. I, I. — Wien, ent, Zeit. 

, On some South-African Tipuliden. — Ent. Tidskr. IX, s. 127—141, 

, Diagnose d'une nouvelle espeéce de Thysanoptéres. — Bull. soc. ent 

, Fåhrea, nov. gen. Hydrophilidarum. — Deutsche ent. Zeitschr. XXXII, 

REUTER, E., Uber den »Basalfleck» auf den Palpen der Schmetterlinge. — 

Zool. AnZeiger XI, s. 500—503. 

REUTER, Ö. M., Nya rön om myrornas omtvistade medlidande och hjälpsamhet. 

— Ent. Tidskr. IX, s. 55—90. 

levende Teger.> — Ent. Meddel. I, s. 101—113. 

123—124. 

Revue d'Ent.. VII, 5. 57— 01. (4 Dn; sp) 

FURER FE SEPInp ENT 

, Nya tillägg till Professor Schiödtes »Fortegnelse over de i Danmark 

, Några ord om Hydrometridernas öfvervintring. — Ent. Medd. I, s. 

, Notes additionnelles sur les Hémiptéres des environs de Gorice. — 
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REUTER, O. M., Description d'une nouvelle espece du genre Dicyphaus Fieb. et notes, 

sur quelques Capsides de la Dobroudja. — Rev. d'Ent. VII, s. 61—063. 

, Hemiptera sinensia. — Rev. d'Ent. VII, s. 63—069. (7 n. sp.) 

, Hemiptera amurensia. — Rev. d'Ent. VII, s. 199—202. (4 n. sp.) 

, Heteroptera nova in Graecia a D:o E. v. Oertzen lecta. — Rev. d'Ent. 

VII, s. 223—228. 9 n. sp.) 

, Calocoris Costae n. sp. — Wien, ent. Zeit. VII, s. 99—100. 

, Descriptio speciei novae sicilianae generis Plagiognathus. — Nat. Sicil. 

VII, s. 236. 

E. Bergroth. 



SKANDINAVIENS VECKLAREFJÄRILAR 

BESKRIFNA AF 

H. D. J: WALLENGREN. 

(Forts. fr. sid. 64, häft. 2.) 

Öfversigt af arterna. 

I:o. Framvingarne hos & utan flikformigt omslag nära framkantens bas. 

A) Hårpensel på baktibierna hos & saknas. 

1:0) Framvingarnes utkant starkt krökt och vingspetsen framstående. 

Framvingarne rostbruna med 2 slingrande, på midten förenade, 

Blyglänsandevtvaärband aj ssore "SY ss enas Le Oo urna 1 Achatana. 

2:0) Framvingarnes utkant knapt märkbart krökt; vingspetsen ej fram- 

stående. 

(A) Framvingarnes fransar mer eller mindre rödaktiga. 

a) Framvingarne vid vingvecket med en mörk fläck, som hinner 

VER fae I FR AN EEE | NER SE ed Fait Se RS SSR RER 2 Ericetana. 

b) Framvingarne vid vingvecket med en mörk fläck, som ej hin- 

TNERKIFA TM KAN TORRA b EVER BREES OR Por 3 Antiguana. 

(B) Framvingarnes fransar hvitaktiga, mörkfläckiga. 

a) Framvingarne med 2 hvita, i midten genom mörkt puder 

SenOombrutna tvälbad Ce oo crcososseacsesbens 4 Charpentierana. 

b) Framvingarne med 2 hvitaktiga, i midten ej genombrutna 

tyärbandyex 2 SENS ONES ARI Nä ae er ia ee 5 Umbrosana. 

B) Hårpensel på baktibierna hos & finnes. 

1:0) Framvingarnes fransar mer eller mindre rödaktiga. Framvingarne 

bruna eller brunröda med 2 hvitaktiga, glänsande tvärband, hvaraf 

det yttre är mot analhörnet gaffelformigt ...oooo..-- 6 Cespitana. 

2:0) Framvingarnes fransar hvitaktiga, eller ljusare eller mörkare grå, 

ofta med ljusa och mörka fläckar. 

Entomol. Tidskr. Årg. 10, H. 3 (1889). 
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(A) Framvingarne ljust rostgula med 3 från basen utgående, af- 

brutna: blylinten 225 2o5e-SeE50 Sogn 7 Arcuella. 

(B) Framvingarne utan sådana från basen utgående blylinier. 

1:0) Fransarnes på framvingarne färg och teckning likformig. 

a) Framvingarnes fransar hvita med mörkgrå fläckar. (Fram- 

vingarne rosenröda med vågformiga, silfverhvita tvär- 

1 F0ed (35) | SAeda AS Beg ad TRÄLEN ERE FRrSC Eee 8 Schultziana. 

b) Framvingarnes fransar grå, ofläckade. (Framvingarne 

brunaktigt olivgula, med blå, glänsande metallinier och 

svarta längdstreck vid bas och i midtelfält) 9 Borsduvaliana. 

2:0) Framvingarnes fransar mot vingspetsen ljusare, eller med 

sparsammare eller mindre mörka fläckar än mot analhörnet. 

a) Framvingarne roströda eller gulbruna, eller åtminstone 

med roströd eller rostgul inblandning. 

1) Framvingarne med enkla, smalt hvittinfattade blylinier 

i stället -för tvarbands<="<="SSeSIeser es 10 Schefferana. 

2) Framvingarne med 1—2 mer eller mindre tydliga 

ljusa tvärband. 

(a) Framvingarne med hvit diskoidalpunkt. 

(1) Framvingarne i midtelfältet utan svart längd- 

streck i midten och på vingvecket. (Det inre 

tvärbandet deladt genom 1 enkel silfverlinea) 

11 Ofivana. 

(2) Framvingarne i midtelfältet med svart längd- 

streck i midten och på vingvecket 12 Pa/ustrana. 

(b) Framvingarne utan hvitdiskoidalpunkt 13 Concretana. 

b) Framvingarne utan roströdt, rostgult eller gulbrunt. 

1) Framvingarne olivfärgade (gröna, grå, bruna eller gula) 

eller åtminstone med olivfärgad inblandning. 

(a) Framvingarne utan tydliga ljusa tvärband eller fläckar. 

(1) Framvingarnes framkant tydligt böjd; blyli- 

nierna upplösta till fina punkter 14 Sudetana. 

(2) Framvingarnes framkant nästan rät; blylinierna 

starkt glänsande och sammanhängande eller 

saknas de helt och hållet...... 15 Nebulosana. 

(b) Framvingarne med 2 ljusa tvärband, eller åtmin- 

stone antydning till sådana genom ljusa fläckar i 

framkanten och oftast äfven i inkanten. 

(1) De båda ljusa tvärbanden innefattas af 2 be- 

stämda, starkt glänsande blågrå eller blå me- 

tallinieriep:-scssooc tog ANNE 16 Ljunghiana. 

(2) De båda ljusa tvärbanden innefattas ej af så 

bestämda metallinier eller äro dessa linier hvita 

eller silfvergrå. (Det inre tvärbandet deladt 

genom I eller flera mörka, vågformiga linier.) 

ARE EA Sr 
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") Vid roten af framvingarnes fransar, emellan 

utkantsfläcken och vingspetsen en skarp, hvit, 

- silfverglänsande linea, som med den lika 

skarpa och ljusa infattningen af utkants- 

fläckens yttre brädd bildar en ända till ving- 

spetsen utfyld, vinkel wi 2oooc 17 RBivulana. 

+4) Vid roten af framvingarnes fransar blott några 

: stundom sammanflytande ljusa punkter. 

(") Framvingarne med blågrå, ofta genom- 

brutna metallinier. (Det inre ljusa tvär- 

bandet ganska otydligt) ... 18 Lacunana. 

("") Framvingarne med hvitaktiga eller hvitgrå, 

ej genombrutna metallinier. 

T) Framvingarne breda med vertikal utkant; 

utkantsfläcken inåt kolfformigt utvidgad 

19 Urticana. 
TT) Framvingarne smala med sned: utkant; 

utkantsfläcken sammanflyter med den 

mörka vingspetsen...... 20 Lucivagana. 

2) Framvingarne bruna eller svartaktiga utan olivfärgad 

inblandning. 

a) Framvingarne med mer eller mindre till tvärlinier 

sammanstälda, men inga tydliga tvärband bildande 

Dwifalktig av Hä Ckanms cor otsa AEA 21 Hercyniana. 

b) Framvingarne med 2 tydliga hvita tvärband. 

(1) Hufvud rostgult; framvingarnes yttre tvärband 

smalt genombrutet ......... 22 Tiedemanniana. 

(2) Hufvud svartgrått; framvingarnes yttre tvärband 

EJE EN OM NIUE Ly 2055 ANAKIN INN 23 Bipunctana. 

3) Framvingarne mörkgrå med ockragul inblandning, 

bredt, hvitaktigt tvärband och hvitaktigt, gråtöcknigt 

Utkants fält ie: Sar aloe nr Ser Ra Ersta 24 Bifasciana. 
II:o. Framvingarne hos & med flikformigt omslag nära framkantsbasen; bak- 

tibierna hos & utan hårpensel. (Aspis TREIT). Framvingarne med brun- 

NODE Ka TitStiaG kar ERA SETS TED båge Era rr TI RN er Nr 25 Uddmanniana. 

1. 98. achatana FaABR, Framvingarne mörkt rostbruna, i 

spetsen rostgula, med 2 slingrande, matt blyglänsande tvärband, 

som på midten förenas genom en förgrening. 

INV/ATREENG RE Gr Pa NIO LU rröc olla (LO nIAS 

Larven skall lefva på Urtica urens och björnbärsbuskar, 

men äfven på Prunus och åtskilliga fruktträd. 

Under juni och juli månader. Blott funnen i Vestergötland. 
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2. 8. ericetana WEsTtw. Framvingarne violettgrå, matt glän- 

sande; å framkantsmidten en mörk fläck, som ej hinner öfver 

vingvecket: en brun tresidig fläck framför analhörnet och från 

utkanten en brun fläck, som sträcker sig mot framkanten. 

S. trifoliana WALLENGR. Sp. Tortr. & Tin. 19. 144. 

Under juni och juli månader på klöfverfält i Skåne. 

3. 8. antiquana HäsBn. Framvingarne ljust gråbruna med 

mörkare skuggning mot framkanten och med en stor triangulär, 

mörkbrun fläck i midten, hvilken sänder en mörk skuggning ut 

i vingspetsen. 

NWATBENGR: "> OPpÅ kOrtr. CE DiD: TOS IAS 

Larven blekt hvitaktig med kastaniebrunt hufvud; lefver i 

roten till Stachys arvensis och S. palustris, däri den gräfver sig 

gångar, 1 hvilka han äfven undergår sin förvandling. 

Under juni och juli månader i Skåne och Vestergötland samt 

inom Norge i Odalen. 

4. S. Charpentierana Hiäen. Framvingarne olivgröna med 

svarta fläckar och tvärstreck, blåaktiga blyfläckar, samt 2 hvita, 

på midten genom mörkt puder genombrutna tvärband, så att 

dessa bilda nästan blott större fläckar i framkant och i inkant; 

fransar hvitaktiga, mörkfläckiga. 

WALLENGRI-> Ops OLE CE LT TORA AA 

Under juni och juli månader uti Skåne och därifrån spridd 

ända in i S. Lappmarkerna. 

5. SS. umbrosana FREYER. Framvingarne grönaktigt bruna 

med svartaktiga småstreck, 2 glänsande, hvitaktiga, af bruna, 

vågformiga linier genomskurna tvärband, mellan hvilka finnes ett 

hvitt, från det inre tvärbandet utskjutande, långstreck; från anal- 

hörnet inskjutes mot framkanten en framåt smalare fläck af grund- 

färgen; fransar hvitaktiga, mörkfläckiga. 

FREYER. 318. I. IV. 46. ZELL... SIS. 1840) 220,5: 

IV. 1215. fi 207: 208. EKEIN. Schm: USER 5 de 

Hellas TASTAINT: Mans ike2036 j 

Under juni och juli månader i Skåne. 

6. 8. cespitana Hiäsrn. Framvingarne gulbruna eller mörk- 

bruna (35) eller brunröda (9), med 2 glänsande, hvitaktiga, af 

bruna vågformiga linier genomskurna tvärband, det yttre mot 

analhörnet gaffelformigt; från analhörnet inskjuter mot framkanten 

2>>?9 
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en framåt smalare fläck af grundfärgen; fransar rosenröda med 

några mörka fläckar. 

WAELENCR." Sp. TÖrti. Oc Pins FÖ.tIGd. 

Under juni och juli månader i hela Sverige ända upp i Lapp- 

land, samt i Norge anmärkt vid Bergen, i Ringerige, Gudbrands- 

dalen, Romsdalen och Finmarken. 

7. 5. arcuella CLErK. Framvingarne rostgula med tre från 

basen utgående, afbrutna blyglänsande längdlinier, en blyglän- 

sande tvärlinea öfver midten, bakom hvilken grunden är starkt 

svartpudrad och prydd med blyglänsande punkter; mot den = :cs 

gula vingspetsen 7 blyglänsande tvärlinier. 

NWATBENGRA Si DPS, BORtE. OCh IN SKÖR BS 

Larven ljusbrun; hufvudet med svartbruna fläckar och streck; 

lefver på hassel och ek. 

Från maj ända in i juli månader i södra och mellersta 

Sverige, åtminstone upp i Vester- och Östergötland samt inom 

Norge i Gudbrandsdalen, Österdalen, Romsdalen och Södermöre. 

8. S. Schultziana FaBrR. Framvingarne roströda med många 

oregelbundna och söndersplittrade, hvita, silfverglänsande, dubbla 

tvärlinier, fransarne svart och hvitfläckiga; bakvingarne undertill 

mot framkanten mörkspräckliga. 

NVATEENGREn Po LLOLE 205 "KINA Tj. .I20- 

Under juni, juli och augusti månader på sandiga ställen bland 

ljung inom Sverige och Norge ända upp i Finmarkerna. 

9. 8. Boisduvaliana DuP. Framvingarne olivbrunt ockra- 

gula, svart pudrade, med korta svartaktiga streck vid basen och i 

midtelfältet; samt 5 grofva blyglänsande tvärlinier; framkantsha- 

karne otydliga; ett kort blystreck i vingspetsen och blypunkter 

vid basen; fransar grå, ofläckade. 

NVAELENGR. "itops ULODtES CE OLIN. fö LIL. 

Larven skall lefva på Pinus abies. 

Under juni och juli månad. Endast träffad i Wermland. 

10. 5. Schefferana H. S. Framvingarne lifligt brunröda 

med glänsande blygrå, fint hvitkantade tvärlinier och ljusgrå, 

ofvan analhörnet och vid vingspetsen föga mörkare fransar; bak- 

vingarne undertill enfärgadt ljusgrå. 

IWALEENGRS hop: ukortr. & IN. E7E 128. 
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Under juni och juli månader i Gudbransdalen, på Dovre och 

i Finmarken. 

11. 8. olivana TreEtT. Framvingarne svartaktigt olivgröna, 

ofta pudrade med rostgult, med 2 blekgula, af en bred silfver- 

linea delade tvärband och en från dessa skild silfverhvit fläck 

vid tvärnerven; fransarne hvitaktiga, i vingspetsen och ofvan anal- 

hörnet svartfläckiga. 

WALLENGR. = SP TOLSA CCS:LINT LES SO: 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige 

ända in i Upland samt inom Norge i Gudbrandsdalen, Österdalen, 

Söndmöre och på Dovre. 

12. 8. palustrana ZELL. Framvingarne roströda med oliv- 

gul inblandning, 2 glänsande hvitaktiga, af mörka, vågformiga 

linier delade tvärband, hvaraf det yttre är söndersplittradt, mot 

framkanten och inkanten gaffelformigt deladt, och berörande en 

hvit fläck vid tvärnerven; fransarne hvitaktiga, i vingspetsen och 

ofvan analhörnet bredare grå. 

NY ALBENGRA I Ope DORtES KOSTEN ENT Ear TeNE 

Under juli och juli månader på torfmossar genom hela halfön 

upp i Finmarken. 

13, SS. conecretana WocKE. Framvingarne mörkbruna, mot 

utkanten rostgula med fina hvitaktiga, föga tydliga tvärlinier vid 

basen, ett bredt, tydligt, hvitaktigt, af mörka, vågformiga linier 

deladt tvärband innanför midten, en blyfärgad, slingrande linea 

från framkanten till analhörnet och därefter nära vingspetsen 

några, ofta i midten sig förenande blylinier; ingen hvit fläck vid 

tvärnerven; fransarne mörkgrå, bakom vingspetsen och i analhör- 

net hvitgrå. 

WALTENGR. — Spa TOrtt) CCS. TO 530 

Under juli månad på torfmosse bland Betula nana i Fin- 

marken. 

14. 8. sudetana STANDF. Framvingarne med starkt böjd 

framkant och rundad utkant, brunaktigt olivgrå med 1 tvärrader 

stälda fina blyglänsande punkter och otydliga framkantsfläckar. 

STANDFUSS. -Ent. Zeit. 19840. 380. Hoo-EIVSPmea 

27.21. CEIEINSSChm. EGT ITS CE ÖNSN SGI es 

Math:. Os Nå tUrvea sViletes 

Under juni månad vid Tromsö i Norge. 
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15. 8. nebulosana ZETT. Framvingarne med föga böjd fram- 

kant och rät utkant, olivgrönaktiga med mer eller mindre tydliga, 

af hvitaktiga blylinier begränsade mörka tvärband; fransarne en- 

färgadt grå; bakvingarne undertill grå. 

ZeTT. Ins. Lapp. 985. irriguana WALLENGR. Sp. 

Tortr: ($a Pins (ry: sn26: (cm syn:); 

Under juni, juli och augusti månader på Dovre och i Fin- 

marken. 

16. 8. Ljunghiana THBG. Framvingarne med tydligt böjd 

framkant och föga sned utkant, olivgröna, svart pudrade, med 2 

olivgulaktiga, af bestämda starkt glänsande blågrå eller blå me- 

tallinier innefattade tvärband, hvaraf det yttre är snedt och ej 

gaffelformigt; fransarne ljusa, vid vingspetsen och framom anal- 

hörnet grå; bakvingarne undertill grå. 

WALILENGR.. Sp. Tortr.,& Tin. 177 125. (exclneba- 

losana Zett.). 

Under juni, juli och augusti månader på hela halfön. 

17. 85. rivulana Scor. Framvingarne olivbruna (S) eller 

rostbruna (9?) med 2 ljusare, af hvitaktiga, glänsande linier inne- 

fattade tvärband, det yttre mot analhörnet gaffelformigt; från anal- 

hörnet inskjuter mot framkanten en rätlinigt begränsad, framåt 

stundom något utvidgad fläck af grundfärgen; fransarne hvitaktiga 

med några mörka fläckar. 

WATLENGRA Ope LOFFE oc lin: 18: 118 fe 

Larven gulaktigt grön med svart hufvud; lefver i blomaxet 

på ÖOrchis maculata och Genista tinctoria. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige, 

åtminstone upp i Dalarne samt i Norge ända upp i Sydvaranger. 

18. 8. lacunana SCHIFF. Framvingarne grönaktigt grå, med 

mörka tvärstreck från basen till något bakom midten, 2 föga 

ljusare tvärband och uti glänsande blågrå fläckar upplösta tvär- 

linier; det yttre tvärbandet söndersplittradt; från analhörnet in- 

skjuter mot framkanten en på midten utvidgad fläck af grund- 

färgen; fransarne hvitaktiga med några mörka fläckar. 

WALLENGR. Sp. Tortr. & Tin. 18. 135. 

Larven mörkt kopparbrun eller svart, med svart hufvud och 

nacksköld; eller gulaktig med ljusbrunt hufvud och nacksköld; 

lefver på åtskilliga löfträd och på lägre växter såsom Spirea 
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ulmaria, Cherophyllum, Chrysanthemum, Ranunculus, Ru- 

bus m. N. 

Under juni och juli månader på hela halfön ända upp i Ost- 

finmarken. 

19. 58. urticana Hiuäsn. Framvingarne breda med vertikal 

utkant, gråbruna med svartaktiga småstreck, 2 matt glänsande, 

hvitaktiga, af fina, mörka, vågformiga linier genomskurna tvär- 

band, det yttre mot analhörnet gaffelformigt deladt; från anal- 

hörnet inskjuter mot framkanten en till en början smal, därefter 

framåt kolfformigt utvidgad fläck af grundfärgen. 

NVATTENGR IG Spar Oftra C plain: 0 8) .03 AM 

Larven kastaniebrun med svart hufvud och nacksköld; lefver 

mellan sammanvecklade blad på de flesta löfträd, på hallon, blå- 

bär, nässlor m. m. Äfven är larven funnen på de unga skotten 

af fur, på Vaccinium myrtillus och på Epilobium. 

Under juni och juli månader i Sverige ända in i Lapvland, 

men inom Norge blott anmärkt i södra delarne och på Dovre. 

20. N. lucivagana ZELL. Framvingarne smala med sned 

utkant, olivgröna, svartaktigt pudrade, med 2 breda, obestämda, 

ljusa, af silfverlinier genomskurna, parallela tvärband, det yttre 

söndersplittradt eller mot analhörnet otydligt gaffelformigt deladt; 

från analhörnet inskjuter mot framkanten en till en hörjan smal, 

därefter framåt kolfformigt utvidgad fläck af grundfärgen. 

WAELENGR::: (Sp; Tortr. & Tin: Ios 1446 

Under juni och juli månader i Skåne samt irom Norge uti 

Odalen och på Dovre. 

21. NS. hercyniana Treit. Framvingarne svartbruna med 

hvita, af fina mörka linier nätformigt tecknade fläckar, som bilda 

3 med hvarandra förenade, otydliga, obestämda tvärband, hvar- 

igenom grundfärgen afskiljes i fläckar. 

WATLBENGR I fps KOL NCER DIN, ST.O2 ARE 

Larven ljusare eller mörkare grön med svart hufvud och 

nacksköld; lefver på Pinus abies, hvilkens barr den sammandra- 

ger med silkesspånad. 

Under juni och juli månader 1 Skåne, Småland och Lapp- 

land samt inom Norge 1 Gudbrandsdalen. 

22. SN. Tiedemanniåna ZELL. Framvingarne mörkbruna med 

rostgul inblandning och fina svarta vågformiga tvärlinier samt 2 
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vidt skilda, parallela, smala, glänsande hvita tvärband, hvaraf det 

yttre är på midten smalt genombrutet eller åtminstone starkt sam- 

manknipet. i 

IVA EN GREN TS Pas LOrttIA CSF DID. TO a EAO: 

Under juli månad träffad i Östergötland. 

23. 8. bipunctana FaABR. Framvingarne olivgröna, svart- 

pudrade eller nästan svarta, på midten och i vingspetsen med 

blypunkter,; ett hvitt, matt glänsande tvärband innanför midten; 

utkantsfältet bredt hvitt, i själfva utkanten med olivgrön och svart 

inblandning; vid tvärnerven en hvit punkt. 

NVABLENGR: SE KSP  OLtra ace filn:G LÖST 3O: 

Under juni, juli och augusti månader på hela halfön ända 

in i Finmarkerna. 

24. 8. bifasciana Haw. Framvingarne mörkgrå med ockra- 

gul inblandning, ett mycket bredt, hvitaktigt, matt glänsande, af 

gulaktiga linier genomskuret tvärband innanför midten; utkants- 

fältet hvitaktigt, töcknigt af grågult, bildande i inre brädden nära 

inkanten ett rundadt utsprång. 

IVATTENGR 0 Spis Orr) fc LIN nIEd. 133 

Under juni och juli månader i furuskogar i södra och mel- 

lersta Sverige ända upp i Upland, samt i Norge i Sydvaranger. 

25. 5. Uddmanniana LIN. Framvingarne blekt olivgrå med 

en stor, tresidig, framtill med hvit linea omgifven, mörkt brun- 

röd inkantsfläck nära analhörnet. 

WALLENGR. Sp. Tortr; & Tin. 19. 147. 

Larven smutsigt rödbrun med svart hufvud; lefver ofta säll- 

skaplig i sammanspunna blad på hallon, björnbär och nässlor, 

dock så att hvarje larv har sin särskilda boning i det gemen- 

samma bladknippet. 

Under juni, juli och augusti månader i södra och mellersta 

Sverige, åtminstone ända in i Upland samt inom Norge i Gud- 

brandsdalen. 

7. Slägtet: Aphelia STtEPH. 

Framvingarnes styloid- och glenoidalgrenar utgå från skilda 

punkter på diskfältet. Bakvingarnes radial- och subradialgrenar 

utgå ur samma punkt på diskfältet och styloid- och ulnargrenarne 
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likaledes, men ej förenade i gemensam stam; oberoende nerven 

upprinner ej ur diskfältets tvärnerv, utan ur bakre hörnet från 

samma punkt som ulnargrenen. Thorax utan upprättstående hår- 

borste. Framvingarnes diskfält med 2 delningsnerver; deras sub- 

radialgren upprinner närmare till carpalgrenen än till radialgrenen ; 

metacarpalgrenen enkel. Framvingarnes framkant hos & utan 

fikformigt omslag nära basen och hanens baktibier utan hårpen- 

sel. Framvingarne smala, utåt föga utvidgade med sned utkant 

och skarp, men ej sikelformig spets. Antennerna hos & cilierade. 

Palperna tydligen längre än hufvudet, tresidiga. 

Larverna lefva om våren i säf och fjärilarne flyga på fuktiga 

platser. 

1. A.lanceolana HäBnN. Framvingarne blekgrå, gråbruna eller 

ockragula, vanligen med ett mörkt streck från basen och ett annat 

från vingspetsen samt med en svartaktig fläck i disken; stundom 

äro vingarne nästan enfärgade, stundom är halfva vingen utmed 

framkanten betydligt blekare än utmed inkanten. 

WALLENGR: (Spa LOFtr.a8erlain, f0:0Ede. 

Larven grön med svarta fläckar och svart hufvud. 

Under juli månad i södra och mellersta Sverige ända upp i 

Vermland samt vid Kristiania i Norge. 

2. A. furfurana Haw. Framvingarne blekgula, hvitaktigt 

glänsande med rostgul eller brunt, rätvinkligt brutet tvärband in- 

nanför midten, ett sådant snedt genombrutet tvärband utanför 

midten samt ett snedstreck af samma färg i vingspetsen. 

WALLENGR. Sp. Tortr. & Tin. 19. 149. 

Under juli månad i Skåne, på Öland och på Gotland. 

38. Slägtet Lobesia GN. 

Framvingarnes styloid- och glenoidalgrenar utgå från skilda 

punkter af diskfältet. Bakvingarnes radial- och subradialgrenar 

utgå från samma punkt af diskfältet och styloid- och ulnargrenarne 

likaledes, men ej förenade i gemensam stam; oberoende nerven 

utgår från diskfältets tvärnerv, men vid sin upprinnelse böjd mot 

styloidgrenen. Thorax med liten upprättstående hårborste. Fram- 

vingarnes diskfält med tydlig främre men otydlig bakre delnings- 

nerv; deras subradialgren upprinner närmare till radialgrenen än 
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till carpalgrenen; metacarpalgrenen enkel upprinner jämte carpal- 

och sesamoidgrenarne ur diskfältets främre hörn. Framvingarnes 

framkant hos & utan flikformigt omslag nära basen och hanens 

baktibier utan hårpensel. Framvingarne bakåt likformigt utvid- 

gade med tämligen skarp, dock ej sikelformig spets. Antennerna 

hos &A knapt märkbart cilierade. Palperna föga öfverskjutande 

hufvudet, tresidiga. 

I. L. permixtana Hirn. Framvingarne lifligt brungula, 

mot vingspetsen brunaktiga, med ett hvitgult, på midten afsmal- 

nande, af en mörkare linea genomdraget tvärband, som i inkanten 

omsluter en tresidig blygrå fläck, utanför midten ett af 2 bly- 

linier bildadt, med ljust infattadt tvärband, som i framkanten och 

inkanten är gaffelformigt deladt och där omsluter en svartaktig 

fläck; bakvingarne hvita med gråbrun spets (5) eller gråbruna (2). 

MWATIENGR 5pi, Jortry,8 "Fin: 201 152: 

Under maj och juni månader i Bohuslän. Flyger omkring 

slånbuskar, men skall enligt RÖSSLERS uppgift lefva såsom larv i 

uppsvälda grenar af Pinus och Zuniperus. Däremot har BRISCHKE 

funnit den i stjälkspetsarne på Solidago virgaurea. Den är en- 

ligt honom ljusbrunaktigt grön eller brunröd med glänsande brunt 

hufvud och nacksköld. Den förpuppas i jorden. 

9. Slägtet: Rhophobota LED. 

Framvingarnes styloid- och glenoidalgrenar utgå från skilda 

punkter på diskfältet. Bakvingarnes radial- och subradialgrenar 

utgå från samma punkt af diskfältet och styloid- och ulnargrenarne 

likaledes, men förenade i gemensam stam; oberoende nerven ut- 

går från diskfältets tvärnerv långt från styloidgrenen, men vid sin 

upprinnelse böjd mot denna. Thorax utan upprättstående hår- 

borste. Framvingarnes diskfält deladt genom en slingrande del- 

ningsnerv; deras subradialgren upprinner midt emellan radial- 

och carpalgrenarne; metacarpalgrenen är tvågrenig. Framvingarnes 

framkant hos & utan flikformigt omslag nära basen och hanens 

baktibier utan hårpensel. Framvingarne jämbreda med starkt 

böjd utkant och skarpt framträdande, dock ej sikelformig spets. 

Antennernas leder hos & med skarpa hörn, så att antennerna 

mot spetsen synas liksom sågtandade. Palperna korta, hängande; 

midtelleden starkt utvidgad, sammantryckt. 
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1. Rh. nevana Hiäen. Framvingarne ljusgrå eller hvitak- 

tiga; basen bredt mörkbrun med hvita vågformiga linier; yttre 

brädden skarpt eller trubbigt vinklad; utanför midten ett snedt, 

smalt, brunt tvärband, som i närheten af tvärnerven utsänder från 

yttre brädden en svart tand; i analhörnet en större, mot ving- 

spetsen sig sträckande fläck af grundfärgen. 

WATLNHENGRE = Sp5 Ott. 65 RINSE 3 ISL2O: 

Larven smutsgrön med svart hufvud och nacksköld; lefver 

på äppleträd och Evonymus europeus. 

Under juli och augusti månader i södra och mellersta Sverige 

åtminstone ända upp i Upland samt inom Norge anmärkt i Roms- 

dalen. 

2. Rh. geminana STEPH. Framvingarne silfverhvita med silf- 

vergrå anstrykning; basen bredt rödbrun med korta, vågformiga 

tvärlinier, yttre brädden rundad, utanför midten en snedt röd- 

brunt tvärband, som i närheten af tvärnerven ej utsänder från 

yttre brädden någon svart tand; i analhörnet en större, mot 

vingspetsen sig sträckande, en brun streck inneslutande fläck af 

grundfärgen. 

STEPH: oLiISt/öp: 0903 STAINTS Mans iils21220m0ElnNe 

Schms= JIE 2200 (Variat föreg): 

Larven lefver på Vaccinium myrtillus. 

Under juni månad i Skåne och Blekinge. Anses af flera 

förf. såsom varietet af föregående art, men den tidigare flygtiden 

larvens olika näringsväxt äfvensom den olika färgteckningen hos 

imago tyckas antyda en egen art, såsom den ock af alla engelska 

entomologer anses. 

10. Slägtet; Phoxopteryx TREIT. 

Framvingarnes styloid- och glenoidalgrenar utgå från skilda 

punkter på diskfältet. Bakvingarnes radial- och subradialgrenar 

ur samma punkt af diskfältet och styloid- och ulnargrenarne lika- 

ledes, men förenade i gemensam stam; oberoende nerven upp- 

rinner nära intill eller ur bakre hörnet af diskfältet. Thorax utan 

upprättstående hårborste. Framvingarnes diskfält med 2 delnings- 

nerver; deras subradialgren upprinner närmare till radialgrenen 

än till carpalgrenen; metacarpalgrenen enkel. Framvingarnes 
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framkant hos &Y utan flikformigt omslag nära basen och hanens 

baktibier utan hårpensel. Framvingarne med skarp, sikelformigt 

böjd spets. Antennerna hos båda könen enkla, utan cilier. Pal- 

perna lika långa med eller längre än hufvudet. 

Ofversigt af arterna. 

I:o. Framvingarne med ett slingrande, hvitt snedstreck från inkanten nära ba- 

sen till vingspetsen. 

A) Framvingarne enformigt blekgrå, mot framkanten mörktöckniga 

1 Subarcuana. 
B) Framvingarne grå med ljusare inkant. 

Dy Det! hvita snedstrecket bildar. 2: bagarn: =o--sooootoses 2 Biarcuana. 

2) Det hvita snedstrecket bildar blott I båge ........- 3 Diminutana. 

II:o. Framvingarne utan hvitt snedstreck från inkanten nära basen till ving- 

spetsen. 

A) Framvingarne med en mörk rödbrun inkantsfläck...... 4 Comptana. 

B) Framvingarne utan mörk rödbrun inkantsfläck. 

a) Framvingarne hvitaktiga, i inkanten bredt gråtöckniga och svart- 

SERA Kr gå Beg SÅ str pr re Ort AA ERA LAT 5 Letana. 

b) Framvingarne ej hvitaktiga, i inkanten ej mörkare. 

1) Framvingarne med stor ljus, framtill afrundad inkantsfläck 

DAROMusm iden ss rUo Ok sr sid SA AE 6 Uncella. 

2) Framvingarne utan sådan ljus inkantsfläck. 

a) Framvingarne med ett mer eller mindre tydligt, på midten 

i yttre brädden en gång tandadt tvärband utanför midten 

7 Unguicella. 

b) Framvingarne utan sådant tvärband utanför midten. 

(1) Framvingarne rostgula med rostbrunt basfält och rost- 

brun tvärstrimma nära spetsen ... 8 Mitterbacheriana. 

(2) Framvingarne enfärgadt brunaktigt askgrå med ljus 

SPeg ella Ckys ang FRIN ER NESS ENE 9 Tineana. 

1. Ph. subarcuana DoucL. Framvingarne blekgrå med mör- 

kare skuggning mot framkanten; i inre kanten nära basen börjar 

en hvit linea, som, sedan den bildat tvenne svaga bågar, utlöper 

i utkanten något bakom vingspetsen. 

WALLEENGR. Sp. Tortr. & Tin. 30: 240: 

Under maj och juni månader i Skåne, Lappland och på 

Dovre. Anses af några såsom var. af följande. 

2. Ph. biarcuana STEPH. Framvingarne i framkant och in- 

kant grå, men rödbruna längs midten; denna är baktill kantad 

med en hvit linea, som börjar i inre kanten nära basen och se- 
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dan den bildat först en skarp och därefter en svag båge ut- 

löper i utkanten något bakom vingspetsen. 

STEPH. Cat: IL "Iy8.: STAINT. Man. dI5 22405 SEIEINE 

Schm. IE: 22 3. fluctigerana EL” S INS 2800EaSEg 

CKrenanavDUPSINERe near 

Under juni och juli månader i Skåne och på Dovre. Larven 

på Salix caprea. 

3. Ph. diminutana Haw. Framvingarne kanelbruna, i in- 

kanten grå bakom en hvit linea, som börjar i inkanten nära ba- 

sen och sedan den bildat en skarp båge utlöper snedt i ving- 

spetsen bredvid en kanelbrun, liten fläck. 

Haw. Lep. Brit. 452..STAINT. Man: IE 22450: 

Schm, IL TI. 224. Cuspidana "Tre. VIS 360RE 

gj SB EVAY IS as JAVA SNS Eee 

Under juni och juli månader vid Kristiania och på Dovre. 

Den skall isynnerhet träffas bland sälg, där larven lär lefva. 

4. Ph. comptana FRrRoEL. Framvingarne mörkt rödbruna, 

framkanten från basen till inemot midten bredt grå; ett snedt 

och bredt grått tvärband från framkantsmidten till nära analhör- 

net, där det sammanflyter med en rundad grå fläck, som omsluter 

en annan oval af grundfärgen. 

WALLENGR, =Sp- JOortr. Sc Tin..30: 244: 

Under juni och juli månader i Småland, Vestergötland och 

Upland. 

5. Ph. letana FaABrR. Framvingarne längs framkanten hvita, 

längs inkanten blygrå med svarta streck och punkter, i vingspetsen 

rostgula. 

WAEBENGR;: - Spia-LOrtr; GC LiD.- 30-230; 

Larven gulaktigt hvit med svartbrunt hufvud och brunaktig 

nacksköld; lefver på asp och öfvervintrar fullvuxen uti ett sam- 

manspunnet blad. 

Under maj, juni och juli månader i södra och mellersta 

Sverige åtminstone in uti Vester- och Östergötland samt inom 

Norge vid Kristiania i Odalen och Gudbrandsdalen. 

6. Ph. uncella ScHiFF. Framvingarne mörkt chocoiadbruna, 

blekare mot framkanten, med en stor blekgrå, framtill rundad 

inkantsfläck från midten till utkanten; å denna är framför anal- 
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hörnet ett krökt, chocoladbrunt streck; vid framkanten bakom 

midten är ett annat men snedt streck af samma färg. 

WALLENGR: Sps Iortr. &  Linc 30. 241. 

Under juni och juli samt stundom in i augusti i södra och 

mellersta Sverige, åtminstone ända in i Vestergötland samt inom 

Norge i Gudbrandsdalen och på Dovre. 

7. Ph. unguicella Lin. Framvingarne glänsande askgrå med 

brunvattrad bas, ett smalt, snedt, rödbrunt tvärband utanför midten, 

hvilket i yttre bädden är vinkladt och kantadt med hvitaktigt; 

därutanför några rödbruna fläckar och streck, samt åtskilliga 

blylinier. 

WALLENGR. Sp. Tortr. & Tin. 30. 242. 

Under juni och juli månader på hela halfön ända upp i Fin- 

marken, bland ljung. 

8. Ph. mitterbacheriana ScHiFF. Framvingarne rostgula, 

i inkantens bas en mörkt rostbrun fläck, som småningom för- 

svinner mot framkanten, men i yttre brädden är skarpt begränsad 

af en hvitaktig linea; en matt och försvinnande mörkt rostbrun 

tvärstrimma närmare vingspetsen. 

INVÄARREN GRs pe OKtEE CS sbIN.r30: 1230: 

Larven matt grön med gulbrunt hufvud, blekgröna fläckar 

och gulaktig nacksköld; lefver på ek och bok, hvilkas blad vid 

kanterna sammanspinnas. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige 

åtminstone in i Vester- och Östergötland samt i Gudbrandsdalen 

i Norge. 

9. Ph. tineana HärBn, Framvingarne brunaktigt askgrå med 

en stor, blygrå spegelfläck, som sträcker sig från analhörnet till 

vingspetsen och begränsas af en mer eller mindre glänsande silf- 

verlinea, men inuti är ofläckad. 

EIUEN SSR SN ERS STIVS 284 0FRIN:SChm: IT: 2236 

Larven skall lefva på asp och enligt andra på Crategus. 

Under juni månad i Skåne; sällsynt. 
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11. Slägtet: Anchyloptera. STEPH. 

Liknar till alla delar föregående slägte och skiljes därifrån 

endast genom frånvaro af oberoende nerv på bakvingarne. 

Ofversigt af arterna. 

I:o. Framvingarnes bruna inkantsfläck gör vid sin yttre ända ett rundadt ut- 

Sprang motiuframkanteniutillfe. .sss-sr. Sol syste Set FORN AASE 1 Myrtillana. 

II:o. Framvingarnes bruna inkantsfläck gör ej något utsprång mot framkanten, 

utan är framtill helt rak. 

a) Framvingarnes bruna inkantsfläck skarpt hvitbegränsad ... 2 Lundana. 

b) Framvingarnes bruna inkantsfläck ej skarpt hvitbegränsad. 

1) Framvingarnes spets tegelröd ...oo------------ SAR TIL RE 3 Derasana. 

2), Eramvingarnes. spets ej tegelrod. 4 <555=SEseeeesn sees 4 Apicella. 

(Forts.) 



NYA BIDRAG TILL SKANDINAVISKA HALFÖNS 

MYRIOPODOLOGI 

AF 

C. O. VON PORAT.-. 

(Forts. fr. sid. 80, häft. 2.) 

2. PBlaniulus pulchellus C. ET. KocH 1838 (non LeacH). 

(Julus pulchellus, Deutschl. Crust., Myr. etc., H. 22, t. 13). 

Syn. 1847 Lulus Kochiz GERVAIS, Ins. Apt. IV p. 145. 

> 1851 Nopoiulus punctulatus MENGE, Myr. d. Umg. v. Dan- 

ZI0E Pt 

SN S0S IL blonuuse suttulatus: 'C: IL. IKocH, Die Myr: Ip: 

SST Hö. r201A(NON 20 Cb) 

> 1868 » venustus MEINERT, Nat. Tidsskr. 3 R. 5 

BIEp. v20s 

FUTOST > pulchellus HAAsE, Schles. Dipl., 2:e Hälft. 

p. 91 Zeitschrift fir Entom., N. F. XII p. 6. 

Oaktadt KocH i sitt senare arbete (Die Myriapoden 1863; 

se synonymien!) själf bidragit till att förvirra denna arts syno- 

nymi genom att då till densamma föra individer af följande 

(blinda) art, kan man dock, efter att ha sett figuren i hans 

Deutschl. Crust., Myr. etc. (se syn.!), ej neka honom förtjänsten 

af att först på ett otvetydigt sätt urskilt denna form, hvarför, såsom 

HaaAsE ock uppvisat, hans namn bör med prioritetens rätt åter- 

inträda. Det är visserligen sant, att KocH benämde djuret Zulus 

pulchellus under förmodan, att han hade LEACHS art af samma 

namn framför sig, men då det snart blef tydligt, att under LEACHS 

namn följande art dolde sig och denna redan före LEACH fått 

ett namn, var ju namnet pulchellus ledigt att använda utan af- 

seende på att det af såväl KocH som LEacH blifvit orätt 

brukadt. 

Entomol. Tidskr. Årg. 10, H. 3 (1889). S 
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Olikheterna emellan denna art och föregående har jag vid 

beskrifningen af Blaniulus fuscus genom en sammanställning af 

utdrag ur LATZELS diagnoser angifvit. Ty ehuru Blaniulus pul- 

chellus är en bland de allmännaste myriopoderna i Sverige, har jag 

vid sammanskrifvandet af denna uppsats ej haft något fullbildadt 

hanexemplar däraf till undersökning, hvarför olikheterna i hvad 

angår Blan. pulchellus (A) ej kunnat efter egen åskådning fram- 

ställas. På LATZELS noggrannhet i uppgifter fins emellertid ingen 

anledning att tvifla. 

(Äro kanske hanarne af denna art sällsynta?) 

Uppehåller sig bland multnande växtämnen, under barkstyc- 

ken, i svampar o. d., snart sagdt öfverallt där skog förekommer, 

från Skåne åtminstone till Gestrikland. — Danmark, Holland, 

Belgien, Tyskland, Österrike, Italien, Frankrike. 

3. Blaniulus guttulatus Bosc. 1792. 
(Tulus guttulatus, Bull. d. 1. Soc. phil. de Paris p. 12). 

Funnen flerestädes, isynnerhet i trädgårdar, där drifbänkar, 

multnande affall o. d. erbjuda honom ett omtyckt tillhåll; an- 

tecknad från Lund, Karlshamn, Visby, Göteborg, (Bergmans 

trädgård A. W. Malm), Strömsholm i Vestmanland, Upsala m. fl. 

ställen. — Norge, Danmark, Belgien, Nord- och Sydtyskland, 

Österrike, Italien, Frankrike. 

SVIT: Slägtet lulus LINNÉ 1758 (ex parte). 

Ehuru Linné i. Syst. Nat: ed. X p. 639 gifvit namnet nar 

det BRANDT, som i Bull. Soc. Nat. d. Moscou VI p. 201 när- 

mare preciserat slägtet till den begränsning det nu har. 

I.  Oceller sammanflytande, otydliga, bildande en alldeles 

jämn ögonyta (= Allaiulus C. L. KocH 1847). 

t... fs pUunciatys IEACH LIA: 
(Trans. Linn. Soc. XI, Pp. 379): 

Sällsynt; hittills funnen blott vid Lund, Ramlösa, Esperöd 

nära Kivik i Skåne, Göteborg (Charlottenlund A. W. MALM), 

Stockholm (Humlegården och Bellevue). — Danmark, Holland, 

Belgien, Nordfrankrike, England. 
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I. Oceller åtskilda, tydliga (= ÖOmmatoiulus LATZEL 

1884). 

A. Sista "segmentet utan stjärtprocess. 

a. Infraanalskifvan med en framåt längs buk- 

sidan rigtad process. 

2. JIulus foetidus C.L. KocH 1838. 
(Denotschk Crust; Myr: etc, HH; 22, ti 5). 

Funnen blott i sydligaste Sverige, såsom i Skåne flerestädes 

(Köping, Lund, Ramlösa, Helsingborg, Bjersjölagård, Öfvedsklo- 

ster, Örtofta, Belteberga och Vollsjö), i Blekinge (Karlshamn och 

Ronneby), Halland och vid Charlottenlund nära Göteborg (A. 

W. MALM). — Danmark, Holland, Tyskland, Polen, Ryssland. 

b. Infraanalskifvan utan process. 

3. Julus londinensis LEACH 1814. 
(Trans, Linn. Soc. XI, p. 378). 

Sällsynt. Lund, Karlshamn, Stockholm, Askim i Bohuslän 

(NITZIN). — Norge, Danmark, Nordtyskland, går i Sydtyskland 

åtminstone till Wärzburg, där jag 1884 insamlat den — Holland, 

Belgien, Frankrike, England. Synes saknas i Österrike. 

4. Julus luscus MEINERT 1868. 

(Nat Eidsskrin3e RyrsJB3Iprio): 

En bland de allmännaste myriopoder icke blott i Skandi- 

navien utan ock antagligen i det öfriga Europa; uppträder ofta 

i massor i blomkrukor i drifhus och fönsterträdgårdar, där han 

anställer skada. 

Eget är, att denna i norra Europa så allmänna art ej förr 

än 1868 erhållit något namn, men den har troligen af de fleste 

författare före MEINERT dragits öfver till Jul. londinensis LEACH, 

ja kanske ock till Zul. (Blaniulus) pulchellus Kocu. 

s. Julaus pusillus LEACH 1814. 
(Frans, Linn, Soc. Lond.-2XI,; Pp. 37/9): 

Denna lilla prydliga art, som genom sina två gula längs- 

band på ryggen bryter af mot den eljest enformiga färgteckningen 
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inom gruppen, är 1 Sverige hittills anträffad blott i Skåne (flere- 

städes: Lund, Malmö, Bosarp, Esperöd nära Kivik, Ramlösa m. fl. 

st.), Blekinge (Ronneby) och på Gotland. — Danmark, Holland, 

Belgien, Schlesien, Österrike, Frankrike, Italien och England. 

B. Sista segmentet utlöpande i en stjärtprocess, som 

räcker öfver analvalvlerna. 

a. Ryggen med tvenne rödgula längsband. 

6. Julus sabulosus Linné 1758. 

(Syst Nat.; XX, tt -I;-p:.040); 

Då LINNÉ för sin Julus sabulosus angaf såsom enda fynd- 

orten »Stora Karlsön», är det ej så mycket att undra öfver, att 

DEGEER ej identifierade den gulbandade Jaulus, han fann på 

fastlandet, därmed, utan kallade den med eget namn Julus fasci- 

atus. Att emellertid ingen skilnad råder emellan Stora-Karlsö- 

formen och den på fastlandet så allmänna, har jag haft tillfälle 

att öfvertyga mig om genom jämförelse af exemplar trån Sveriges 

öfriga delar med en mängd individer af Julus sabulosus från 

Stora Karlsön, hvilka Dr L. KOLMODIN på ort och ställe insam- 

lat och haft godheten sända mig. 

MEINERT och STUXBERG uppgifva högsta segmentantalet hos 

denna art till 50; år 1866 angaf jag såsom högsta siffra 54, 

hvilket tal jag i sommar funnit bekräftadt genom undersökning 

af såväl konservator ROorTHS samling från Skåne som Dr Kor- 

MODINS ofvan omskrifna sändning. 

Allmän från Skåne åtminstone upp till Upland och Dalarne. 

Ha = Tatlas faästiaras 'E-LSKOCHTEsoL 
(Deutschl; Crust.,. Myr: fete:). EL 22, st 5): 

Syn. 1868 JIulus sjelandicus NMENERT, Nat. Tidsskr. 3 R. 

SEDDA 

> 1884 Lulus austriacus. DLATZEL, Die: Myr lspSteger 

>» 1887 JZulus fasciatus Hasse, Schles. Dipl. II, i Zeit- 

SChrift- fur =D tom ENSE ERT SCUSp SKO 

(Ej synonym med JZulus fasciatus mihi, Sveriges Dipl. p. 23, 

Stockholm 1866, hvilket namn jag med orätt hänförde till en 

ljusbandad varietet af Julus terrestris). 
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För denna art känner man blott de gamla fyndorterna, näm- 

ligen Ramlösa och Belteberga i Skåne. 

Det lider knappt något tvifvel, att icke MEINERTS art är 

synonym med KocuHs och LaATZELsS, ty likheten i alla väsentliga 

kännemärken talar därför: de två hårbärande hjässgroparna, sido: 

porernas läge strax intill suturen, som är nästan rät, och den 

något tätare strieringen, hvilket allt skiljer den från ZI. sabulosus 

LINNÉ. — Att vår nordiska form är något mindre och har ett 

mindre antal segment än den sydliga, är en inom TIuliderna allt: 

för vanlig afvikelse för att berättiga till artskilnad. 

Att, såsom LATZEL gör, bilda ett nytt namn för KOocHus art, 

därför att benämningen /Z. fasciatus långt förut af DEGEER (1778 

INEMems cd. Ins. to Vil: 9, pi 575) brukatskför I. sabulosas E., 

förefaller mig otjänligt, då ju DEGEERS benämning för den sist- 

nämda snart, såsom yngre än LINNÉS, bortföll och därför sedan 

fritt kunde användas i annan mening, hvilket KocH äfven gjort. 

b. Grundfärgen gråbrun eller blekare, framtill 

vackert marmorerad, med ryggsidan smalt 

mörkringlad; sidoporerna nästan vidrörande 

suluren; hjässan saknar de vanliga två hår- 

bärande groparna. 

8. Julus silvarum MEINERT 1868. 

(Natyölidsskr. 3 Bor 5 Boop. rg). 

Syn.?? 1844 Julus nemorensis C. K. KocH, Deutschl. Crust. 

INDY HELENE AON ES TÖNA 

>» 1851 Julus nemorensis MENGE, Die Myr. d. Umg. 

Vv Danzig spi, 6. 

> 1866 Julus luridus Porat, Sver. Myr. Dipl. p. 24. 

> 1878 Lulus cornutus VoGes, Beiträge z. Kentn. d. Iul. 

ALEIESEINIGE WISSN A4O0 OL DEXEXT Kps Ik ÖRA 

> 1884. Julus luridus var. gracilis LATzEL, i GADEAU 

DE KERVILLE, Myr. di 1: Normandie p. 17 och 28. 

> 1887 Lulus nemorensis HAASE, Schl. Dipl. II p. 25. 

Då halsskölden hos Jul. nemorensis af Kock uppgifves 

sakna strimmor i bakkanten och dessa just äro ett utmärkande 

3 kännetecken för ofvanstående art, och då stjärtprocessens karak- 
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teristiska form alls icke låter förena sig med KocHs beskrifning, 

bibehåller jag här MEINERTS namn såsom det första säkra, sedan 

LATZEL preciserat namnet /. luridus C. L. KocH för den mera 

storvuxna sydtyska formen. Denna sistnämda har mindre tät 

striering, sidoporerna belägna på suturen, hvilken är på de främre 

segmenten nästan bakåtböjd, så att porerna komma att skenbart 

ligga i en liten från segmentens framdel inskjutande vik, vidare 

stjärtprocessen jämntjock och mera tillspetsad, hvarjämte kopula- 

tionsorganen förete en helt olika form. Denna Jul. luridus, så- 

dan LaATZzZEL karakteriserat den, är identisk med JZulus alpinus 

L. KocH (i Das Bad Ratzes in Siädtirol p. '55) enligt exemplar, 

skänkt af Dr KOCH. 

Allmän på såväl Öland och Gotland som i Skåne och Ble- 

kinge, hvarifrån den följer kusterna 1 öster och vester, så att 

den anträffats å ena sidan upp åt Upland, å den andra längs 

Halland och Bohuslän in i Norge (Farsund); i det inre af lan- 

det sällsynt och där antecknad blott från Vista kulle och Om- 

berg vid Vettern, Kinnekulle, Halle- och Hunneberg samt Alingsås. 

— Vida spridd äfven i det öfriga Europa: Danmark, Holland, 

Belgien, Norra och mellersta Tyskland (själf har jag tagit den 

vid Hannover och Köln, ja äfven i Sydtyskland vid Wirzburg), 

nordvestra Frankrike. 

c. Färgen öfvervägande svart eller mörkbrun; 

sidoporerna aflägsnade från suturen; hjässan 

försedd med två hårbärande gropar. 

a) Hanens andra benpar med från höftleden 

utgående processer. 

= Sf: Höftprocesserna långa, framåtsträckta, 

nående till käkskifvans bas; r1:a benparet 

nästan koniskt; pannan hårig. 

9.  Julus tersestrZs LINNE (ex; pts: 
(Syst: Natiked:b==r, par OO 

Syn. 170601 Lulus terrestiris LINNE, Fauna SUueeica, ed.k28p: 

FOTN(CKA P5 

30 1866 Lulus. terrestres: BORAT, Sv: Nyt: eDiplsspirene 

JE IRS ONSNE rugifrons MEINERrRT, Nat. Tidsskr. 3 R., 5 

BYRD | 
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Syn. 1869. Zulus terrestris Porat, Öfvers. Vet. Ak. Förh. 
INFO, OTIS ON 

» 1870 oo» oderrestris STUXBERG, Öfvers. etc. N:o 8, p. 

901. 

Non: 1868 Lulus terrestris MEINERT, 0. C. p. 16. 

SIE T8S4A Lia 0 SCONON UUSI BATZEL, Die) Myr Il, py322. 

FAT SO4A1i69: 1 LekAeSZK ISA EIA ASBY Schls Dipl liNSp33s: 

LINNÉs namn Julus terrestris har förorsakat mycken för- 

virring, därigenom att snart sagdt hvarje europeisk myriopodolog, 

som behandlat denna grupp, kallat den svarta Julus-art, som i 

hans hembygd varit allmännast, för Julus terrestris L. Så har 

MEINERT användt detta namn för den i Danmark vanliga svarta 

IZulus-formen, och i Sydtyskland och Italien, där följande art sy- 

nes vara den allmännaste bland sina likar, har denna åter fått 

bära LINNÉS namn. TI följd af denna förvirring har LATZEL före- 

slagit att rent af öfvergifva detta LINNÉS namn och utbyta det 

mot Lulus scandinavius, men har därvid, förklarligt nug för öf- 

rigt, kommit att gifva detta åt MEINERTS Julus terrestris, hvil- 

ken dock veterligen ej anträffats i Sverige-Norge. Men då det 

med en sannolikhet, som gränsar till visshet, kan visas, att den 

af mig 1866 och 1869 samt af STUXBERG 1870 såsom Julus 

terrestris IL. betecknade formen verkligen är LINNÉS art, är ju 

ej skäl att öfvergifva detta namn. 

Sannolikhetsskälen äro följande: 

I Fauna Suecica ed. 2 p. 501— 5302 upptager LINNÉ tvenne 

svenska Julus-arter under namnen JZulus terrestris och IZulus sa- 

bulosus. För den förra angifves såsom artmärke: »Pedibus utrim- 

que centum>, och för den senare: »Pedibus utrimque centum & 

viginti> Att dessa artmärken ej äro att taga efter bokstafven, 

upplyser LINNÉ själf i den vid Julus sabulosus fogade beskrif- 

ningen, däri det bl. a. heter: »Corpus circiter (numero rotundo) 

60 incisuris.»> Benparens antal har LINNÉ alltså tydligen fått 

genom att multiplicera det (antagna) högsta segmentantalet med 

2, hvadan segmentens antal blir, jämte storleken, den förnämsta 

skilnaden emellan de båda. — Angående färgen heter det vid 

ZTulus sabulosus: »Cinereus, lineis duabus longitudinalibus dor- 
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salibus ferrugineis ...;» vid Lulus terrestris: »Dorsum linea lon- 

gitudinali duplici ferruginea notatum.... JDatur et niger totus 

et minor simul.! Sedan man funnit, att den gulbandade for- 

men af LINNÉsS Julus terrestris ej var specifikt skild från hans 

lIulas sabulosus, återstod artnamnet Zerrestris blott för den en- 

färgadt svarta. Men för hvilken af våra svarta Julus-arter skall 

det bibehållas, då vi ega flere? Tydligen för den allmännaste, 

som i storlek närmar sig de mindre formerna af Zulus sabulosus, 

men har ett mindre antal segment än denna. Därvid kan ju 

knappast någon annan komma i fråga än just förestående form, 

som dels är spridd från Skåne till Upland, dels har vanligen 

blott 45—48 segment, medan Julus sabulosus har något högre, 

ända till 54. Lulus vagabundus LATZEL är däremot så sällsynt, 

att jag, bland de flere hundra svarta svenska Julus-former jag 

undersökt, påträffat blott 6 hanar. Julus fallax MEINErRt är 

likaledes sällsynt och öfverensstämmer dessutom till segmentan- 

talet (50—54) mera med JZulus sabulosus. Hvarken Zulus vaga- 

bundus eller den verkliga Julus fallax MEINERT hafva dessutom, 

så vidt jag vet, anträffats vid Upsala. 

Beträffande de två minsta svarta Julus-arterna, Zulus lceti- 

collis n. sp. och Julus minutus n.sp., måste de genom sitt ringa 

antal segment (omkr. 42) och 1 sammanhang därmed sitt mindre 

antal fotpar, utom genom sin litenhet, — hvilken gjort, att de äfven 

af entomologer långt efter LINNÉ tagits för ungar af större for- 

mer, — afgjordt lemnas ur räkningen, då det gäller att få reda på 

ifrågavarande synonymi. Ännu mindre förtjänar Julus londinensis 

LEACH att tagas med vid denna jämförelse, då den dels är myc- 

ket sällsynt i Sverige, dels saknar stjärtprocess, hvilken olikhet 

i skapnaden med Julus sabulosus säkerligen ej undgått LINNÉS 

säkra öga, om nämda form fallit under hans granskning. 

Man har velat förkasta LINNÉS namn Julus terrestris äfven 

därför, att det på sin höjd betecknat en kollektiv-art. Men utom 

många andra Linnéiska namn, som då borde bortfalla, skulle äf- 

ven artnamnet /forficatus, som nu fixerats för den i Europa så 

allmänna ÅLithobius-arten, bytas ut mot ett annat, ty LINNÉS Sco- 

lopendra forficata var helt visst, om någon, en kollektiv art; 

1 Kursiveringarna af undertecknad. 

SR 
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men på en sådan namnförändring skulle väl knappt någon nu- 

mera vilja ingå. 

Utom af önskan att återställa och, om möjligt, fastställa ett 

gammalt godt Linnéiskt namn har jag omständligt berört denna 

sak äfven därför, att MEINERTS namn Julus rugifrons, hvilket 

annars borde inträda, ej är så väl valdt; arten borde då snarare 

kallats Zulus setifrons. Pannan, som hos hanarne af denna art 

alltid är borstklädd, synes nämligen mindre ofta förete några så- 

dana skrynklor och ojämnheter, som kunde berättiga till sagda namn, 

och den noggranne LATZEL anmärker också om sin från Slavo- 

vonien bekomne Julus rugifrons: »Von einer besonderen Rau- 

higkeit der Stirn ist nichts zu bemerken...» Däremot kan MEI- 

NERTS namn väl upptagas för den varietet, där pannans hårrötter 

mer eller mindre sammanflyta och bilda fördjupningar och skrynklor. 

För att, om möjligt, tydligare framställa olikheterna emellan 

de svenska arterna af Zerrestris-gruppen lemnar jag här af dem 

jämförande beskrifningar, hvilka, för att förstås af flere fackmän, 

affattas delvis på latin. 

Fusco-niger (in spir. vini cinero-livido-anulatus) pedibus 

pallidioribus, valvulis analibus fuscis, antice sparse, postice minus 

sparse crinitus. Vertex sulco tenui foveisque duabus setigeris; 

Åntenne graciles, latitudine corporis vix vel paullo longiores. 

Oculi ocellis 40—50 distinctissimis, 7- vel 8-seriatis, rotundato- 

triangulares. — Segmentum primum lateribus subrotundatis, in- 

ferne et postice aut striis nullis aut paucissimis (1—2), antice 

inferne parum marginatis. Segmentum ultimum in processum 

brevem vel mediocrem rectum, apice sXepe corneo-hyalino, pro- 

ductum. Valvule anales non marginate, longe et sat dense 

setose. Segmenta reliqua parte anteriore non strigosa, sed pas- 

sim et brevissime aciculata, presertim circa suturam, parte po- 

steriore sat dense et profunde striata, striis regularibus, integris, 

marginem posticum subattingentibus, limbo ultimo haud pecti- 

nulato nec crenulato. Pori excretorii sat longe pone suturam 

siti. Sautura ante poros leviter antrorsum arcuata. Numerus 

segmentorum 44—48 (51), 2 ultimis apodis. 
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Mas: Frons dense setosa; par primum pedum articulo ultimo 

subconico vel levissime arcuato, in apice setis rigidis, subuncina- 

tis vestito; cox& pedum 2:1 paris singul& processu longo, semi- 

pellucido, gracili, antrorsum directo, gnathochilarium attingente, 

subrecto vel levissime arcuato instruct&2. Stipites maxillares antice 

non inflati, basi seriatim setosi. Margines ventrales segmenti 

septimi valde prominentes. Organa copulationis: lamin&e copu- 

lative anteriores longe, sublineares, posterioribus longiores, apice 

oblique obtus&e, dentibus lateralibus nullis neque apicalibus; 

laminx medie brevissime, acuminate; lamine posteriores apice 

profunde furcat&e, dilatate, brachio interiore apice subbidenticu- 

lato, brachio exteriore arcuato, ultra latera prominente. Flagel- 

lum manifestum. 

Long. 2 25—30 m.m.; & 20—23 m.m.; lat. 9 2—2,3 m.m.; 

SANT TY: antor2amn.m. 

Pannan är hos hanarne af denna art tämligen tätt borst- 

klädd, och denna borstklädnad sträcker sig i en vinkel upp emel- 

lan antennerna. Omkring borstens rötter är ofta en mer eller 

mindre tydlig fördjupning eller grop, och om dessa sammanflyta, 

såsom någon gång sker, uppkommer MEINERTS varietet Jul. rugz- 

frons. Ocellerna äro till antalet oftast omkr. 41—-43, dock har 

jag räknat hos fullvuxna individer (med blott två fotlösa segment) 

så få som 39 och så många som 50, fördelade i 7—38 rader, 

nämligen 8—10, 7—9, 7—38, 6—7, 5—6, 4—5, 3—4, 2. Seg- 

mentens antal är vanligast 46-—47 hos hanen, 47—48 hos ho- 

nan; af en samling individer med de 2 sista segmenten fotlösa 

hade två hanar”44, tre 45, tretton 46, nio 47, tre 46, mensdet 

har ock förelegat bland individer med 3 fotlösa segment och ut- 

vecklade kopulationsorganer en med 50 och en med med 51 

segment; bland en samling honor med 2 fotlösa segment hade 

fjorton 47, femton 48, åtta 49 samt en 51. Högre segmentantal 

än 51 har ej förekommit bland de många jag undersökt. 

Färgen är mera sällan på undre sidan lika litet som på hufvudet 

ljusare marmorerad, och analvalvlerna äro nästan alltid af samma 

mörka färg som hufvudet. 

Allmän åtminstone från Skåne till Gestrikland, men sällan 

uppträdande mer än ett par tre stycken i sänder. 

För öfrigt anträffad blott i Danmark (sällsynt) och Slavonien. 
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Var. 1. 27ugifrons MFINERT 1868: fronte scabrosa. 

Var. 2. fasciatus POraAtT 1866: colore corporis pallide- 

scente-rufescente, lineis tribus dorsalibus fuscis. 

"AA: Höftprocesserna små, ej framåt- 

sträckta, utgående från framsidan af 

höftleden och slutande sig intill följande 

(2:a) leden; r1:a benparet tydligen krok- 

- böjdt; pannan glatt, hårlös. 

10. Julus vagabundus TLATzEL (ex parte) 1884. 
(Die Myr, d. Österr.—Ung. Mon. II, pag. 328). 

Syn. 1882 Julus fallax KARLINSKI, Spraw. Kom. fig. XVII 

p- 80; seC. I LATZELIS 

SENT SST RICK KESTKISPABERGBSE, ACO IVIYE 12 e LE fen VIL 

N:o 9, fig. 1—38. 

>» 1884 > fallax var. vagabundus LATzEL, Die Myr. 

TE p. 36: 

IT ARN Sy KIRE: » FIAASE, Schles: Dipl pi 35: 

Såsom i inledningen redan omtalats, är denna art alls icke 

MEINERTS Julus fallax, under hvilket namn LATzEL beskrifvit 

honom. För att undvika ett nytt namn har jag här kallat ho- 

nom Jul. vagabundus, som är den bland de af LATZEL beskrifna 

varieteterna, hvilken synes vara mest spridd och därför lämpligast 

må representera artens typ. Detta benämningssätt har ock prof. 

LATZEL själf i bref till mig gillat. Måhända skola äfven ett par 

andra varieteter, särskildt oribates, förtjäna egen arträtt, hvilken 

för öfrigt BERLESE redan gifvit åt var. chilopogon. 

Fusco-niger (in spir. vini cinereo-livido-anulatus), pedibus 

pallidoribus, valvulis analibus fuscescentibus, antice sparse, postice 

densius crinitus. Vertex sulco tenui foveisque duabus setigeris; 

frons utriusque sexus glabra et levis. AÅntenne graciles, latitu- 

dine corporis paullo longiores. ÖOculi ocellis 34—47 minoribus 

sed distinctis, 7- vel 8-seriatis, rotundato-triangulares. Segmen- 
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tum primum lateribus subrotundatis, inferne et postice striis pau- 

cis vel pluribus (1—96), antice inferne distinetius marginatis. 

Segmentum ultinum in processum longiorem rectum, apice sub- 

pellucido, productum. Valvule anales non marginate, longe et 

sat dense setosXx. Segmenta reliqua parte anteriore non stri- 

gosa, parte posteriore sat dense et profunde striata, striis regu- 

laribus, integris, marginem posticum subattingentibus, limbo ul- 

timo segmentorum ultimorum levissime subpectinulato vel subere- 

nulato. Pori excretoriz longe pone suturam siti. Sutztura ante 

poros anticos antrorsum arcuata, in segmentis posterioribus plus 

minus recta. Naumerus segmentorum 45—48, 2-3 ultimis 

apodis. 

Mas: Pedum par primum articulo ultimo uncinato, apicibus 

hyalinis, subpellucidis, non setosis; cox&e pedum 2:1 paris pro- 

cessu brevi et tenui, pallido, antrorsum applicato, articulum 

proximum (2:um) sequente. Stipites maxillares antice tuberculatim 

inflati, basi setis paucis (2—3) in serie simplici. Margines ven- 

trales segmenti 7:1 prominentes. Organa copulationis: lamin2& co- 

pulative anteriores posterioribus breviores, margine interiore in- 

flexo in dentem sat magnum obtectum inciso; lamin& posteriores 

apice valde incis&, laciniate et dilatate (Cfr fig. 137 tab. Xl, 

et figg. 142—45 tab. XII in opere citato LATZELU nec non figg. 

in opere citato BERLESI !) 

Kong. gC20--25 m.m.; lat. 1:05 long: ant isen mina. 

Det är isynnerhet andra fotparets karakteristiska bihang hos 

hanen, som utmärker denna art vid jämförelsen med andra när- 

slägtade. Det har formen af en process, som bildar en fort- 

sättning af främre och nedre delen af hvarje höftled samt lägger 

sig intill den följande (2:a) leden, med hvilken den äfven öfver- 

ensstämmer i längd. — Pannan är aldrig hårig som hos Jul. 

terrestris utom på sidorna utanför antennrötterna, där hos denna 

liksom hos de öfriga arterna af Zerrestris-gruppen några spridda 

borst pläga ha sin plats. 

Då denna art i mellersta och södra Europa är den allmän- 

naste inom sitt slägte, varierar han där i ej obetydlig grad, och 

LaATtzEL urskiljer ej mindre än fyra hufvudvarieteter: oribates, 

vagabundus, chilopogon (från Nord-Italien) och 207icus (med 

56 —62 segment, från Tyrolen, Niederösterreich, Steiermark, Kärn- 
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ten o. s. v.). AF dessa skall var. oribates, som LATZEL kallar 

en dvergartad bergform och förmodar, ehuru med orätt, vara den, 

hvarpå MEINERT grundat sin /Z. fallax, hafva benen hos hanen 

försedda med sugblåsor. Ofvan beskrifna svenska exemplar sakna 

sugblåsor. Segmentantalet för hufvudarten med inbegrepp af alla 

varieteterna uppgifves af LaATZEL till 43—60, ocellernas antal 

till 35—60, kroppslängden till 14 —50 m.m., bredden till 

1—3 m.m. — Af 4 hanar från Sverige hade en 45 och en 47 

segment, däraf 3 fotlösa, samt en 46 och en 48 segment, hvaraf 

2 fotlösa. 

I Sverige funnen blott i Skåne (konservator RoTHS samling 

af Iulider från Ringsjöstranden, Dalby och Fogelsång nära Lund; 

själf har jag tagit den vid Esperöd nära Kivik). 

B) Höftleden hos hanens 2:a benpar utan processer. 

T) Benen hos hanen utan sugblåsor; r:a benparets 

krok ovanligt lång, spetsig och halfgenomskinlig. 

11. Julus fallax MEINERT 18638. 
(Natulidsskra 3) Roo5 Bo potI5): 

Syn.?? 1847 Lulus longabo C. L. KocH, Syst. d. Myr. p. 113. 

> 1884 Julus longabo LATzEL, Die Myr. II p. 313. 

Non. : Zalus fallax LATZEL, HAASE et all. 

De exemplar af Julius longabo, som Prof. LATzEL haft god- 

heten sända mig, äro visserligen något större och ega ett större 

antal segment, men öfverensstämmelserna äro i allt väsentligt så 

stora, att hans art, åtminstone som en varietet, skall kunna un- 

derordnas MEINERTS Jul. fallax. KocHs namn är så osäkert, 

att jag ej ansett mig böra upptaga det, ehuru det är äldre. 

Fuscus, capite, collo lateribusque inferne sxXpissime pulchre 

marmoratis, ventre pallidiore, clypeo anoque plus minus dilute 

ochraceo-brunneis, gracilis, sat dense, postice densius, et longe 

erinitus, pedibus albidis. Vertex sulco tenui foveisque duabus 
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setigeris; frons glabra et levis. AÅntenne graciles, latitudine cor- 

poris multo longiores. Övculi ocellis 37—50 depressis, sxepe 

difficile numerandis, 7—8 seriatis, rotundato triangulares. .Seg- 

mentum primum lateribus obtuse angulatis, margine antico in- 

ferne marginato et oblique absciso vel subemarginato, margine 

postico inferne striis paucis (1—4). Segmentum ultimum in pro- 

cessum longissimum, rectum, apice subpellucido, productum. Val- 

vule anales vix marginate, longe et sat dense setose.  Seg- 

menta reliqua parte anteriore non strigosa, parte posteriore sat 

dense et profunde striata, striis regularibus, integris, marginem 

posticum non attingentibus, limbo ultimo segmentorum plurimo- 

rum pulehre et distinete subpectinulato et suberenulato. Pori 

excretoriz parvi, longe pone suturam siti. Sutura recta. Pedes 

longiores.  Numerus segmentorum 50—55, 3 (raro 2) ultimis 

apodis. 

Mas: Pedum par primum articulo ultimo in uncum, tenuem 

permagnum et semipellucidum transformato; cox&Å 2:1 paris pro- 

cessibus vel appendicibus nullis. Stipites maxillares antice tuber- 

culatim inflati, basi non setosi, stipites labiales setis paucis. 

Margines ventrales segmenti 7:i parum prominentes. Pedes pul- 

villis carentes. Organa copulationis: Lamin&e copulative anteri- 

ores posterioribus breviores, margine interno in dentem per- 

magnum, validum (obtectum) inciso; lamin&e posteriores apice 

hamato-incise et laciniate, lacinio interiore apice introrsum acu- 

leato et setoso; flagellum longum. 

Long: P7 2.5 mans ch sl SM. MN. TALAR LST 

ISM AD P2 2NM SSD: 

Egendomligt för denna art är det första till tvenne stora, 

kraftigt bågböjda, spetsiga, halfgenomskinliga krokar förvandlade 

benparet hos hanen, men äfven honan är lätt igenkänlig genom 

det för båda könen utmärkande prydligt halfpektinerade och kre- 

nulerade brämet på de flesta segmenten, hvilket blir tydligt re- 

dan på 6:e—3:e, men ännu tydligare ju närmare det befinner sig 

ändsegmentet. Af en sådan brämprydnad, hvilken visserligen 

kräfver någon förstoring, helst 50 gånger och däröfver, att skönja, 

fins knappt spår hos Jul. terrestris L., men den uppträder i 

ringa utveckling på de bakersta segmenten hos Jul. vagabundus 

LATzZEL. Stjärtprocessen hos ofvanbeskrifna art är den längsta, 

sr ÖN tenn än nn a 
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någon af gruppen eger; äfven ben och antenner äro längre än 

hos samslägtingarne. Färgteckningen är på hufvudet, halsskölden 

och de främsta segmenten lik den hos Jul. silvarunm MEINERT 

och alltså vackert marmorerad med ett mörkare gulpunkteradt 

tvärband emellan ögonen och en brun ram innanför den ljusa 

framkanten på halsskölden. Afven längs kroppssidorna nedtill 

uppträda större eller mindre ljusare fläckar, som bilda en fort- 

sättning af marmoreringen, och buken är oftast af blekare färg. 

Detsamma är förhållandet med anal-valvlerna, hvilka, ej sällan 

tillika med sista segmentet, äro ljust gulbruna och därigenom 

bilda ett afbrott mot ryggens mörkare färg. 

Segmentantalet är högre än hos närslägtade svenska arter. 

Af 14 hanar hade fyra 50 segment, af hvilka 3—4 fotlösa, fyra 

51, fyra 52 och två 53, hvaraf 3 fotlösa; af 34 honor hade två 

NORISEAment Wiytad NI, MIO 52, SsextoMr-5)3, tvär j4 OChrent55. 

Biand alla dessa var det blott 1 hane och 3 honor, som hade 

endast 2 segment fotlösa; eljes voro hos alla de 3 sista segmenten 

utan fötter (och sidoporer). 

Funnen hittills blott i Skåne (Konservator RoTHS nämda 

samling) samt vid Göteborg (A. W. MALM). 

Ti) Benen hos hanen med hvita sugblåsor på de två 

näst sista lederna; 1:a benparets krokar små, trub- 

biga. (Små arter, ej öfver I7 m.m. långa, med” 36 

—45 segment). 

") Halsskölden till största delen hvitaktig: skulp- 

turen ytterst svag och oregelbunden; suturen 

rät. 

12. Julus leticollis nin. sp. 

Syn. 1866. Julus ferrugineus POoraAt, Sveriges Myr. Di 

plopod. p. 25 Stockholm 1866 (ex parte.) 

> 1869 » fallax Porat, Öfvers. Vet. Akad. Förh. 
20:601A18:0p-1 04 04 (CX Marte): 

Fuscus vel fusco-niger, collo lexte colorato, albido, tantum 

antice infuscato, pedum articulis ultimis infuscatis, gracilis, sat 

dense, postice densius et longius, crinitus. Vertex foveis duabus 

setigeris, frons glabra et levis; Öculi ocellis minoribus, longius 
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diseretis, 30—36, 6—;7-seriatis, subtriangulares. Åntenne gra- 

ciles, latitudine corporis longiores, resupin& segmentum quartum 

superantes. Segmentum primum (albidum) magnum, lateribus 

late rotundatis, non striatis. Segmentum ultimunm in processum 

sat longum et latum productum. Valvule anales non marginate, 

longe sed minus dense setosXx. Segmenta religua parte anteriore 

levi, posteriore longitudinaliter sparse striolata, striolis subtilissi- 

mis, non regularibus sed abbreviatis immixtis, marginem posti- 

cum longo intervallo non attingentibus, multis antice ne suturam 

quidem attingentibus, limbo ultimo non pectinulato. Pori excretorit 

longe pone suturam siti. Suztura recta, etiam in segmento 6:0. 

Numerus segmentorum 37—42 (45), 3—4 ultimis apodis. 

Mas: Pedum par primum articulo ultimo uncinato, unco 

parvo, apice subdilatato; coxe pedum 2:1 paris processibus vel 

appendicibus nullis. Pedes plurimi, presertim anteriores, articulis 

penultimo et antepenultimo pulvillis albis inflatis instructi. Sti- 

pites maxillares antice tuberculatim inflati, basi non setosi. Mar- 

gines ventrales segmenti 7:1 prominuli. Organa copulationis de- 

tecta, prominentia, presertim prominens digitus medius lamin2e 

posterioris. Lamin& copulative anteriores posterioribus paullo 

breviores, elongat&, sublineares, dentibus lateralibus nullis, apice 

obtuse; lamin&e posteriores aculeis vel processibus denticulatis 

lateralibus nullis, apice laciniat& et subdigitate, digitis plerumque 

3, quorum digito medio simplici longissime prominente, digito 

interiore sat crasso, laminas anteriores item (paulo) superante, 

margine lacinige ad hunc digitum subpectinato. Flagellum di- 

stinctum. 

Kong. 12-=17 m.m; lat. 1:4=m.m.; ante rmsan: 

Färgen hos denna art faller genast 1 ögonen, därigenom att 

halsskölden är mer eller mindre hvit, blott i framkanten stundom 

något förmörkad; äfven andra och tredje segmenten äro ljust 

marmorerade, i följd hvaraf den ljust färgade halsen bjärt bryter 

af mot djurets i öfrigt enfärgadt svartbruna utseende; buksidans 

marmorering är ganska ringa. Hufvudets färg är ock mörk, en- 

färgadt svartbrun utom nedåt pannan, där ljusare fläckar fördela 

grundfärgen. Benen med undantag af höftlederna mörkfläckiga. 

I sprit blir djuret mindre blågrå-ringladt än de öfriga svarta Julus- 

arterna. 
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Hufvudets pannfåra är för öfrigt knappt märkbar, de två 

hårbärande groparna däremot tydliga; pannan jämn och hårlös 

utom i munkanten, där de 4 sedvanliga hårbärande groparna 

hafva sin plats, och på sidorna utanför antennerna, där några få 

hår vanligen pläga förefinnas. Ögonen hafva små och mer än 

hos andra samslägtingar åtskilda oceller, som äro fördelade i 6 

eller 7 rader; fördelningen hos ett par större exemplar (> P) har 

jag antecknat: 7,7,06,5,4,2—7, 7,9, 5, 4, 3, 2. Halsskölden är 

mycket stor och kappformig med vidt rundade sidoflikar, hvilka 

sakna striering, men ega den sedvanliga margineringen i fram- 

kanten nedtill. Segmentens skulptur är ytterst svag, oregelbun- 

den och gles; strimmorna gå ofta ej parallelt, sluta långt före 

bakkanten, och emellan de längre äro kortare afbrutna inblan- 

dade, som räcka ej ens till suturen. På de främre segmentens 

ryggdel är skulpturen nästan omärklig och blir äfven mot krop- 

pens bakre del allt mer och mer oregelbunden, gles och svag. 

Suturen är rät, utan någon böjning framåt omkring porerna, ej 

ens på sjätte segmentet. Sidoporerna äro, sedda vid 50 gångers 

förstoring, tämligen stora och belägna långt, minst 1/, af bak- 

delens längd, bakom suturen. Kroppens hårighet tilltager i mängd 

och längd på de bakre segmenten. 

Hanens ben äro försedda med hvita häftputor eller sugdynor, 

som hafva sin plats på 4:e och s5:e lederna. Kopulationsorga- 

nerna uttränga tämligen långt, och isynnerhet är den fingerlika 

mellanfliken från de bakre kopulationsfötternas spets framträ- 

dande; ändprocesserna inom samma »finger» hafva nedom spetsen 

en liten flik, som vid högre förstoring (180 ggr) visar sig fint 

småtandad. Genom bristen på inre sidotaggar och saknaden af 

den yttre tandade sidoprocess, som dessa organ hos nästföljande 

art ega, är Jul. leticollis ytterligare väl skild, utom genom sin 

hvita hals, sin räta sutur och sin svaga, oregelbunda skulptur. 

: Segmentens antal synes vara för hanarne 38—39, hvaraf 

de 4, sällan blott de 3 sista fotlösa, för honorna 39—42 med 

de 4 eller oftare de 3 sista fotlösa. Hanar med utbildade ko- 

pulationsorgan hafva ock förekommit med 37 segment, däraf 4 

fotlösa, liksom äfven med 41 segment, hvaraf 4 fotlösa. Honor 

med 37 segment, hvaraf de 4 sista fotlösa, och med 44—45 sSeg- 

ment, hvaraf de 3 sista fotlösa, äro ock undersökta. Af 22 ha- 

Entomol. Tidskr. Årg. 10, H. 3 (1889). 9 
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nar hade blott 3 de 3 sista segmenten fotlöså, de öfriga de 4, af 

55 honor hade 22 de 4 sista ségmenten fotlösa och 33 de 3. 

Funnen från Skåne åtminstone till Uplandå. 

==) Halsskölden af samma mörka färg som den 

öfriga kroppen; strieringen djup och regel- 

bunden; suturen, åtminstone på de främre seg- 

menten, framåt bågböjd framom sidoporerna. 

13. Julus minutus n. sp. 

Syn. 1869 Julus fallax MEInNERT, Porat, Öfvers. Vet. Akad. 

Förh.. 20:e årg. Pp. 0406. (ex. pante). 

Fusco-niger, collo fusco, pedibus apice infuscatis, gracilis (mas 

gracillimus), minus dense sed longe crinitus. Vertex sulco te- 

nuissimo foveisque duabus setigeris; frons glabra et le&vis. Oculi 

ocellis distinctioribus, 30—36, in series 6 (6—7, 7, 6, 5, 4, 3) vel 

7 (6—7, 7, 6, 5, 4, 3, 2) dispositis, subtriangulares. Åntenne gra- 

ciles, minus elongate, resupin&x segmentum quartum non Supe- 

rantes.  Segmentum primum lateribus obtuse angulatis, antice 

marginatis, non striatis. Segmentum ultimunm in processum sat 

longum et latum productum. Valvule anales non marginate, 

longe, sed minus dense, setose. Segmenta reliqua parte an- 

teriore -le&vi, posteriore longitudinaliter profunde et regulariter 

striata, striis marginem posticum subattingentibus, limbo ultimo 

non pectinulato. Pori excretoriz pone suturam siti, in segmentis 

anticis sutur& propiores. Suztura, presertim in segmentis anticis, 

ante poros antrorsum arcuata. Numerus segmentorum 40—45, 

3 (raro 2'vel 4) ultimis apodis. 

Mas: Pedum par primum articulo ultimo uncinato, unco 

parvo, non angustato, subpellucido; cox&e pedum 2:i paris pro- 

cessibus vel appendicibus nullis. Pedes, saltem anteriores, in arti- 

culis - penultimo et antepenultimo pulvillis albis inflatis instructi 

(tantum oculo optime armato distinguendis).. Stipites maxillares 

antice tuberculatim inflati, basi seriatim setosi. Margines ven- 

trales segmenti 7:i vix prominentes. Organa copulationis obtecta, 

non prominentia; lamin&e copulative anteriores posterioribus bre- 
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viores; lamin& copulative posteriores in apice dente vel processu 

simplici instructe, in margine interiore medio vel basin versus den- 

tibus duobus vel tribus longis vestite, in latere exteriore brachio 

sat longo transverso denticulato (denticulis c. 14 ornato) predite. 

Flagellum distinctum. 

TÄORSsE Te Nr MIN; lat. IMH MIN ANb. TIS MI 

Iulo montivago TLATzEL affinis, sed organis copulationis, 

sculptura profundiore - limboque segmentorum integro diversus; 

ab Julo piceo Risso, qui ad 55 segmenta anumque glabrum ha- 

bet, ano setoso et numero minore segmentorum diversus. 

Färgen är hos denna art mera enfärgadt mörk än hos före- 

gående, och halsskölden är aldrig hvitaktig. Skulpturen är, isyn- 

nerhet om man tager 1 betraktande djurets litenhet, mycket djup 

och regelbunden samt tämligen tär. MHalssköldens sidodelar äro 

trubbigt tillspetsade med framkanten nästan snedt afskuren. Su- 

turen framför sidoporerna företer en tydlig böjning framåt, hvil- 

ken är kraftigast på 6:e segmentet. 

Man kunde vara frestad att anse ofvanstående för blott en 

mera utpräglad form af föregående art; men kopulationsorganerna 

äro högst olika. Först och främst utskjuta de ej utom sitt seg- 

ment, och segmentets kanter äro på buksidan nästan samman- 

slutna och föga upphöjda. Vidare hafva de främre kopulations- 

bladen på midten af insidan eller närmare basen tre långa mot 

spetsen rigtade tänder, och de bakre ega på sin utsida en vinkel- 

rätt utspringande tandad eller flikig arm, något liknande den pro- 

cess, som LATZEL beskrifver och afbildar hos sin Jul. montivagus 

(Die Myr. II t. XII, figg. 146—147). Olikheterna i kopulations- 

organen emellan Jul. minutus och Jul. montivagus äro dock i 

öfrigt så stora, att de ej gernå kunna förenas i en art. Dess- 

utom eger Jul. montivagus LATZEL ett småtandadt bräm, sådant 

som vår Jul. fallax, hvaremot Jul. minutus ej har spår däraf. 

Utom detta är ock skulpturen svagare hos Lulus montivagus, 

ehuru denne är af betydligare storlek. 

Närmare öfverensstämmer vår art i afseende på kopulations- 

organen med Julus piceus Risso (i BERLESE, Mir. It. fasc. N:o 

S), som har en dylik flikig arm utgående från yttre sidan och 

en enkel — ej grenig —- process i spetsen af de bakre kopula- 

tionsbladen, alldeles som ÄJZulus minutus. 
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Beträffande segmentantalet hade af nio hanar två 44 segm. 

med hos den ene 2, hos den andre 4 fotlösa segment, två 43, 

hvaraf 3 fotlösa, fyra 42 segment, hvaraf de 3 sista fotlösa, en 

40 segment med likaledes 3 fotlösa; af honorna hade tre 42 

segment, af hvilka 2 med 3 och 1 med 2 fotlösa segment, fem 

med 43 segment, hvaraf 3 fotlösa, tre med 44, en med 45 Seg- 

ment, af hvilka 3(—4) fotlösa. Det synes alltså, som om hos 

denna art ett mindre antal segment skulle vara utan fötter än 

hos föregående, det typiska talet ställer sig äfven något högre 

än hos den, nämligen 42—44. 

Funnen blott i Skåne (Konservator RotHs nämda samling); 

på Riksmuseum förvaras ex. från Skarhult EISEN, själf har jag 

tagit den vid Esperöd nära Kivik 18638. 

Mares Iulorum fusco-nigrorum, quos supra descripsimus, ita 

facile sunt distinguendi. 

I. Cox& pedum 2:1 paris appendicibus vel processibus in- 

struct2>e. 

A. appendicibus longis, antrorsum directis, gnathochi- 

larium attingentibus; articulo ultimo pedum 1:i paris 

subconico, apice setoso; fronte setosa. 

JTulus. terrestris. Ik: 

B. processibus brevibus, 2&que longis ac articulo se- 

cundo eidemque antrorsum applicatis; articulo ul- 

timo pedum T1:1 paris uncinato; fronte glabra. 

Tulus vagabundus TATzEL. 
II. Cox&e pedum 2:1 paris appendicibus vel processibus nul- 

lis; ; articulo ultimo pedum r1:i paris uncinato. (Fronte 

glabra). 

A. unco permagno, acuminato; pedibus pulvillis nullis; 

limbo segmentorum plurimorum distincte semi-pec- 

tinulato; segmentis numero plurimis 50—55. 

JZulus fallax MEINERT. 

| fulus scandinavius TLATZEL (= Iulus terrestris MEINERT) appendicibus 

coxarum pedum 2:i paris perpendicularibus 1. deorsum directis, apice subdila- 

tatis, fronte glabra (5), adhuc neque in Suecia neque in Norvegia est repertus. 
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B. unco mediocri, non acuminato; pedibus pulvillos 

gerentibus; segmentis numero paucioribus 36 —45, 

limbo integro. 

a. stipitibus maxillaribus basi non setosis; la- 

minis copulativis medio introrsum dentibus 

nullis, laminis posterioribus brachio laterali 

externo carentibus; sculptura pertenui, irre- 

gtlari; sutura segmentorum recta; collo max- 

imam partem albido. Julus leticollis n. sp. 

b. stipitibus maxillaribus basi setosis: laminis 

copulativis posterioribus medio introrsum den- 

tibus paucis (c. 3), longis, brachio transverso 

laterali externo dentato instructis; sculptura 

profunda et regulari; sutura segmentorum 

anteriorum antrorsum arcuata; collo toto 

fusco. fJulas minutus n. sp. 

3:e Underordningen Colobognatha BRANDT 1831. 

Familjen POLY ZONIDAE GERVAIS 1844. 

XIX. Slägtet Polyzonium BRANDT 1831. 
(Bull d. M.ém d. VAcadem. de St Petersb. VI ser. p. 11, 1833). 

1. Polyzonium germanicum BRANDT 1831. 
(Kepsar enl RecHeilsete:sparso): 

I Skåne och Blekinge flerestädes; Bohuslän. — Danmark 

(Bornholm), Tyskland, Österrike, Polen, Ryssland, Kaukasus. 
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För att i någon mån bidraga till framkallandet af ökad 

uppmärksamhet på denna leddjursgrupp meddelar jag till sist en 

Skematisk öfversigt af på Skardinaviska halfön 

hittills anträffade myriopoder. 

Artropodklassen Myriopoda. 

Ordningar och familjer. 

I. Ej mer än ett benpar på hvarje benbärande kroppsring. 

A. Antenner enkla. 

I. Hufvudet horisontelt, i samma plan som ryggsköldarne; käkfötter 

kraftiga med giftklo; analsegmentet utan spinnborst; benparen 

utgående från kroppens sidor...... Ordningen I Chilopoda. 

a. Benparens antal 7—15, hos ungarne färre än hos de fullvuxne. 

1. Underordn, Chilopoda anamorpha. 

I Skandinavien blott en familj, hvilken innefattar djur, som 

springa snabbt, äro af brun grundfärg, hafva I — flere 

oceller, långa antenner med mer än 20 leder, 15 rygg- 

sköldar, 1:a,;. 3:e, 5:e, 7:€, 38:e, TO:e, 12:e OCh TA4:estorte 

an: de mellanligganderss:- -s-ss ser 1. Fam. Lithobiide. 

b. Benparens antal minst 21, lika hos ungar och fullvuxne af 

SAMMA? Aklooososrodeoases 2. Underordn, Chilopoda epumorpha. 

a. Antenner korta 17-ledade; benpar 21; andhål på ömse 

sidor 9; (hithörande skandinaviska art blind). 

2. Fam. Scolopendride. 

BB. Antenner korta, 14-ledade; benpar minst 35; andhål lika 

många som benparen; oceller saknas. Bandformigt plat- 

tade djur af gul grundfärg, hvilkas mask- eller ormlika 

rörelser äro föga snabba -o..--.—--- 3. Fam. Geophilide. 

2. Hufvudet något lutande; käkfötter saknas; analsegmentet med 

två Spinn bOrS bese ossss rose SELENE Ordningen II Symphyla. 

I Skandinavien blott en familj, hvilken innefattar temligen 

snabbfotade djur af hvit grundfärg, hvilka ega högst 12 

benpar och hvilkas ungar, liksom Chilop. anamorpha, 

hafva ett mindre antal benpar än de fullvuxne 

4. Fam. Scolopendrellide. 

B. Antenner greniga. Benpar högst 9, färre hos ungarne än hos de 

2 Er SE Bender ÄN AD ES Ordningen III Pauropoda. fullvuxna 
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I Skandinavien blott en hithörande familj, hvilken innefattar 

små, ej 2 m.m. långa, snabbfotade djur af hvit grund- 

färg, hvilkas ben sträcka sig långt utom ryggsköldarne. 

5. Fam. Pauropodide. 

På hvarje benbärande kroppsring (utom de främste) två benpar, utgående 

från buksidans midtlinie; hithörande djur långsamma i sina rörelser; ben- 

par och segment färre hos ungarne än hos de fullvuxna. 

ÅA. 

€. 

Ordningen IV Diplopoda. 

Kroppen prydd med rader och knippen af greniga hår; öfverkäkarne 

ofullständiga och dolda; antenner enkla, tydligt 8-ledade 

1. Underordn. Pselaphognatha. 

Hit hör blott en familj, innefattande små djur med mjuk kroppshud 

af rödgrå färg, utan förmåga att hoprulla sig; deras käkskifva 

(gnathochilarium) ej utvecklad; kopulationsfötter saknas. 

6. Fam. Pollyxenide. 

Kroppshuden hård, starkt chitiniserad; öfverkäkarne framträdande på 

hufvudets sidor; käkskifvan utvecklad; hanarne äga särskilda kopula- 

tionsfötter; antenner enkla, 7- (otydligt 8-)ledade. Vid fara hoprulla sig 

hithörande djur klot- eller spiralformigt 2. Underordn. Chilognatha. 

1. Kroppsringarnes antal 13; kroppen halfcylindrisk med buksidan 

platt eller skålformig, kan hopslutas klotformigt; hanarnes sista 

fotpar förvandladt i kopulationsfötter........- 7. Fam. Glomeride. 

2. Kroppsringar flere än 13; kroppen åtminstone på buksidan trind, 

spiralformigt hoprullbar; sjunde segmentets ena eller båda ben- 

par förvandlade i kopulationsfötter. 

a. Inga ögon; kroppsringar 19—20, hvilka på ryggen äro plat- 

tade och prydda med talrika hårbärande knölar, åt sidorna 
utdragna i tillskärpta, sågtandade kölar; sidoporer tydliga 

8. Fam. Polydesmide. 

b. Oceller i flere rader; kroppsringar (28) — 30, på ryggsidan 

mer eller mindre hvälfda och prydda med 6 längsrader, 

vårtor eller knölar, som bära långa hår; sidoporer otydliga. 

9. Fam. Chordeumide. 

c. Kroppen cylindrisk, bestående af mer än 30 ringar, hvilkas 

rygg saknar hårbärande vårtor eller knölar, men ofta är bak- 

till, liksom buksidan, prydd med regelbundna fina längs- 

strimmor; sidoporer oftast tydliga; oceller oftast tydliga, blott 

hos ett fåtal arter otydliga eller saknas ... 10. Fam. lulide. 

Haufvudet triangulärt, snabelformigt utdraget; öfverkäkarne dolda, 

förkrympta; käkskifvan förkrympt --..-- 3. Underordn, Colobognatha. 

I Skandinavien blott. en familj, hvilken innefattar djur af gulaktig 

grundfärg, plattad, något konvex kroppsform med sidorna köl- 

formigt tillskärpta; kroppen tämligen starkt chitiniserad, spiral- 

formigt hoprullbar; hufvudet doldt under första ryggskölden; 

7:de segmentets benpar hos hanen förvandlade i kopulationsfötter ; 

OBSNET ENN AS se sr ARSA SS NR: EN fä Fam se BR olyZ ond de: 
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Slägten och arter. 

Ordningen I. Chilopoda. 

1.  Underordn. Chilopoda anamorpha. 

1. Fam. Lithobiidee. 

Oceller flere än 1; benen mer eller mindre taggiga; spirakler 6; öfver- 

läppen Lomidten,s3: tandad use -——= 3 erSess esse na eRt ERAN 1. SI. Lithobius. 

I ocell på hvardera sidan af hufvudet; benens leder utan taggar; spirakler 

7; öfverläppen i midten: med I tand foo5:rysteronsn. 2. SI. Henicops. 

1. Slägtet Lithobius. 

9:e, I1:e och 13:e ryggsköldarnes bakhörn tandlikt utdragna (= Litho- 

bius s. str.) 

a. Analbenens klo enkel. " 

a. 8—14 tänder på käkfotskifvan (= framkanten af gripfötternas 

höftdel); antennleder 36—48:; höftporer oftast omkring 6; oceller 

22—35 i 4—38 rader; kroppslängd ända till 31 m.m. 

1. Lithobius forficatus. 

Käkfotskifvans tänder 4; antennleder 34—41; höftporer vanligen 

4, 5, 5, 4; oceller 13—20 i 3—5 rader; kroppslängd 8—15 m.m. 

2. Lithobius nigrifrons. 

NY : -— 

b. Analbenens klo med biklo. ” 

Käkfotskifvans tänder 4; antennleder 34—42; höftporer vanligen 3, 

4, 4, 3; oceller 10—15 i 3—4 rader; kroppslängd 12—15 m.m, 

3. Lithobius glabratus. 

(var. hebescenrs, med färre, otydliga oceller). 

11:e och 13:e ryggsköldarnes bakhörn tandlikt utdragna (= Hemili- 

thobius). Analbenens klo med biklo; käkfotskifvans tänder 4; antenn- 

leder 31—33; höftporer 3—4; oceller 6—11 i 2—3 rader; kroppslängd 

SFFR Tar EI VT SUN SNS ERA SS pr AE SIA SEN VA 4. Lilhobius borealis. 

Alla ryggsköldarnes bakhörn rundade (= Archilithobius). 

(Käkfotskifvans tänder hos alla hithörande skandinaviska arter 4). 

a. Analbenens klo enkel. Antenner typiskt 20-ledade. 

a. Analbenens 5:e led hos hanen i spetsen ofvantill processlikt utdra- 

gen; höftporer vanligen 3, 4, 4, 3; oceller högst 7 i oregelbunden 

ordning; honans genitalklo 2-klufven; kroppslängd 8—10 m.m. 

5. Lithobius curtipes. 

2. Analbenens 5:e led hos hanen utan process; höftporer oftast 2, 

3, 3, 2; oceller 10—12 i 3 raka, regelbundna rader; honans ge- 

nitalklo 3-klufven; kroppslängd 8—12 m.m. 6. Lithobius crassipes. 

b. Analbenens klo med biklo. 

+ Mikroskopisk karakter. 
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I. Analbenens höfter i yttre (undre) kanten baktill väpnade med en 

sidotagg ; antennleder oftast 29; höftporer oftast 3, 4, 4, 3; oceller 

10—13 i 3 Trader; hufvud tvåfärgadt; kroppslängd 10—15 m.m. 

7. Lithobius erythrocephalus. 

2. Analbenens höfter undertill utan sidotagg; (hufvudet enfärgadt, 

vanligen mörkare än bålen). 

a. Oceller i enkel rad. 

Antennleder 25— 33; höftporer oftast 2, 2, 2, 2; oceller 2—3; 

kroppslängd :5=—8 MaA suonseocsssoloooesl 8. Lithobius microps. 

b. Oceller ej i enkel rad. 

a. Oceller få, 7—9, hvaraf två frånskilda, de öfriga ordnade 

cirkelformigt omkring en midtocell; analbenens 4:e led 

hos hanen på insidan med en borstklädd vårtlik process; 

antennleder 36—50; höftporer vanligen 2, 2, 2,2; kropps- 

JängdUrO== TA Fm. mr Less po 9. Lithobius calcaratus. 

Oceller 10—218 i flere rader; hanens analben utan process; 

antennleder 34—44; höftporer 3—6; kroppslängd 9—15 

TED 250 EUR BRL Ar ERS SOLA EL Pt 10. Lithobius mutabilis. 

so 

2. Slägtet Henicops. 

Blott en art: Henicops fulvicornis. 

Käkfotskifvans tänder 4; antennleder 25; höftporer vanligen 3, 3, 3, 2; 

kroppslängd 9 m,m. 

2. Underordn. Chilopoda epimorpha. 

2. Fam. Scolopendride. 

3. Slägtet Cryptops. 

Blott en art: Cryptops hortensis. 

Ryggsköldarne (de fleste) med 4—6 längsfåror; analbenens 1:a och 2:a 

leder undertill tätt och långt borstklädda, 3:e och 4:de leden med sågtandadt 

stälda taggar. Tämligen snabba djur med något slingrande rörelser. Kropps- 

längd 15—23 m.m. 

3. Fam. Geophilide. 

A. Ryggsköldarne utan längsfåror; gripfötternas klo med en kraftig tand vid 

basen; hufvudet litet, smalare än bålsegmenten -..... 4. SI. Scolioplanes. 

B. Ryggsköldarne med tvänne längsfåror; gripfötternas giftklo vid basen an- 

tingen utan eller med en föga utvecklad tand; hufvudet jämförelsevis stort. 

a. De fleste buksköldarne mer långa än breda; analbenens ändled utan 

klo "F; öfverläppen hopvuxen med munskölden .....- 5. SI. Schendyla. 

b. De fleste buksköldarne mer breda än långa; analbenens ändled med 

BIO FHOLVETlapp en 3= Cell soon os sea sensor ss ds se 6. SI. Geophilus. 

++ Atminstone hos svenska exemplar. 



1:30 > ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 18389: 

4. Slägtet Scolioplanes. 

Gripfötternas höftdel framtill nästan rät; kroppen kort och glest hårig; 

kröppsläng döTS=27" mem:.s-= =rSST SER TaAs Tano 1. Scolioplanes crassipes 

Gripfötternas höftdel framtill urbräddad, kroppen med längre och mera 

tättstående hår; kroppslängd 20—32 m.m. -...... 2. Scolioplanes maritinuus. 

5. Slägtet Schendyla. 

Blott en art: Schendvla nemorensis. 

Benpar 39—41; kroppslängd: 20—25 m.m. 

6. Slägtet Geophilus. 

Sista bukskölden smal. 

Pleuralporer obetäckta, talrika; gripfötternas klor nå framom hufvudet; benpar 

43—47; kroppslängd 35—40 m.m, soooooo---- 1. Geophilus ferrugincus. 

Sista bukskölden bred, åtminstone till en del täckande pleuralporerna. 

A. Hufvudskölden med tydlig pannsutur. De främre (4 —14) buksköl- 

darnes bakkant utdragen i en process, passande in i en grop på den 

närmast följandes framkant; gripfötternas klor nå ej framom hufvudet; 

pleuralporer på undre sidan 5—7, små; benpar 51—53; kroppslängd 

3550 NINA da NASN VT VE SFS ERE od BOÅ I 2. Geophilus sodalis. 

B. Hufvudskölden utan pannsutur. 

a. Benpar 65—71. ; 

Buksköldarne med 3 längsfåror; pleuralporer 11—15, sträckande 

sig rundtom äfven till öfre sidan; gripfötternas klor nå ej framom 

hufvudet; kroppslängd 35—50 m.m. ....- 3. Geophilus electricus. 

b. Benpar 35—55; pleuralporer förekommande blott på undre sidan. 

a. Gripfötternas klor, på insidan krenulerade, nå långt framom 

hufvudet; benpar 43—55, oftast öfver 49; pleuralporer 6—12; 

buksköldarne med en grop eller längsfåra; kroppslängd ända 

12 U UN KOR 6 615 a eV RN NR Sr on EA 4. Geophilus flavus. 

ff. Gripfötterna nå ej framom hufvudet, deras klo på insidan ej 

krenulerad ; buksköldarne med tre tydliga längsfåror. 

gg. Benpar 47—51, vanligen 47; pleuralporer 5—7; kropps- 

Jäng Ad FOMmkt 4350 INS ee-e SA0SE 5. Geophilus proximus. 

22. Benpar 37—41; pleuralporer 2—3; kroppslängd 15—18 

31 BL 11 EA SA EEE be Rilkg gle db EA 6. Geophilus truncorum. 

Ordningen II. Symphyla. 

4. Fam. Scopendrellide. 

7. Slägtet Scolopendrella. 

I Skandinavien blott 1 art: Scolopendrella immaculata. 

Alla ryggsköldarne i bakhörnen rundade, sakna tvärt utstående långa sido- 

hår; kroppslängd 2—5 m.m. 
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Ordningen III. Pauropoda. 

5. Fam, Pauropodide (= Pauropoda agilia LATZEL). 

8. Slägtet Pauropus. 

Blott I art: Pauropus Huxleyi. 

Kroppslängd 1—1,3 m.m. 

Ordningen IV. Diplopoda. 

1. Underordn. Pselaphognatha. 

6. Fam. Pollyxenide. 

9. Slägtet Pollyxenus. 

Blott 1 art: Pollyxenus lagurus. | 

Oceller 5—7; segment 11; benpar 13 (hos fullvuxna); kroppslängd 

2—3 mm. 

2. Underordn. Chilognatha. 

7. Fam. Glomeride. 

10. Slägtet Glomeris. 

I Skandinavien blott 1 art: Glomeris marginata. 

Ryggsköldar svarta med gulhvita bakkanter; oceller 8; kroppslängd 11 

—18 m.m. 

8. Fam. Polydesmide. 

A. Kroppsringar, halssköld och ändsegment inräknade, 20. (Obs. Förhållandet 

hos Scytonotus i detta afseende ännu ej fullt utredt.). 

a. Kroppsringarnes bakdel ofvan prydd med regelbundna rader af hår- 

bärande knölar, men saknar djupare tvärfåra; sidokölarne sågtandade 

med flere tänder; antenner långa, brutna, mot spetsen föga förtjoc- 

1110 (22 SSP Bee BER PR SE ERE 2 ESA SERENA Teb gn er 11. SI. Polydesmus. 

b. Kroppsringarnes bakre ryggdel rar knölar, men eger en djup tvär- 

fåra; sidokölarne med blott I tand; antenner som föregående 

12. SI, Paradesmus. 

c. Kroppsringarnes öfre bakdel Seyåd med oregelbundna rader af utpräg- 

lade knölar, men saknar tvärfåra; antenner korta, knappt brutna, klubb- 

lika; sidokölarnes tänder handflikigt utspärrade; (kroppsringarnes antal 

Kanske blott: TOT) Las RA dis EES Rea 13. SI. Scytonotus. 

B. Kroppsringar 19; för öfrigt som hos Polydesmus... 14. SI, Brachydesmus. 
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AG 

11. Slägtet Polydesmus. 

Kopulationsfötterna enkla, i midten omböjda med spetsen inskuren; kropps- 

formen bred; ryggknölarne platta, korthåriga eller nakna; kroppslängd 

T3—207 MIN Ved oeepe pen eD a a oEe aa SSA SÄ ADS 1. Polydesmus complanatus. 

Kopulationsfötterna klufna ända till den håriga basaldelen, med spetsen 

krokböjd men enkel; kroppsformen smalare; ryggknölarne utpräglade med 

längre hår. 

a. Kopulationsfötternas längre stam nära spetsen med en lång sidoarm 

och därigenom tvågrening; kroppslängd 10—16 m.m. 2. Polydesmus 

denticulatus 

b. Kopulationsfötternas längre stam i spetsen ej grenig, blott med en 

tandlik utvidgning ett stycke ofvan spetsen 10—16 m.m. 3. Polydesmus 

coriaceus, var. borealis. 

12. Slägtet Paradesmus. 

Blott I art (exotisk): Paradesnuus gracilis. 

Kroppslängd 17 m.m. 

13. Slägtet Scytonotus. 

Blott I art (exotisk): Scytonotus digitatus. 

Kroppslängd 5—6 m.m. 

14. Slägtet Brachydesmus. 

Blott I art: Brachydesmus superus. 

Kroppslängd 7—8 m.m. 

9. Fam, Chordeumidee, 

15. Slägtet Craspedosoma. 

Blott I art: Craspedosoma RKRawlinsi. 

Färgen gulbrun med ljusa fläckrader; kroppslängd 14—16 m.m. 

10. Fam. Iulidee. 

Kroppsringarnes bakdel rundtom, äfven på ryggen, med fina längsstrimmor; 

ändsegmentet baktill vinkelformigt eller utlöpande i en process 

16. SI. lulus. 

Kroppsringarnes bakdel blott på buksidan strierad, ryggen utan längsstrim- 

mor; ändsegmentets bakkant rundad. 

a. Ögonen kretsformiga med ocellerna i flere rader; de benbärande buk- 

sköldarne fria; kroppsformen mycket smal ....oooooo- 17. SI. Isobates. 

b. Ögon inga eller aflånga med ocellerna i enkel rad eller framtill 2—3- 

dubblade; buksköldarne sammanvuxna med pleuralsköldarne; kropps- 

FÖrm enfrsSm alk ;.5 SEE bss pus ss en SET LA AS SNS SA 18. SI. Blaniulus. 
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16. Slägtet lulus. 

Oceller sammanflytande, otydliga, bildande en konvex, men alldeles jämn 

ögonyta (= Underslägtet Allaiulus). 

Ändsegmentet med lång spetsig, något nedåtrigtad process; kroppsringarnes 

bakkant vackert krenulerad; sidoporerna tangera suturen; färgen ofvan 

mörkare marmorerad, mörkt tvärbandad, undertill blekare, med bruna 

sidoporer; segment 50—56; kroppslängd 15—30 m.m. 1. Zulus punetatus. 

Oceller åtskilda, tydliga (= underslägtet Ommatoiulus). 

I. Ändsegmentets bakkant vinkelformigt utvidgad men ej utlöpande i nå- 

gon utskjutande process; sidoporer tangerande suturen. 

a. Infraanalskifvan med en framåt längs buken rigtad process. 

Strieringen djup; håren långa och grofva; segment 38—43; kropps- 

Fänge T0—3 0) MARIa AL ans SANS RT ONES EE 2. lulus foctidus. 

b. Infraanalskifvan utan process. 

A. Ryggen utan ljusare längsband; kroppsringarnes bakkant utan 

hår; analvalvlernas bakkant med få (2—3 par) hår; de 2 hår- 

bärande hjässgroparna saknas; segmentens antal under 50. 

ga. Halssköldens sidoflikar rundade; äfven kroppsringarnes 

främre hälft nederst på buksidan med några få längs- 

strimmor; sidoporerna tangerande suturen framifrån; 

färgen typiskt svart; kroppslängd 18—34 m.m. 

3. fulus londinensis. 

23. Halssköldens sidoflikar snedt tillspetsade; kroppsringarnes 

främre hälft på buksidan utan längsstrimmor; sidopo- 

rerna tangerande suturen bakifrån; färgen marmorerad 

med sidoporerna mörkpunkterade; kroppslängd 10—15 

711 as IRENE SIDA NI SES SCA ra ERT, (APA SETS 4. Tulus luscus. 

Ryggen med tvänne längsrader af gula fläckar; kroppsringarnes 

bakkant gleshårig; analvalvlerna med flere hår; hjässan med 

2 hårbärande gropar; segment 30—34; kroppslängd 8—13 

INT STINSE EGEN ae NL ER IEEE Aegle SE KR ae ef 5. Zulus pusillus. 

2. Ändsegmentet utlöper i en process, som räcker öfver analvalvlernas 

bakkant. 

a. Ryggen med tvänne rödgula eller gulaktiga längsband. 

Od. Inga hårbärande hjässgropar; sidoporerna aflägsnade från su- 

turen; kroppsringarnes framdel med tättstående, snedt ned- 

löpande strimmor; deras bakdel ej hårkantad; kroppslängd 

FOO BIN KAN I SA DR rn ne 6. Zulus sabulosus. 

Tvänne hårbärande hjässgropar; sidoporerna tangerande sutu- 

ren; kroppsringarnes framdel nålritsad, men ej strierad ; deras 

bakdel glest hårkantad; kroppslängd 17—23 m.m. (och 

Yi hök me ARE SEE GA SL DE KA KE 7. Tulus fasciatus. 

b. Grundfärgen brungrå eller blekare, framtill vackert marmorerad 

med ryggen prydd med mörkare tvärband och sidorna med en 

mörkpunkterad rad; sidoporerna tangerande suturen; de 2 hår- 
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bärande hjässgroparna saknas. Stjärtprocessen kort, i spetsen för- 

tjockad; strieringen ovanligt tät; segment ända till 58; kropps- 

längd 214=28 Mm Missa sersne RT SEE STERNER 8. Zulus silvaruwm. 

Grundfärgen öfvervägande svart eller mörkbrun; sidoporerna af- 

lägsnade från suturen; på hjässan tvänne hårbärande tvärgropar. 

a. Hanens 2:a benpar med från höftleden utgående processer; 

segmentens antal vanligen under 50 (45—49). 

> Höftprocesserna långa, framåtsträckta, nående till käkskif- 

vans bas; I:a benparets ändled ej krokböjd; pannan nedom 

ögonen hos hanen med ett hårigt eller borstklädt fält; 

kroppslängd. 17— 20-0.10s ooo-sassersbrer 9. Iulus terrestris. 

Höftprocesserna korta, utgående från framsidan af höftleden 

och slutande sig intill följande (2:a) led; 1:a benparet 

tydligt krokböjdt; pannan glatt; kroppslängd 18—25 m.m. 

10. fulus vagabundus. 

2. Höftleden hos hanens 2:a benpar utan processer; 1:a benparet 

krokböjdt. 

T Benen hos hanen utan häftputor; 1:a benparets krok ovan- 

ligt lång, spetsig och halfgenomskinlig; kroppsringarnes 

fria bakkant med ett tydligt krenuleradt bräm; hufvudet, 

halsskölden, ändsegmentet och analvalvlerna oftast mar- 

morerade med inblandadt gulbrunt; segmentens antal van- 

ligen öfver 50; kroppslängd 20—25 m.m. 11. Zulus fallax. 

TT Hanens ben med hvita häftputor på undre sidan af de 

två nästsista lederna; 1:a benparets krokar små, trubbiga; 

segmentens antal 36—45. 

O - Halsskölden till största delen hvitaktig; strieringen 

föga regelbunden och ytterst svag; suturen rät; 

hanens kopulationsfötter framträdande utom 7:e 

segmentets kant, i spetsen fingrade, på utsidan 

utan bihang; kroppslängd 12—17 m.m. 

12. fulus leticollis. 

OO Halsskölden af samma mörka färg som den öfriga 

kroppen; strieringen regelbunden och djup; Ssu- 

turen bågböjd framom sidoporerna, åtminstone på 

de främre kroppsringarne; hanens kopulationsföt- 

ter inneslutna inom 7:e segmentet, på utsidan för- 

sedda med en tvärt utgående mångflikig arm; 

kroppslängd 11—17 m.m -... 13. fulus miuutus. 

17. Slägtet Isobates. 

Blott en art: /Isobates varicornis. 

Segment 33—46; färgen brun, ljust marmorerad, sidoporerna mörkpunk- 

terade; kroppslängd: 8—12 m.m. 

"FT TER 
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18. Slägtet Blaniulus. 

A. Med ögon; pannan glatt. 

a. Oceller 9 och deröfver, framtill i flere rader; längsstrimmorna på 

kroppsringarnes bakdel uppåt allt kortare; hanens mandibelstam med 

I nedåtrigtad process; kroppslängd 10—20 m.m. 1. Blaniulus fuscus. 

Oceller färre än 9, antingen i enkel rad eller de främsta fördubblade; 

alla längsstrimmor på kroppsringarnes bakdel hela, nående kanten; 

hanens mandibelstam i undre kanten med 2 processer; kroppslängd 

3. Underordn. Colobognatha. 

11. Fam. Polyzonidce. 

19. Slägtet Polyzonium. 

Blott I art: Polyzonium germanicum. 

Oceller högst 3 på hvarje sida; segment 43—50; kroppslängd 5—20 m.m. 

Anm. För Danmark äro följande arter uppgifna, hvilka möjligen äfven 1 öf- 

riga skandinaviska land kunna anträffas: 

Lithobius agilis C.L. KocH och 

Lithobius intrepidus MEINERT. — Båda dessa skulle i ofvanstående 

skema hafva sin plats närmast Lithobius glabratus. Lith. agilis skiljer 

sig, enligt LATZEL, från de båda andra därigenom, att analbenens 

höfter äro väpnade med en sidotagg. ÅLith, intrepidus utmärker sig 

genom hårigare kropp, mera mångledade antenner, färre men tydliga 

oceller och färre taggar på benen. 

Scolioplanes acuminatus LEACH, skild från sina samslägtingar genom 

färre benpar, 39—43 (blott undantagsvis flere). 

Himantarium subterrancum ITLEACH; en geophilid af 60—75 m.m. 

längd, med 73—985 benpar. (På grund deraf att flere bland buk- 

sköldarne vid sidorna äro försedda med två stigma-lika gropar, har 

LATZEL för denna och en närstående art uppstält ett nytt slägte: 

Stigmatogaster). 

Iulus scandinavius TLATZEL (= Julus terrestris MEINERT 202 LINNÉ); 

skulle här inträda närmast Zulus terrestris, från hvilken han är lätt 

skild genom hanarnes panna, som är glatt och saknar det hos /Z. 

Zerrestris LIN. omnämda borstprydda fältet, äfvensom genom de från 

2:a benparets höfter utgående processerna, som äro vända lodrätt 

nedåt eller till och med något bakåt rigtade samt i spetsen utvidgade. 
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RÉSUMÉS. 
(Page 33 au texte). 

C. O. v. Porat: Nouvelles contributions äå la myriopodo- 

dogie de la Scandinavie. 

L'auteur donne la liste complete des myriopodes de la Suede 

et de la Norvége, ainsi que leur extension pour autant qu'elle 

est connue å cette heure-ci. Cette liste comprend les genres et 

les espeéces qui suivent: 

Lithobius forficatus Linné. 
nigrifrons HAASE & LATZEL. 

> glabratus C. EL. KocH, 

» borealis MEINERT. 

» » var. hebescens n. var. 

? curtipes LuDw. KOCH. 

» crassipes LUDw. KocH. 

» erythrocephalus C. L. KOocH. 

» microps MEINERT. 

calcaratus C. L. KocH. 

Henicops fulvicornis MEINERT. 

Cryptops hortensis TLEACH. 

Scolioplanes crassipes C. L. KOCH. 

» maritimus TeACH. 

Schendyla nemorensis C. L. KOCH. 

Geophilus sodalis BERGSÖE & MEINERT. 

» truncorum MEINERT. 

» progunuse OEI KOCH 

» fHavus DEGEER. 

» electricus TLiNNÉ. 

» ferrugineus C. I. KOCH. 

Scolopendrella immaculata NEWPORT. 

Pauropus Huxleyi LuBBOCK. 

Pollyxenus lagurus TiNné. 

Glomeris marginata VILLERS. 
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Polydesmus complanatus Tinné. 

> denticulatus C. L. KOCH. 

» coriaceus PORAT, var. borealis n. var. 

Paradesmus gracilis C.L. KocH. 

Scytonotus digitatus n. sp. 

Brachydesmus superus TLATZEL. 

Craspedosoma Rawlinsiz LEACH. 

Isobates varicornis C. L. KocH. 

Blaniulus fuscus AM STEIN. 

» pulchellus C. L. KOCH. 

» guttulatus Bosc. 

Iulus punctatus TEACH. 

SW oetidus. CI LYKOoCcH 

>  londinensis TEACH. 

> Juscus MEINERT: 

>  pusillus LEACH. 

»  sabulosus Linné. 

Sas ciarus LEN LI KOCH 

>  Silvarum MEINERT. 

> — terrestris LiNNÉ. 

>  vagabundus TATZEL. 

> fallax MEINERT. 

Ske ticollts a. CSp- 

> minutus n. sp. 

Polyzonium germanicum BRANDT. 

Total 49. 

Tout en faisant ces réserves, lI'auteur indique en outre, comme 

appartenant å la faune Suédo-norvégienne, Lithobius mutabilis 

Lupw. KocH et Craspedosoma marmoratum C. L KocH. 

De ces 49 especes 9 sont données pour la premiére fois. 

Parmi celles-ci se trouvent 2 especes nouvelles et 1 variété égale- 

ment nouvelle. Deux espéces, savoir Paradesmus gracilis Kock 

et Scytonotus digitatus n. sp. ont été trouvées dans des serres, 

sur des plantes exotiques. Les autres sont indigénes. Viennent 

ensuite les descriptions et les diagnoses de 14 especes qui n'ont 

pas encore été décrites jusqu'å ce jour dans la littérature ento- 

mologique suédoise. 

Entomol. Tidskr. Årg. 10, H. 3 (1889). 10 
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I'auteur a eu des matériaux trés considérables å sa disposition. 

Outre des collections particuliéres, il a été å måme de profiter 

de tout ce que le Musée de PF'État å Stockholm et ceux des 

universités d'Upsal et de Lund possédent en fait de myriopodes, 

ainsi que de la riche collection d'especes scaniennes réunie par 

M. le conservateur 'C: RortH de Lund. -Enfin, il a pu Ctudier 

des exemplaires originaux de plusieurs espeéces, gråce å la bien- 

veillance de myriopodologistes éminents, spécialement de MM. 

les professeurs MEINERT de Copenhague et LATzEL de Vienne, et 

des matériaux abondants et précieux lui ont permis de déterminer 

plus strement qu'il n'eåt pu le faire sans eux la synonymie de 

certaines espéces. A cet égard, il a consacré un soin tout par- 

ticulier å P'étude du groupe des especes noires de Zulus, dont 

le Zulus terrestris de LiNNÉ peut &tre considéré comme le type. 

Relativement å la dénomination spécifique qui vient d'étre 

mentionnée, l'auteur fait voir qu'elle a été la source de beau- 

coup de confusion dans la nomenclature, presque chaque entomo- 

logiste européen l'ayant donnée å V'espeéce noire de Zalus qui est la 

plus commune dans sa patrie. Ainsi, MEINERT a nommé le Julus 

scandinavius de LATzEL fulus terrestris L., commun autour de Co- 

penhague, et BERLESE donne le nom linnéen au Julus vagabundus 

de LATzEL. Par contre, le Zulus rugifrons de MEINERT, auquel 

P'auteur serait plutöt disposé å donner le nom de Z. setifrons, 

est le måme que le Zulus terrestris de Linné. La proposition 

de LATZEL de mettre fin å cette confusion en abandonnant la dé- 

nomination linnéenne, et d'appeler le type en question Julus scan- 

dinavius, Va plutöt augmentée que diminuée, vu que LATZEL a 

donné ce nom a la forme de Jules la plus commune en Dane- 

mark, décrite par MEINERT sous le nom de Julus terrestris L., 

dans la supposition que cette espece était commune dans la pa- 

trie de LINNÉ. Or, ce »Iulus scandinavius» x'a été trouvé jus- 

quici mi en Suede ni en Norvege, et par conséquent il ne peut 

étre rien moins que l'espéce linnéenne. TI/auteur essaie par ce 

motif de rétablir et d'attacher, sil est possible, le vieux nom linnéen 

de Julus terrestris a Vespece å laquelle STUXBERG et l'auteur ont 

donné' cette dénomination en 1866—1870, mais que MEINERT 

a nommée Julus rugifrons. 

L'auteur appuie sa maniére de voir sur les raisons suivantes: 

] 
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Le nom de JZulus terrestris, qui se trouve dans la »Fauna 

suecica> de LINNÉ, s'étant conservé pour la forme dont LINnnÉ 

dit: »Datur et niger 'totus et minor simul» (la forme avec deux 

bandes jaunes sur le dos doit &tre rapportée å I. sabulosus L.), 

la différence entre les deux especes de LInnÉ, Lulus sabulosus 

et I. Zerrestris, consiste uniquement, d'aprés la description don- 

née par LINNÉ, en ce qu'indépendamment de la couleur, Julus 

Zerrestris se distingue par un nombre moins considérable de 

segments et de paires de pattes que Julys sabulosus. Tl y a donc 

lieu de conserver le nom de JZulus terrestris L. äå V'espece noire de 

Zulus, la plus commune en Suéde, et possédant un plus petit 

nombre de segments que Lulus sabulosus, tout en se rapprochant 

par la grandeur de la forme plus petite de ce dernier. Or, I'on 

n'a pas å cet égard d'autre forme å sa disposition que le Zalus 

rugifrons de MEINERT, vu que d'abord on la rencontre depuis la 

Scanie jusquå I'Upland, et qu'ensuite elle posséde de 46 å 48 seg- 

ments, tandis que les plus grands individus de Lulus sabulosus 

L. en peuvent avoir jusqu'å 54. Les deux autres grandes espé- 

ces noires de Zulus que Y'on trouve en Suede, savoir Zulus fallax 

MEINERT et Julus vagabundus TLATZEL, ne peuvent entrer ici en 

ligne de compte, vu que ce sont des formes trés rares apparte- 

nant å la Suede méridionale, principalement la derniere, tandis 

que par le nombre des segments (50—55) la premiere se rap- 

proche davantage de Julus sabulosus. Trauteur estime qu'il ne 

peut &tre sérieusement question de rapporter au Lulus terrestris 

de LINNÉ les petites especes Lulus lceticollis n. sp. et lulus mi- 

nutus Nn. Sp., considérées jusqu'å ces derniers temps comme des 

petits de formes plus grandes, non plus que Lulus londinensis 

LEACH, qui manque d'appendice caudal. Il ne reste donc que 

la premiére forme mentionnée. 

T'auteur fait voir au surplus, par rapport å la synonymie 

des especes noires de JZulus: 

que le Julus fallax de LATzEL n'est pes le Zulus fallax 

de MEINERT; 

que le Julus fallax de MEInerTt est le Zulus longabo de 

(KocH) LATZEL; 

que le Julus fallax de MENERT n'est pas, comme cet au- 

teur le dit dans sa synonymie, le Iulus ferrugineus de 
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(KocH) Porat 1866, mais que cette derniere- espece, 

nommée en 1869 Julus fallax MEINERT par Vauteur sur 

la foi de ce dernier, se scinde en réalité en deux espé- 

ces probablement nouvelles pour la science, savoir ulus 

leticollis et ITulus minutus. 
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ofvanifrån » I. IX skall vara: t. XI 

nedifrån >» I 889 » 1880 
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» det » de 
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ofvanifrån tillägges efter LEACH: 1814 

nedifrån står 1871 d:o » 1870 d:o MEINERT 

ofvanifrån tillägges efter namnet 1866. 

» tillägges framför Nat. Tidsk. Scnripeus sodalis 

» står bak- skall vara: buk- 

» » -MEINERT » MEINERTS 

» flyttas de inom parentesen anförda orden 

inom parentesen på följande rad 

» står Familjen skall vara: 4:e Familjen 

nedifrån »ET702 > 1802 

» »  sidosköldar > sidokölar. 
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AF 

CLAES GRILL. 

Förliden sommar vistades undertecknad i augusti månad vid 

Eltkarleby, beläget vid Dalelfvens nedre lopp, d. v. s. ungefär 

på gränsen mellan Gestrikland och Upland. En dag besöktes de 

qvarliggande sågspånshögarne vid den gamla s. k. kronsågen, för 

att i denna halft förmultnade massa se, om något vore att få i 

skalbaggsväg. Genast vid min ankomst fann jag en och annan 

Öryctes nasicornis, L. i god kamratskap promenera omkring i säll- 

skap med Uloma culinaris, L. Förvånad öfver att finna dessa 

båda skalbaggar så långt mot norden, började jag nogare leta 

efter dem och fann då, att närmast under sågspånsytan de före- 

kommo i tusental. Af Uloma fann jag både larver och puppor, 

men sökte förgäfves efter Öryctes i dess båda första utvecklings- 

stadier. Af imagon till Öryctes fann jag däremot en mängd olika 

former, af hvilka jag hopsamlade en serie från hanen med sitt 

långa horn till den hornlösa honan. I denna serie funnos exem- 

plar, hvilka vid ett ytligt betraktande var mig omöjligt attsäga, 

huruvida de voro hanar eller honor. Äfven sedan jag kommit 

hem och tagit fram »Thomsons Coleoptera», var det mig ej möj 

ligt att skilja könen på en del exemplar, förr än jag fick öppna 

dem och undersöka deras genitalorgan. 

Redan förut hade jag vid studiet af exotiska Coprini funnit 

att vid dessa en mängd öfvergångsformer finnes, och i ett år 

1886 utgifvet häfte af Mavy's arbete »Biologia Central-Americana> 

talar han vid vissa arter om en »mas major», en »mas minor» 

och en »mas effoeminatus», hvarefter han beskrifver artens femina. 

Svåra voro dessa förut att taga reda på, men ännu drygare blir 
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arbetet, då en sådan mängd former kan förekomma af en enda 

art. May sätter Lamellicornerna mycket högt bland Coleoptera 

och säger på ett ställe att: »this tribe has been considered by 

eminent entomologists to be the most highly organized of the 

entire order». 

Vid ett närmare betraktande af min utplockade serie af 

Öryctes nasicornis fann jag nu så fullkomligt begränsade former, 

att jag skulle vilja föreslå, att beskrifningen öfver denna art finge 

följande lydelse (jämför: THOMSON, Coleoptera Scandinavi&e, Tom. 

NEDpag: 2 7) 

Oryctes nasicornis: Castaneus, oblongus, nitidus, clypeo 

antice sensim angustato: elytris subtiliter subseriatim punctatis. 

Long. 25—42 m.m. 

Mas: pygidio obtuso rotundato simplici. 

Mas major: fronte cornu valido, recurvo, antice planato 

armata; prothorace antice declivi, postice processu 3-tuber- 

culato, tuberculis 2&qualibus; 

Mas minor: cornu capitis brevi, conico, tuberculis thoracis 

vix distinguendis; 

Mas effoeminatus: cornu capitis brevissimo; prothorace an- 

tice impressione transversim ovali, tuberculis nullis. 

Femina: in loco cornu capitis carina parva transversa in medio 

calloso-dilatata; pygidio tuberculo subconico-prominente in- 

structo; prothorace antice impressione transversim ovali. 

Alla exemplaren i serien voro, såsom ofvan är sagdt, sam- 

lade på ett ställe på samma dag, så att några olika lefnadsvilkor 

eller andra lokala förhållanden ej kunna vara orsak till artens 

uppträdande i ofvanbeskrifna skilda former, utan måste dessas 

tillvaro förklaras på annat sätt. 



RÉSUMÉS. 

Oryctes nasicornis 1. 

L'auteur mentionne qu'il a rencontré å Elfkarleby, Upland 

septentrional, des masses de cet insecte dans des formes multiples. 

II donne ensuite la diagnose de cette espeéce et de toute les 

formes trouvées par lui. 



FÖRVARING AF LARVER OCH PUPPOR TILL SMÅ- 

FJÄRILAR OCH ANDRA MINDRE INSEKTER. 

I Deutsche Entomologische Zeitschrift, Jahrgang XXXL, 

Heft. 1, pag. 189, förordar Dr. H. DEwitz från Berlin följande 

sätt att förvara larver och puppor till mikrolepidoptera och 

andra mindre insekter, äfvensom larver till makrolepidoptera i 

deras första utvecklingsstadier. 

Djuren läggas i en med kork eller glaspropp försedd flaska, 

fyld med stark, 95-proc. sprit, hvilken, på det de ej må på 

något sätt förderfvas, bör förefinnas i riklig mängd. Hos många 

djur utdrager spriten till en del färgämnet och måste därför en 

eller annan gång förnyas. Flere larver och puppor blifva i sprit 

svarta. Här hjälper endast en kokning i sprit. Man uppkokar 

spritvätskan i ett profrör öfver en spritlåga. För försigtighets 

skull bör man ställa sin spritlampa på en bleck- eller porslins- 

tallrik, på det att spriten, ifall den skulle koka öfver eller ifall 

profröret skulle springa sönder, ej må komma på arbetsbordet. 

Då profröret äfven i sin öfre del snart blir för varmt att kunna 

med handen beqvämt hållas, förfärdigar man sig af en järntråd 

en spiral med något mindre diameter än profrörets, tränger denna 

spiral på profröret och kan af en del af den utböjda järntråden 

lätt böja en ögla eller en sorts handtag, hvarmedelst man nu 

utan obehag kan hålla sitt profrör öfver lågan. Skulle under 

kokningen spriten i profröret fatta eld, täcker man lugnt öfver 

öppningen med en bok eller dylikt, då lågan ögonblickligen 

släckes. Fullständigt kan man undvika denna lilla fara genom 

att ej hålla profröret med spriten direkt öfver lågan, utan i 

stället sätta det i ett annat kärl, i hvilket man håller vatten kokande. 
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De lefvande djuren kastar man nu i den heta spriten och 

låter dem där koka en liten stund. Först när spriten med dju- 

ren blifvit fullkomligt afkyld, lägger man dessa senare i en 

flaska, fyld med 95-proc. sprit. Tager man åter djuren ur vät- 

skan, innan denna hunnit fullkomligt kallna, så falla de lätt till- 

sammans därigenom att den i kropparnas inre befintliga, genom 

värmet utvidgade luften vid afkylningen sammandrager sig. Hos 

alla mjuka puppor, t. ex. skalbaggarnes, utvidgas luften genom 

kokningen till den grad inuti kroppen att dess särskilda lemmar, 

i synnerhet ringarna, blifva påsformigt uppblåsta och sprätta ut 

från kroppen. Detta inträffar äfven vid ännu ej tillhårdnade 

fjärilspuppor. I detta fall öfvergjuter man de i en porslinsskål 

lagda djuren med kokande sprit. Så snart denna hunnit kallna, 

afhäller man densamma till största delen och pågjuter ny kokande 

sprit, hvilket förfarande bör upprepas ungefär fem gånger. Då 

i detta fall spritens temperatur ej är så hög, händer det lätt att 

några af djuren, ifall arten har stor benägenhet därför, blifva 

svarta. Dock förblifva de flesta hvita. 

Sedan man därpå under några veckor förvarat sina djur i 

ett tillslutet kärl, fyldt med 95-proc. sprit, så att de något till- 

hårdnat och allt spriten förorenande färgämne blifvit utdraget, 

inlägger man dem i tunna med 9s5-proc. sprit fylda glasrör och 

tillsmälter dessas ändar. 

Glastjockleken i rören måste vara så tunn som möjligt. 

Man finner dem sällan 1 handeln tillräckligt tunna, men det bör 

ej vara svårt att skaffa sig rör af lämpligt slag från hvilket 

glasbruk som helst eller ännu enklare genom de större glas- 

handlarne, i Stockholm t. ex. genom firman E. A. BJÖRCK n:o 

21 Regeringsgatan. Allt efter djurens omfång behöfver man 

flera olika storlekar från 3 till 6 millimeters genomskärning. För 

att sönderbryta röret i lämpliga längder, gör man på det ställe, 

där man vill afbryta detsamma en ritsa medelst en skarpkantig 

fil. Därpå tillsmälter man öfver spritlampan det 6 till 7 centi- 

meter långa rörets ena ända, låter det svalna, fyller det till tre 

fjärdedelar med 9s5-proc. sprit, stoppar in djuren och upphettar 

den ännu öppna ändan öfver spritlampan. Så snart glaset här 

börjar mjukna, tager man ett annat glasrör och utdrager medelst 

detta glaset, så att äfven denna ända af röret blir sluten. Sedan 
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man hållit det lilla glaset några minuter i handen, så att det 

hunnit någotsånär svalna, för man den sist tillslutna ändan åter 

1 spritlågan, hvarvid spetsen smälter samman och äfven denna 

del af röret får en afrundad och prydlig form. Har man 

slagit för mycket sprit i röret, så blir hopsmältningen ganska 

kinkig därigenom att de genom värmet i hög grad utvecklade 

spritångorna söka sig ut genom den mjuka glasmassan. Under 

hela den tid man är sysselsatt att tillsluta röret, ända till dess 

glaset efter operationens slut hunnit kallna, håller man det med 

handen i lutande ställning, så att ej spriten kommer åt den öfre 

ändan. 

Genom en liten korkbit borrar man nu ett hål af samma 

diameter som glasrörets, inskjuter häri röret med en af sin ena 

ända, hvarefter en stadig insektnål stickes genom korken för att 

kunna fästa det hela i insektlådan. I denna placeras preparatet 

bakom artens imagines, så att den fria ändan af glasröret berör 

lådans botten, under det den andra, genom korken stuckna, 

kommer att stå något högre. På det glasröret ej må komma 

att svänga i lådan, fäster man dess nedre mot botten liggande 

del antingen med tvänne nålar, en på hvardera sidan, eller ock 

möjligen med en krökt. 

Helt beqvämt kan man, nu med loupen undersöka de inne- 

slutna djuren och äfven, om man för noggrannare studium skulle 

behöfva taga ut och åter innesluta dem, är detta, med någon 

öfning, en lätt sak. 

OE 



ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

SAMMANKOMST 

DEN 27 APRIL 1889. 

Ordföranden, prof. O. SANDAHL, meddelade, sedan protokol- 

let för föregående sammankomst blifvit uppläst och godkändt, 

att föreningen förlorat en af sina älste ledamöter, nämligen f. d. 

apotekaren i Göteborg, HANS JONAS EKEBERG, som 3 dagar förut 

eller den 24 april afled i nämde stad i en ålder af 84 år, och 

omnämde med några ord denne mans betydelse för entomologien. 

Till ledamöter af föreningen hade invalts: 

På förslag af prof. AURIVILLIUS: 

Mr G. DE VRIES VAN DOESBURGH (adr. Kralingen, Holland) 

och hr lektor K. F. DusÉn (Kalmar) 

samt på förslag af hr fotografen ROESLER: 

Hr grosshandlaren JOHANNES SCHMIDT (Stockholm). 

Konservator S. LAMPA meddelade iakttagelser, gjorda af 

honom på Gotland, rörande lefnadssättet hos en del s. k. små- 

bin samt hos en sandstekel, Ämmophila sabulosa L., hvilka hän- 

tydde på att denna stekel måtte kunna handla enligt öfverlägg- 

ning och beräkning, särskildt vid införandet af larver i sina bon 

till föda åt sin där blifvande afkomma. 

Prof. O. SANDAHL erinrade med anledning däraf om en 

strid mellan två individer af stekelarten Pompilus viaticus 1., 

som han en gång (vid Tenö nära Waxholm) sett utkämpas om 

en spindel, hvilken den ena stekeln höll på att släpa till sitt 

bo, men hvilken den andre stekeln ville beröfva den förre. 

Sedan de båda kämparne några sekunder hållit fast i spindeln 
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och dragit åt hvar sitt håll, blossade den rättmätiga harmen hos 

den anfallne upp i en öfverväldigande vrede, under hvars infly- 

tande han släppte sitt tag i spindeln och i stället rusade på 

kamraten, som så oförsynt ville annektera den gjorda fångsten. 

Striden mellan båda steklarne var så häftig — »hand i hår och 

knif 1 strupe» — att de icke släppte sina tag i hvarandra ens 

då den ena fattades med en pinsett, utan båda följdes åt ini 

insamlingsflaskan, där kloroformångorna snart lugnade deras upp- 

rörda sinnen och bådas strid upplöste sig i dödens förlikning. 

Steklarnes hela beteende visade, att de kände sinnesaffekter och 

handlade under inflytande af dem. 

Hr 5. LAMPA förevisade flera intressanta steklar, dels tagna 

på Gotland, dels från annat håll, ss. Åndrena curvungula ”THOMS., 

Osmäia bicornis L. (ur puppor i Riksmuseum), Stelis octomaculata 

SMITH (ytterst sällsynt) m. fl., för hvilka fynd vid annat tillfälle 

skulle närmare redogöras. Hr L. ville uppmana Sveriges ento- 

mologer att särskildt egna sig åt studiet af steklarne, inom hvil- 

ken grupp ännu så mycket vore outredt, i synnerhet hvad be- 

träffar deras lefnadssätt. Detsamma kunde för öfrigt sägas om 

flere insektordningar, ss. Diptera och Hemiptera. 

I denna uppmaning instämde prof. AURIVILLIUS, som lifligt 

framhöll, huru intressanta just de s. k. småbina äro genom sin 

kroppsform och sina lefnadsvanor. Han erinrade exempelvis 

om NVomada-arterna, hvilka alla äro snyltgäster hos andra stek- 

lar, i hvilkas bon, sedan dessa väl blifvit försedda med förråd , 
af föda, afsedd för boets rättmätige larv, snyltbiets ägg insmyges, 

hvarpå den ur detta ägg kläckta parasitlarven dödar sin värd 

och lefver på hans förråd. Hr A. omnämde vidare det olika 

material, som begagnas af biarter vid byggandet af deras bon. 

Somliga, ss. Åntludvm manicatum, samla fröhår till detta än- 

damål. Megachile-arterna bygga med blad, som de tillskära så 

att de blifva passande byggnadsstycken, hvilka sedan högst 

konstmessigt sammanfogas. Några af dessa arter välja så späda 

och veka blad som kronbladen hos vallmon, andra taga blad af 

blåbärsbuskar o. s. v. Man kan väl säga att knappt tiondedelen 

af dessa bobyggnadssätt är bekant. Synnerligen märkvärdig, ja, 

rent af vidunderlig är en parasit-stekel, Melittobia Audouini 

WesTWw., som lefver hos bin, solitärgetingar, flugpuppor m. fl. 

FFS ESS 
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Hanen af denna Meflittobia stannar t. ex. qvar inom fluglarvens, 

värdens, hårda puppskal, och enär han sålunda lefver i mörker, 

så har han äfven samma bleka utseende som grottdjur i allmän- 

het samt har endast ett par pigmentfläckar i stället för ögon, 

hvilka organ icke heller skulle vara honom till något gagn eller 

komma till användning, emedan han aldrig utträder i dagsljuset- 

Endast honan — som är försedd med vingar, hvilka hanen har 

endast i rudimentärt tillstånd — flyger ut, sedan hon förut blif- 

vit befruktad, och uppsöker en ny värd för sin afföda. 

Hr d:r ADLERZ omnämde stekelbon, som voro fylda med 

svarta bladlöss, afsedda till larvens föda. 

Hr apot. H. THEDENIUS omtalade, huru ett slags mindre 

steklar i otrolig mängd hade angripit murbruket emellan stenarne 

vett hus i Hörby (Skåne) och detta i den grad, att den an- 

gripna väggens bestånd var hotadt. 

Hr konservator W. MEVvEs påvisade en högst egendomlig 

hermafroditism i utseendet hos ett exemplar af dag-fjärilen Co- 

lias Hecla LEF., ena bakvingen var tydligen en han-vinge, men 

de öfriga tre vingarne hon-vingar. 

Hr byråchefen J. MFveEs visade en större samling af varie- 

teter, tillhörande dag-fjärilen Coenonympha Tiphon RoTtr., hvil- 

ken under sistlidne sommar träffats i talrik mängd å en fuktig 

strandängd vid Råsta sjön i Upland. Denna rika serie af varie- 

teter (87 individer) ådagalade, att det icke är möjligt att efter 

de vanligen uppgifna kännemärkena skilja mellan denna art och 

C. Pamphilus L. Hr J. Meves hade i hanfjällens olikhet fun- 

nit en säker åtskilnad mellan dem. Utförligare redogörelse för 

denna intressanta iakttagelse skulle i tidskriften införas. 

Sammanträdet var talrikt besökt och ett lifligt meningsut- 

byte egde rum med anledning af föredragen. 

Oskar Th. Sandahl. 



RESUMÉS. 

(P. 155 du texte.) 

Seance du 27 avril 1889. 

Aprés lecture et approbation du procés-verbal, le président, 

M. le professeur Ö. SANDAHL, annonce la mort, trois jours au- 

paravant, de lI'un des membres les plus ågés de la société, M. 

H. J. EKEBERG, ancien pharmacien å Gothembourg. (Voir l'ar- 

ticle nécrologique spécial, p. 161). 

M. SANDAHL mentionne ensuite l'élection de 3 nouveaux 

membres. 

M. le conservateur S. LAMPA fournit des détails intéressants 

sur la vie des petits hymenopteres, et particuligrement sur celle 

d'un hyménoptere ammopbhile, ÅAmmophila sabulosa L., montrant 

que ces insectes sont capables de développer de la réflexion et 

du calcul, principalement par rapport å l'introduction dans leurs 

nids des larves destinées å leur progéniture. 

M. O. SANDAHL mentionne å cet égard une lutte dont if 

fut un jour témoin å Tenö, preés de Vaxholm (archipel de Stock- 

holm), entre deux individus de I'hyménoptere Pompilius viaticus 

L. DTun de ces individus étant occupé å entrainer une araignée 

vers son nid, un camarade envieux voulut la lui enlever. Aprés 

de longs tiraillements de part et d'autre, le propriétaire furieux 

se précipita sur le ravisseur, et il se livra entre eux un combat 

corps å corps qui ne fut terminé que par lV'intervention de M. 

SANDAHL, lequel s'empara des deux combattants. TL'action de 

ces hyménopteéres montre pleinement qu'ils agissaient sous V'in- 

fluence d'affections psychologiques réelles. 
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M. LAMPA montre plusieurs hyménoptéres intéressants, les 

uns de Yile de Gotland, les autres d'ailleurs, comme p. ex. 

Åndrena curvungula ”THOoMms., Osmia bicornis L., Stelis octo- 

maculata SMITH (tres rare), etc. M. LAMPA engage les entomo- 

logistes suédois å s'occuper plus spécialement de Yétude des 

Hyménopteres, chez lesquels bien des choses sont encore 

trés peu connues, principalement par rapport å leur genre de 

vie. Il en est du reste de måme des Däipteres, des Hemip- 

töres, etc. 

M. le professeur AURIVILLIUS abonde dans le sens de M. 

LAMPA. Il signale tout spécialement l'intéret qu'offrent les »petites 

abeilles> par la forme de leur corps et par leur genre de vie. 

Il rappelle les espéces du genre /Vomada, parasites chez d'autres 

Hyménoptéres, dont elles accaparent le nid et les larves pour 

leur progéniture. M. AURIVILLIUS mentionne en outre les maté- 

riaux si hétérogénes employés par les abeilles å la construction 

de leurs nids, les unes, telles qu' Ånthidium manicatum, 1es fai- 

sant des poils de certaines graines, les autres, comme dans le 

genre Megachile, les construisant de feuilles artistement décou- 

pées, ete. On peut dire que l'on connait un dizigme å peine 

de ces modes de construction. M. AURIVILLIUS termine en 

signalant l'exemple étrange du måle de WUhyménoptére parasite 

Melittobia Audouini WESTw. qui se tient et vit dans les car- 

casses des larves dévorées par lui. 

M. le D:r ADLERZ mentionne des nids d'hyménoptéres rem- 

plis d'aphides noirs destinés å la nourriture des larves. 

M. THEDENIUS parle d'une espece de petits hyménoptéres 

qui avaient attaqué le mortier joignant les pierres d'une maison 

å Hörby, Scanie, en masses si nombreuses et å un degré tel, 

que la solidité des murailles en fut menacée. 

M. le conservateur W. MEVvESs montre un hermaphrodisme 

curieux chez un exemplaire du papillon diurne, Colias Hecla LEF, 

une aile postérieure étant évidemnent une aile de måle, tandis 

que les trois autres sont des ailes de femelle. 

M. J. MEves, chef de bureau, montre une grande collection 

de variétés du papillon diurne Coénonympha Tiphon ROorr, 

trouvées en nombre, l'été de 1888, dans une prairie humide des 
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bords du lac Råsta en Upland. Cette riche série d'individus 

(87) fait voir qu'il n'est pas possible de distinguer d'aprés les 

caractéres ordinaires cette espeéce de Coenonympha Pamphilus 

L. M. MEVvEs croit avoir trouvé une base såre de distinction 

dans la différence des écailles du måle chez les deux espéces. 
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INEBIRER OL OG: 

Hans Jonas Ekeberg. 

HANS Jonas EKEBERG var född d. 14 april 1805 på Zireköpings 

säteri i Malmöhus län. Föräldrarne voro trädgårdsmästaren GÖRAN 

EKEBERG och hans hustru SoFta Marta, född BOKLUND. Han antogs 

1816 till elev å apoteket i Laholm och undergick därstädes farmacie 

studiosi examen 1823. Hans håg låg dock till de medicinska stu- 

dierna och för att komma in på den banan aflade han studentexamen 

i Lund 1825. Ekonomiska svårigheter hindrade honom dock 

att få sina Önskningar uppfylda i detta hänseende, hvarför han 

nödgades återgå till farmacien, och efter att hafva innehaft kon- 

dition å fera apotek, genomgick han provisors- och apotekare- 

examen 1830 samt inköpte 1834 apoteket Lejonet i Göteborg, 

hvilket han innehade i 14 år och skötte med omsorg och dug- 

lighet, så att han 1846 med fördel afyttrade detsamma och kunde 

draga sig undan till privatlifvet såsom en förmögen man. Han 

gifte sig 1842 med ULRIKA Lovisa MÖLLER, född SKOGSTRÖM, 

och blef efter 33-årigt äktenskap änkling 1875. Han efterlem- 

nade inga bröstarfvingar. ÉEKEBERG hyste redan under sina tidi- 

gare år varmt intresse för naturalhistorien, särskildt för entomo- 

logien, malakologien och botaniken. Han var en ifrig samlare 

af naturalster och har riktat särskildt Göteborgs insektfauna med 

många nya fynd. Han hade för vana att alltid undersöka fartyg, 

som kommit till Göteborg från främmande land och gjorde icke 

sällan å dem rika skördar af insekter och andra mindre djur, 

hvilka medföljt fartygens laster. I en uppsats » Öm insekt-fångst 

Entomol. Tidskr. Årg. 10, H. 3 (1889). II 
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ombord å fartyg» har han skildrat sina erfarenheter i detta 

hänseende. Han hade sammanbragt stora samlingar af in- och 

utländska insekter och snäckor samt äfven ett rikt skandinaviskt 

herbarium. Såsom ett erkännande af hans naturhistoriska för- 

tjänster invaldes han 1865 till ledamot af Göteborgs Vetenskaps- 

och Vitterhets-Samhälle. Fan erhöll Vasaorden. EKEBERG var, 

så länge hans hälsa och krafter tilläto det, en ifrig deltagare i 

de skandinaviska naturforskaremötena, allt ifrån det första som 

hölls i Göteborg 1839. Ännu på mötet i Stockholm 1880 var 

EKEBERG med och deltog med varmt intresse i en entomologisk 

utflykt till Östra Stäket å Vermdön. Han sysslade med insam- 
lingar in i sena ålderdomen, ehuru väl aftagande hälsa under 

sista åren lade svårigheter i vägen därför. Hans naturhistoriska 

samlingar hafva, enligt erhållen uppgift, skänkts till Göteborgs 

museum. 

O. Sandahl. 
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Hans Jonas Elkeberg. 

Le 24 avril 1889 mourait äå Gothembourg, å V'åge de 84 

ans, M. HANS JONAS EKEBERG, ancien pharmacien, doué de con- 

naissances étendues dans divers domaines de YV'histoire naturelle, 

principalement dans ceux de la botanique, de la malacologie et 

Hemkentomologie: NE, le I4 avril 1805, dans le domamerde 

Zireköping, gouvernement de Malmöhus, en Scanie, ou son pére 

était jardinier, il devint en 1816 éléve pharmacien å Laholm, 

Halland, ou il subit en 1823 son examen d'étudiant en phar- 

macie. Ses golts et ses aptitudes le portant toutefois vers la 

médecine, il devint en 1825 étudiant å Lund, mais ses condi- 

tions de fortune le forcérent de revenir :å la pharmacie, et aprés 

avoir passé par tous les stages inférieurs, il devint en 1834 

propriétaire de la pharmacie du Lion, å Gothembourg. Il y fit 

de si bonnes affaires, que dés 1848 il se vit en état de rentrer 

dans la vie privée avec une fortune relativement considérable. 

EKEBERG se livra dés lors exclusivement å ses occupations 

favorites. Collectionneur z2élé d'objets d'histoire naturelle, il a 

spécialement enrichi la faune entomologique de Gothembourg 

d'un grand nombre d'espeéces nouvelles. TI avait I'habitude de 

se rendre sur tous les navires arrivant å Gothembourg de para- 

ges étrangers, å l'effet d'y rechercher les insectes et autres petits 

animaux qui pouvaient se trouver dans la cargaison. Il faisait 

assez souvent de riches récoltes, et il a consigné le fruit de ses 

explorations dans un mémoire sur »la chasse des insectes å bord 
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des navires> (Om insektfångst ombord å fartyg). I a réuni 

de grandes et belles collections d'insectes et de coquillages in- 

digeénes et étrangers, ainsi qu'un riche herbier scandinave. Ses 

mérites le firent nommer en 1866 membre de la Société des 

Sciences et Belles-Lettres de Gothembourg, et lui valurent la 

décoration de Y'ordre de Vasa. 

M. Ekeberg s'est occupé d”histoire naturelle pour ainsi dire 

jusqu' aux derniers, jours: de sa vier En 1880, on le vit encore; 

å PFoccasion du Congrés des naturalistes scandinaves å Stock- 

holm, prendre part å une excursion entomologique dans I'archi- 

pel de la capitale. 

'Toutes ses collections d”histoire naturelle ont été données 

au musée de Gothembourg. 



AUGUST EMIL HOLMGREN: 

Den svenska naturforskningen och särskildt entomologien har 

lidit en stor förlust i det en af dess mest hängifne och talang- 

fulle förkämpar inom vårt land, hvars namn vi ofvan tecknat, gått 

bort ur tiden. Lektorn vid skogsinstitutet AUGUST EMIL HOLM- 

GREN föddes i Vestra Ny socken i Aska härad i Östergötland 

den 10 november 1829 och afled den 31 sistlidne december. 

Mellan dessa båda tidsmärken ligger ett betydelsefullt lif af 

rastlöst arbete, entusiastisk och uppoffrande kärlek till naturens 

studium, en ovanligt rikhaltig, omväxlande och förtjänstfull veten- 

skaplig författareverksamhet, hvars frukter bland annat ymnigt 

kommit vårt lands skogskultur och hushållning till del. 
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Icke minst förtjänstfull var denne mans lärareverksamhet, 
där en anderik personlighet satte sin prägel på det hela, gaf lif och 
lyftning däråt samt ovilkorligen måste utöfva ett väckande infly- 
tande på den ungdomsskara, som fick lyssna till den spirituelle 
lärarens undervisning. 

Hvad den enskilda vänskapen egt och förlorat i den Origi- 
nelle och humoristiske mannen det förtjänar sin egen skildring 
och skall sent förgätas af dem, som en gång lärt känna AUGUST 
EMIL HOLMGREN. 

Entomologisk Tidskrift tillkommer i första rummet att åt 
minnet förvara några hufvuddrag af hvad han varit och verkat 
bland oss. 

Till en början må det tillåtas att meddela de yttre kontu- 
rerna af hans lefnad. i 

HOLMGRENS föräldrar voro kyrkoherden i Vinnerstad, hof- 
predikanten ANDERS HOLMGREN och hans maka GUSTAVA ÅNDERS- 
DOTTER NORDVALL. Af hans 11 syskon hafva 3 bröder varit eller 
äro framstående män inom det vetenskapliga området, i det de 
beklädt professorsämbeten i Stockholm, Upsala och Lund.” 

Såsom vanligt är fallet med naturvetenskapens idkare, vak- 
nade äfven hos honom tidigt en liflig håg för naturstudier. 
Zoologi i allmänhet och särskildt ornitologi och entomologi sys- 
selsatte honom redan såsom barn. Det var hans förtjusning att 
svärma omkring i naturen, lyssna till fogelverldens qvitter och 
aktgifva på dess lefnadssätt och egendomligheter. På samma 

" Bifogade utdrag ur >»Svensk slägtkalender» för 1888 angifver närmare 
de Holmgrenska slägtförhållandena : 

Anders 
po FRUS RER FETT AR PAR ae 
Måns Andersson i Kjekestad, bonde i Ullerva i 

Vestergötland. G. m. Inger Carlsdotter. 
— N— = = nn Anders Holmgren. f. 1784 d. 24 maj. Kyrkoherde i Vinnerstad 1837: 

G. m. Gustava Andersdotter Nordvall fr. V. Ny. 
- ss AN Angusta Emilia — Arvid Zelma Alfr. Hjalmar Carl Al- Zelma Nanny August Alarik Josefina 
Aurora, Adelaide IvarÅke, Mathilda Klemens Josef,  bert Vik- Amanda, Olivia, Emil,” Frithiof, Gustava, FANS 287 fn 2818: fo. dö fo rgare fir tor, f; of. 1825; ff, 2828, f. T820. för I83TMLEErBAG Bori Up: g.m.me- Kyrkoh. 1820. Bruks- Prof. vid 1824. T 1826. IT 1829. Lektorv. Profes- + 1866. sala.  kanikern i Ö. Ryd. inspek- Tekn. = Profes- Skogs- — sor i 

Aug. — T 1873. tor i Högsko- sor i inst. — Upsala. 
Hjorts- Verml. lan. Lund. T 1888. 
berg. TITS 4S Af ESS 
Enka 
1847. 
Bor i 
Sunds- 
vall. 
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sätt blef han äfven mycket tidigt kännare af hembygdens insekt- 

verld. Vid så unga år som 15 skref han sitt första arbete, en 

monografi af spindlarne. Detta den unge författarens förstlings- 

arbete utkom dock aldrig från trycket, utan hade ynglingen en- 

dast ett exemplar däraf själf. 

Efter afslutade skolstudier blef han 1850 student i Upsala, 

efter hvilken tid han egnade sig odeladt åt studiet af naturen, 

med entomologien som sitt älsklingsämne. I detta sitt studium 

gynnades han på ett lyckligt sätt genom de vidsträckta resor, 

han sattes i tillfälle att göra, till nästan alla delar af vårt land. 

Så företog han 1852 en resa till Öland, till Halland och Skåne 

1854 med understöd af Kongl. Vetenskapsakademien, 1856 till 

Lappland med understöd af Kniggeska resestipendiet vid Upsala 

akademi, till Medelpad, Jämtland och Härjedalen 1860 med un- 

derstöd af Kongl. Vetenskapsakademien, till Danmark och Tysk- 

land 1861 med understöd af allmänna medel för att studera 

flygsandsfältens beskaffenhet och återodling, till Danmark 1863, 

till Spetsbergen 1868 såsom zoolog under den Nordenskiöldska 

expeditionen, till Hunneberg i Vestergötland 1871 med understöd 

af Kongl. Vetenskapsakademien, till entomologiska kongressen i 

Paris 1874 med understöd af allmänna medel för att taga känne- 

dom om den utställning af för kulturväxter skadliga insekter, som 

skulle ega rum i Paris, till södra Frankrike 1877 på anmodan 

och med understöd af vinodlare i och för utredande af insekt- 

skador å vinplantan. 

Redan 1855 anstäldes han som biträde åt professor BOHE- 

MAN vid bestämmandet och ordnandet af Riksmusei entomolo- 

giska samlingar. 1858 erhöll han lärareplats i naturhistoria vid 

skogsinstitutet och befordrades 1871 till lektor vid samma läroverk. 
HOLMGRENS mångsidighet inom naturvetenskapen och den 

kända skärpa, hvarmed han bedömde naturföremålen, förskaffade 

honom uppdrag från högre ort att nedskrifva handböcker i zoo- 

logi, entomologi och botanik för det läroverks elever, hvilka han 

fått på sin lott att utbilda. Han erhöll också vid flera tillfällen 

ur allmänna kassor anslag till bestridande af de därmed förenade 

omkostnaderna. Från 1880 till 1886 var HOLMGREN Kongl. 

Landtbruksakademiens entomolog på stat med skyldighet att på 

kallelse besöka de orter, som härjades af insekter. 
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På grund af denna befattning var han nästan ständigt under 

sommarmånaderna stadd på resor för att studera de skador in- 

sekterna förorsakat, hvarjämte han ock lemnat undervisning i 

praktisk entomologi åt eleverna vid Alnarps Landtbruksinstitut. 

Huru omfattande hans författareverksamhet varit, torde man 

erhålla en föreställning om, då man kastar en blick för nedan- 

stående lista, som utgör ett uppräknande af hans skrifter dels af 

rent vetenskaplig dels af populär vetenskaplig art: 

Skrifter af entomoliogiskt innehåll: 

I. Entomologiska excursioner vid Vettern. — Öfvers. Vet. Ak. Förh., årg- 

9 (1852), Sthm., sid. 13—18. 

2. Entomologiska anteckningar under en resa i södra Sverige år 1854. — 

Vet. Ak. Handl. 1854. Sthm., sid. 1—104. 

3. Försök till uppställning och beskrifning af de i Sverige funna Tryphoni- 

der. — "Vet. Ak. FHandl.:, bd, 1; bh. I (1855) Sthm., 154; sid; bdo ry 

2 (1856), 90 sid: m. 2 tafl. 

4. Slägtet Schizopyga. — Öfvers. Vet. Ak. Förh., årg. 13 (1856), Sthm., 

sid. 69—72. 

Utvecklingen af Orthocentrus. — Öfvers. Vet. Ak. Förh., årg. 13 (1856), 

Sthm., sid. 72—73, t. I b. 

6.  Ophionid-slägtet Anomalon. — Öfvers. Vet. Ak. Förh., årg. 14 (1857), 

Sthm., sid. 157—187, t. 2. 

7. Genera Ophionidum Suecie. — Öfvers. Vet. Ak. Förh., årg. 15 (1858), 

Sthm., sid. 321—331. 

8. Crotopus ett nytt slägte bland TIchneumoniderna. — Öfvers, Vet. Ak. 

Förh., årg. 15 (1858), Sthm., sid. 353—355. 

9. Försök till uppställning och beskrifning af de i Sverige funna Ophionider. 

— Vet. Ak, Handl., bd. 2, h. 2 (1858), Sthm., 158 sid. 

10. Bidrag till kännedom om Ichneumonidernas lefnadssätt. — Öfvers. Vet. 

Ak. Förh., årg. 16 (1859), Sthm., sid. 19—23. 

11. Försök till uppställning och beskrifning af Sveriges Ichneumonider, tredje 

serien, fam. Pimplarie. — Vet. Ak. Handl., bd. 4, h. 2 (1862), Sthm 

76 sid. 

12. Ichneumonologia Suecica. Tom. 1—2. Sthm., P. A. Norstedt & Söner, 

18045 T87I, 8:0,- 342 Sid: KML pl. 

3. De för träd och buskar nyttiga och skadliga insekterna. En handbok 

för skogshushållare, trädgårdsodlare och jordbrukare. Med 133 träst. 

Sthm., Alb. Bonnier 1867. 8:0 370 sid. 

14. Bidrag till kännedomen om Beeren Eilands och Spetsbergens insektsfauna. 

— Vet. Ak. Handl., bd. 8 (1869), Sthm., 55 sid. 

15. Om de skandinaviska arterna af Ophionid-slägtet Campoplex..— Bih. Vet. 

Ak. Handl., bd. 1 (1872), Sthm , 89 sid. 

un 

> 
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Insekter från Nordgrönland, samlade af Prof. A. Nordenskiöld 1870. — 

Öfvers. Vet. Ak. Förh., årg. 29 (1872), Sthm., 6, sid. 97—105. 

Oedemopsis Rogenhoferi Tschek funnen på Hunneberg i Vestergötland. — 

Öfvers. Vet. Ak. Förh., årg. 29 (1772), Sthm., 2, sid, 143—147. 

Om åkerns vanligaste skadeinsekter. Sthm., P. A. Norstedt & Söner, 1873, 

8:o, 2 opag. + 72 + 2 opag. sid., m. 61 afbildningar. 

Dispositio methodica Exochorum Scandinavize. — Öfvers. Vet. Ak. Förh., 

årg. 30 (1873), Sthm , 4. sid. 55—79. 

Dispositio Synoptica Mesoleiorum Scandinavie. — Vet. Ak. Handl., bd. 

3, (1874), Sthm., 51 sid. 

Enumeratio Ichneumonidum, exhibens species in alpibus Tirolix captas. 

I. Fam. Ichneumonides et Alomyides. 1878. — Verhandl. Zool.-bot. Ges. 

Wien, bd. 28 (1878), Wien, p. 167—182. 

Om skadeinsekter inom hus, deras kännetecken, utveckling och lefnads- 

sätt samt medlen att utrota dem. Sthm., J. Beckman, 1879, 8:0, 111 sid. 

m. 45 afbildn. 

Trädgårdens skadedjur, Handbok för landtbrukare och trädgårdsodlare, TI. 

Insekter. Första häftet. Sthm., J. Beckman, 1880, 8;0. 72 sid. m. 8 

träsnitt. 

Adnotationes ad »Ichneumonologiam suecicam>». — Entomol. Tidskr., årg. I 

(1880), Sthm., sid. 22—32, 76—387. 

Bladminerande fluglarver för våra kulturväxter. — Entom. Tidskr., årg. I 

(1886), Sthm., sid. 88—90, résumé sid, 111. — Tidning för Trädgårds- 

odlare, Sthm., 1880, sid. 70—71. 

För kulturväxterna skadliga insekter. I. Rättikeflugan (Aricia floralis Zett.). 

Entom. Tidskr., årg. 1 (1880), Sthm., sid. 189—191. résumé sid. 214. 

Illustrissimo viro Adolpho Erico Nordenskiöldio in patriam reduci salutem 

dicit plurimam. — Novas species insectorum cura et larbore A. E. Nor- 

denskiöldii e Novaia Semlia coactorum descripsit. Holmix 1880, 4:0, 

24 sid. (Festskrift). 

Takttagelser om åtskilliga skadeinsekter. — Landtbruks-Akad. Hand. o. 

Tidskr., årg. 20 (1881), sid. 124—133. 

Några ord om jordlopporna. — Sthm., Sv. Trädg. För, Tidskr. 1882, 

sid. 93—94. 

Några iakttagelser röaande Simyra albo-venosa Goeze (De Geer) och en 

hos densamma funnen parasitstekel. — Ent. Tidskr., årg. 3 (1882), Sthm., 

sid. 87—89, résumé, sid. 104. 

En parasit hos Saturnia Pavonia L. — Ent. Tidskr., årg. 4 (1884), Sthm., 

sid. 29—31, résumé sid. 55. 

Insecta a viris doctissimis Nordenskiöld illum ducem sequentibus in insu- 

lis Waigatsch et Novaja Semlia anno 1875 collecta: Hymenoptera et 

Diptera. — Ent. Tidskr., årg. 4 (1883), Sthm., sid. 143—190. 
Om insekthärjningar år 1883. Landtbruks-Akad. Hand- och Tidskr., årg. 

23 (1884). sid. 129—145. 

Ollonborrhärjningen på Rickarums kronopark i Kristianstads län 1883, 
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redogörelse afgifven till kongl. domänstyrelsen. — Ent, Tidskr., årg. 5 (8 

(1884), Sthm., sid. 43—51. 

Parasitsteklar insamlade i Norrland och Lappland af Joh. Rudolphi. — 

Ent. Tidskr., årg. 5 (1884), Sthm., sid. 63—66, résumé sid. 92. 

Gräsmasken, några ord med anledning af denna skadeinsekts uppträdande 

i Norrland 1883. — Ent, Tidskr., årg. 5 (1884), Sthm., sid. 151-—160, 

résumé sid. 222—225. 

Några anteckningar om parasitstekel-familjen Cryptide. — Ent, Tidskr., 

årg. 7 (1886), Sthm,, sid. 17—209. 
Öfversigt och utredning af arterna till pisorii-gruppen inom parasitstekel- 

slägtet Ichneumon Linné. — Ent. ”Tidskr., årg. 7 (1886), Sthm, sid. 

41—44, résumé sid. 130—132. 

»Lissonota extensor L.> — Ent. Tidskr., årg. 7 (1886), Sthm., sid. 71. 

Fortsatta iakttagelser angående kornflugans uppträdande på Gotland. — 

Landtbruks-Akad. Handl. och Tidskr., årg. 26 (1887), sid: 74—83 med 

I color. tafla, 

Om vatteninsekter såsom förmedlare af vissa mindre djurs öfverflyttning 

till s. k. »bryor» eller vattengropar. — Ent. Tidskr., årg. 9 (1888), 

Sthm., sid. 107—108. 

En utförlig redogörelse öfver den stora omfattande insektshärjningen på 

Visingsös ekplanteringar. Cnattingius: Tidskrift för Skogshushållning. 

Skrifter af allmänt naturhistoriskt innehåll: 

Anvisning att igenkänna Sveriges vigtigare lötträd och löfbuskar under 

deras blad- och blomlösa tillstånd jämte en kort framställning af trädsla- 

gens: naturliga familjer. Med 117 fig. Sthm., F. Maas, 1861: 8:00: 

4 27 -- 5 Sid, med 6, pl osm tap. 

Om småfoglarna. Den nytta de göra och det skydd de behöfva, Sthm, 

S. Flodin, 1869. 38:0, 34 sid. 

Duf- eller hönshöken med alla dess kännetecken. Sthm., Askerberg, 1866. 

S:0, 33 sid: I pl. (nyt uppl sra7o): 

Handbok i zoologi för landtbrukare, skogshushållare, fiskeriidkare och 

jägare. Sthm., P. A. Norstedt & Söner; del 1, Skandinaviens däggdjur, 

1865. 8:0, 5 opag. F 43L + I opag. sid. m. 156 träsnitt, del. 2: 1—2. 

Skandinaviens foglar, 1870, 1867—71. 8:0, 3 opag. + I — 610 + I opag, 

2 opag. + ÖII — 1151 + I opag. sid. m. 173 träsnitt och 9 pl. : 

Om konstgjorda fogelbon och deras inbyggare till nytta och nöje för ung- 

domen samt till gagn för det allmänna. Sthm., P. A. Norstedt & Söner. 

1870. 8:o, VIII + 69 + I opag. sid. 

Svensk exkursionsfauna. En fickbok för unga zoologer och jägare. Fog- 

Jarna.  Sthm;, P. A; Norstedt & Söner, 1871. 3:0, 2 Opagses Lylk-se 

opag. sid. Med 65 träsnitt i texten. 

Ur de misskända djurens lif. Några anteckningar tillegnade Skandinaviens 

landtbrukare och jägare af STRIX BUBO. Upsala, Schultz, 1873. 8:0, 96 sid. 
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50. Texten till »atlas öfver Skandinaviens däggdjur af W. Meves>. Sthm 

Giron, 1873. 4:0. 26 'sid. 

51. Läran om jordmån och klimat med tillämpning på skogshushållningen 

jämte ett tillägg om flygsandsfältens beskaffenhet. Sthm., F. Skoglund, 

TOY. 3:0, 238 sid. 

52. Vägledning i naturhistoria, närmast afsedd för skogs- och landtbruksskolor 

samt för kronojägare, skogvaktare m. fl. Med 223 bild.i texten. Sthm., 

Alb. Bonnier, 1879. 8:0. - 292 sid. 

53. Ur djurverlden. Enkla skildringar med hufvudsakligt praktisk syftning. 

Sthm., P. A. Norstedt & Söner, 1881. 8:0, 159 + I opag. sid. 

54. En fråga af vigt för skogshushållning' och träindustri särskildt inom norra 

Sverige. Historik och anmärkningar. Sthm., C. Suneson, 1884. 8:0. 1205. 

(tillsm. m. ARV. ÅHNFELT). 

Bland utländska vetenskapliga sällskap, som hedrat honom 

med kallelsebref, erinra Vi OSS: 

Entomologische Verein i Stettin, Die k. k. zoologische-bota- 

nische Gesellschaft in Wien och Sällskapet pro fauna et flora 

fennica. Dessutom var han en af stiftarne af Entomologisk För- 

ening, till hvars hedersledamot af första klassen han valdes 18806. 

Ofta anmodades han af akademier i olika land såsom i Öster- 

rike, Belgien, Frankrike, England, Danmark, Norge, Finland och 

Nordamerika att verkställa artbestämning och beskrifning på in- 

sekter, som utöfva ett högst vigtigt inflytande på kulturväxterna, 

dels af enskilda personer att lemna råd och upplysningar vid 

skadeinsekters hemsökelser på kulturväxter. 

Om man med skäl kan säga att HOLMGRENS vetenskapliga 

arbeten äro kända hos fackmän såväl i Europa som utom dess 

gränser, så torde måhända med ännu större skäl kunna sägas, att 

hans populära skrifter med nöje läsas af hvar och en, som har 

håg och lust för naturen. Han besatt en stor makt öfver språ- 

ket och ofta andas framställningen liflighet, värme och hänförelse 

för det ämne som skildras. Men mången gång inlade han satir 

och var icke god att råka ut för, han egde »en exempellös för- 

måga att under den vänligaste och artigaste form säga de mest 

bitande sarkasmer». 

I det enskilda sällskaps- och kamratlifvet lät han sitt humo- 

ristiska lynne få fritt spel. En tecknare säger om honom: »Han 

var späckad med historier och spektakel. Sina onekliga musika- 

liska anlag hade han uppenbarat på ett egendomligt sätt. Han 
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härmade vindens ilar och fåglarnes läten. Han blåste flöjt på 

käpp, spelade orgel på ett bord, återgaf med strupen under 

ackompagnement af ett pianino bondorgeln och kyrkosången, så 

att man hörde så väl de spruckna bälgarnes snarkande som den 

qvinliga publikens falska sopraner. Hans improviseradt drama- 

tiska repertoir egde sina praktnummer och många lustiga anek- 

doter gingo om honom i svang.> Genom denna obeskrifligt stora 

förmåga att roa skaffade han sig en talrik vänkrets och i veten- 

skapen har han rest sig en varaktig minnesvård. 

J. Sp. 

rens 
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NECROLÖGTIE: 

August Emil Holmgren. 

T'entomologie suédoise a fait une grande perte par le décés, 

le 31 décembre 1888, du savant distingué dont le nom est en 

téte. de cette notice. 

Né, le 10 novembre 1829, dans la paroisse de Vestra Ny, 

distriet d'Aska, en Ostrogothie, ou son pére, devenu plus tard 

(1837) pasteur de la paroisse de Vinnerstad, dans la méme pro- 

vince, revétait des fontions ecclésiastiques, HOLMGREN se consacra 

pour ainsi dire comme enfant å l'étude de YV'histoire naturelle, 

spécialement de celle des oiseaux et des insectes. A l'åge de 15 

ans, il s'essayait déja å une monographie des Araignées. 

En 1850, HOLMGREN fut inscrit Étudiant å l'université d'Upsal, 

et se voua dés lors å l'entomologie. Ses connaissances et son 

ardeur å l'étude attirerent bienlöt Vattention des autorités scienti- 

fiques et administratives de sa patrie, qui, dés 1852, l'envoyérent 

å diverses reprises explorer la faune entomologique d'une foule 

de provinces suédoises. En 1861, il visitait en outre le Dane- 

mark et V'Allemagne avec une subvention publique, å I'effet 

d'étudier la culture des sables volants- de ces pays. En 18638, 

il prit part comme zoologiste å l'une des expéditions de NORr- 

DENSKIÖLD au Spintzberg. En 1874, létat de Suéde le déelégua 

au Congrés entomologique de Paris, aftn d'étudier P'exposition 
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d'insestes nuisibles å Vagriculture ännexée å ce congrés, et en 

1877, il est appelé en. France par des, viticulteurs! descerpays: 

effrayés des dégåts causés åa la vigne par le P'hylloxera. 

Dés- 1855, HOLMGREN assistait le feu professeur BOoHEMAN 

dans la classification et P'arrangement des collections entomologi- 

ques de P'Académie des sciences. En 1858, il devint professeur 

d'histoire naturelle å l'€école supérieure de silviculture, place qu”il 

a occupée jusqu'å sa mort. Enfin, de 1880 å 1886, en qualité 

d'entomologiste de I'Académie d'agriculture de Suede, il a rendu 

des services éminents å l'agriculture suédoise. 

L'activité littéraire de HOLMGREN a été considérable, comme 7 

le montre la liste des ouvrages sortis de sa plume donnée aux 

168—171. Il est presque oiseux de dire que HOLMGREN  était 

membre d'une foule de sociétés savantes suédoises et étrangéres, 

il jouissait, méme en dehors de sa patrie, d'une grande autorité 

dans le domaine de l'entomologie agricole. 

HOLMGREN a €&té l'un des fondateurs de la Société entomo- 

logique, dont il fut élu membre honoraire de 1:re classe en 

1886. — Les lecteurs' de cette Revue ont souvent eu å apprécier 

la part éminente quv'il a prise aux discussions et aux travaux de 

Ja Societe: 

HOLMGREN appartenait å une famille de savants. De ses 

onze fréres et soeurs, un frére, HJALMAR HOLMGREN, mathématicien 

distingué, est mort en 1885 comme professeur å lI'€cole polytech- 

nique de Stockholm, un frére est professeur å l'université de Lund, 

et un troisieme, le célebre physiologiste FRITHIOF HOLMGREN, est 

professeur å V'université d'Upsal. 



SMÅ DRAG UR INSEKTERNAS LIF. 

Den 12 maj d. år träffades å Östra Stäket en larv af den 

bekanta Furuspinnaren, Kutrichia Pinz, krypande å en gångstig 

i skogen. Larven syntes vara fullvuxen och han var sannolikt 

i begrepp att på lämpligt ställe förpuppa sig. Larven hemtogs 

och släpptes i en större glasburk af mer än 20 cm. 1 höjd med 

litet jord å bottnen, och försågs för säkerhets skull med litet 

föda. Denna brydde han sig icke vidare om utan kröp omkring 

och gjorde, såsom det tycktes, fåfänga försök att krypa upp för 

glasväggen. Innan jag öfverbundit burken, blef jag utkallad för 

något ärende, och burken fick stå utan öfverbindning en timme 

eller något mera. Då jag kom åter, fann jag burken tom — 

larven var borta. Han hade, då försöken att omedelbart krypa 

upp för burkens insida misslyckades, funnit på råd. Genom 

att föra hufvudet omvexlande till ”den ena och den andra 

sidan fästade han en fin men stark silkestråd i zigzag stälda 

linier vid glasväggen och med tillhjälp af denna repstege kröp 

han småningom uppåt och förlängde sin repstege uppåt samt 

klättrade så vidare uppåt på densamma, tills han nådde burkens 

kant. Detta hans sätt att gå till väga för att komma ur sin fången- 

skap hade jag nämligen tillfälle att snart därefter iakttaga, emedan 

larven återfans på golfvet i rummet och förpassades ånyo till 

samma burk, som nu försigtigtvis öfverbands med glest tyg. Sin 

repstege n:o 2 anbringade han på en annan del af burkens in- 

sida och begagnade, underligt nog, icke den förut upprättade, 

ehuru han, sökande efter förpuppningslokal, vandrade förbi och 



6. 

VICLÖrde densamma. OG vid burkens öfverkant Undrg 

12 juni var en ke hane kläckt ur puppan. Detta byggand 

af silkesstegen röjde hos larven en förmåga af Pe som Få 

jag icke hade väntat mig att finna. 

1ORS 
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ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

SAMMANKOMST 

DEN 28 SEPTEMBER 1889. 

Ordföranden, prof. SANDAHL, helsade de talrikt församlade 

ledamöterna välkomna åter efter sommarens angenäma arbeten 

och förströelser i skog och mark samt helsade särskildt förenin- 

gens ständige ledamot hr FR. THEORIN, som nyligen återkommit 

till fäderneslandet efter mångårig vistelse i Vestra Afrikas hetaste 

trakter, senast i Kamerun. Sammankomsten bevistades äfven af flere 

hrr skogsinspektörer från vidt skilda delar af landet samt af an- 

dra landsortsledamöter. 

Sedan protokollet från föregående sammankomst blifvit upp- 

läst och godkändt, tillkännagafs att föreningen genom döden för- 

lorat två intresserade ledamöter, nämligen jägmästaren, grefve 

AXEL WACHTMEISTER på Lindås och grefve WATHIEFR HAMILTON 

å Stigtomta. 

Följande nya ledamöter anmäldes: 

På förslag af lektor SPÅNGBERG: 

Läroverksadjunkten fil. d:r FR. LUNDBERG (Strengnäs). 

Direktören FR. FANT (åkerbrukskolonien Hall). 

På förslag af konservator LAMPA: 

Pastor H. BECKMAN (Endre på Gotland). 

Hr GustAF MÖLLER (Helsingborg). 

Adjunkten, fil. kand. G. LÖFGREN (Helsingborg). 

På förslag af konservator W. M. SCHÖYEN: 

Skolbestyrer cand. real. HANs WARLOÉ (Dröbak). 

Stud. med. J. SCHARFFENBERG (Kristiania). 

Entomol. Tidskr. Årg. 10, H. 4 (1889). [2 
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På förslag af amanuensen SETH: 

Stud. YNGVE SJÖSTEDT (Smol., Upsala). 

Fil. kand. R. JuUGNER (Vestrog., Upsala), 

samt de vid sammankomsten närvarande: 

Skogsinspektörerna A. M. HELLSTRÖM (Umeå), FR. W. Tri 

GERHJELM (Östersund) och A. FR. KJELLERSTEDT (Fjäl). 

Konservator LAMPA inledde sedan en öfverläggning om 

ollonborrarne såsom skadedjur och medel mot deras härjningar 

med ett längre anförande, som kommer att i tidskriften införas. 4 

I öfverläggningen deltogo därpå flera af föreningens ledamöter. É 

Skogsinspektören SMEDBERG och byråchefen AF ZELLÉN framhöllo ; 

fördelen af att verkställa plantering af skogsplantor »med klimp>, 

hvarigenom de mindre utsattes för angrepp af ollonborrelarver. 

Likaledes vore fördelaktigt att uppdraga först björk och sedan 

bland björkarne bok, hvarigenom täta skogsbestånd kunde bildas, 

som voro mera skyddade mot dessa insekters härjningar, emedan 

ollonborrarne icke förekomma inne i tätare skogar. — Det har 

ofta sagts, att ollonborrarne svärma blott hvart fjärde år, men 

därimellan förekomma, enligt hvad kronojägarne iakttagit, ofta ; 

rätt betydande svärmningar, icke sällan med 2 års mellantid. 

Svärmningen hvart fjärde år är dock, så vidt man hittills vet, 

af öfvervägande storlek, hvilket naturligtvis beror därpå att ollon- 

borrens larv behöfver 4 år för sin fullständiga utveckling. 

Af flera ledamöter anfördes att larver af några andra skal- 

baggar kunna vara snarlika ollonborrelarver under olika stadier 

i utveckling, såsom larverna af vissa Åphodtusarter och af Öryctes 

nasicornis. Af den sistnämdas larver förevisade prof. SANDAHL 

ett antal lefvande exemplar, funna i en löfhög vid sommarlägen- 

heten Lennäs å Vermdön. Dessa larver äro 1 sitt fjärde år 

mycket större än de jämnåriga af ollonborren, samt hafva olika 

form på mandiblerna. 

Prof. AURIVILLIUS förevisade sedan en afskuren stam och 

grenar af en alm från Tekniska Högskolans trädgård, hvilkas 

hela yta glänste som glas, liksom om ett vattenlager frusit om- ; 

kring desamma. Detta berodde på ett ytterst fint och tätsittande I 

öfverdrag, spunnet af en acarid, om hvilken särskild beskrifning 

skulle i tidskriften intagas. Direktör PiHr och fabrikör A. Bo- 
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LINDER hade för - flere år sedan å Fjäderholmarne sett en stor 

sälg, hvars stam blifvit på samma sätt glacerad genom dylik fin 

spånad, som äfven beklädde en nära liggande sten. 

Prof. SANDAHL visade slutligen en större glasburk å hvars 

j insida larven af tallspinnaren, Futrichia pini, hade spunnit 2 

prydliga repstegar, med hvilkas tillhjälp han klättrat upp för de 

glatta väggarne af sitt fängelse. En notis härom är intagen i tid- 

skriften. 

Oskar Th, Sandabl. 

3 | z 

É ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

; EXTRA SAMMANKOMST 
E DEN 4 DECEMBER 1889. 

LK 
: 
; Ordföranden prof. SANDAHL anmälde att föreningen förlorat 

; tre ledamöter genom döden sedan sista sammankomsten, näm- 

; ligen: apotekaren CHRISTIAN BERG i Stockholm, fil. d:r PATRIK 

É FABIAN HONORÉ DE LaAvaL, lärare vid Nya Elementarskolan i 

| Stockholm, och med. d:r GustaAF MÖLLER, regementsläkare vid 

Skånska Dragonerna och tillika stadsläkare i Trelleborg, samt 

VE en utländsk ledamot med. d:r FRAnz Löw, som afled i Wien den 

| 22 sistlidne november i en ålder af 60 år, hvarjämte ordföran- 

7 den meddelade att, enligt i tidningarne meddelad underrättelse, 

föreningens medlem d:r VICTOR SIGNORET i Paris aflidit den 3 

april detta år. 

Sedan ordföranden egnat de bortgångnas minne några sak- 

nadens ord och särskildt nämt att ett porträtt af den om ento- 

mologien högt förtjänte d:r G. MÖLLER jämte nekrolog öfver 

honom vore att förvänta 1 nästa häfte af tidskriften, tillkännagafs 

att följande nya ledamöter invalts i föreningen: 

På förslag af hr G. HOFGREN: 

Konservator EDVARD GRANSTEDT (Engelholm). 

På förslag af prof. AURIVILLIUS och hr JÄGERSKÖLD: 

Stud. OSCAR HERMAN HEDSTRÖM (Gotl., Upsala), 
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samt grosshandl. KNUT KNUTSON (Stockholm) 

och prof. JOHAN NORDAL FISCHER WILLE (Aas, Norge). 

Två ledamöter anmälde sig ingå såsom ständiga ledamöter 

i föreningen, nämligen: RER 2 

Hr lektor KARL FREDRIK DUSÉN (Kalmar) och 

hr löjtnant CLaés GRILL (Stockholm). 

. "yi 
NS 

- Enligt styrelsens förslag kallades till hedersledamot af förste 

4 klassen: Kommendören af kgl. N:- O. med. o. fil. dir f. d. pro- = 

fessorn WILHELM LILLJEBORG (Upsala). EN 

Därefter öfverlades om sättet att högtidlighålla föreningens 

10-årsdag den 14 december 1889. 

Oskar Th. Sandahl. 



GUSTAF FREDRIK MÖLLER. 

Vår Förening har nyligen förlorat en af sina mest nitiske 

och kunskapsrike arbetande medlemmar. Regementsläkaren vid 

kongl. Skånska dragon-regementet, riddaren af kongl. vasaorden, 

medicine licentiaten och chirurgie magistern GUSTAF FREDRIK 

MÖLLER, som afled i Trelleborg, torsdagen den 10 oktober af 

ett hjärtlidande, hvars första symptomer han erfor under juli 

månad sistl. år, och hvilka då bestodo af »trötthet och besvärlig 

andtäppa». Under detta års sommar tillbragte han sju veckor 

vid Ulricehamns sanatorium, där han rönte en väsentlig förbätt 

ring, hvilken fortfor ännu någon tid efter hans hemkomst i bör- 

jan af augusti månad, men som snart visade sig vara blott en 
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bedräglig förhoppning. Dagen före sin död hade han ingått i 

sitt 64 lefnadsår och sålunda endast med några timmar öfver- 

skridit ålderdomens gräns: det 63:e året, romarnes Annus climac- 

Zerzcus. "Tisdagen den 15 oktober anförtroddes hans stoft åt 

jordens moderliga sköte. 

GuSsTAF MÖLLER föddes på Sjörup i Vestra Ahlstads församling 

af Malmöhus län den 9 oktober 1826; fadren var kronoläns- 

mannen i Skytts härad, v. auditör OLOF EIESsEL MÖLLER och 

modren: GUSTAFVA FREDRIKA SCHLYTER, dotter af prosten och 

kyrkoherden i nämde församling: ADAM SCHLYTER. Efter att 

hafva genomgått Malmö högre elementarläroverk blef han student 

1 Lund 1843, med. fil. kandidat 1850, medic. kandidat 1853, 

medic. licentiat 1855 och kirurgie magister 1856. Samma år 

bosatte han sig såsom praktiserande läkare i den omkring en 

mil från hans barndomshem belägna köpingen Trelleborg, där 

han sedan haft sin verksamhet oafbrutet under en tid af 33 år. 

År 1862 blef han antagen till distriktsläkare inom Skytts härad 

med station 1 köpingen och ingick två år därefter på militär- 

läkarebanan, då han utnämdes till 2:a bataljonsläkare på samma 

USF SENT ES UPS ESSEEN SE EEE EA regemente, där han vid sitt nyss timade frånfälle innehade rege- 

mentsläkaretjänsten. Tio år härefter, år 1874, sökte och erhöll ? 

han 1:a bat.-läkaretjänsten vid Norra skånska infanteri-regementet, 

hvilken tjänst han innehade till år 1880, då han på egen begä- 

ran erhöll transport till motsvarande tjänst på sitt gamla rege- ä 

mente, hvarest han år 1884 utnämdes till regementsläkare, och 

samma år till riddare af kongl. vasaorden. Från år 1868 hade 

Trelleborg erhållit stadsprivilegier och MÖLLER blef nu den första 

stadsläkaren därstädes. Redan förut använd i kommunens ange- 

lägenheter blef han nu jämväl en af stadens fullmäktige och val- 

des år 1875 till ordförande bland desse, hvilken befattning han 

sedan oafbrutet innehade till innevarande års början, då hans 2 

tilltagande sjuklighet nödgade honom att taga afsked från en tjänst, 

som han med heder beklädt under en tid af 14 år. Utom dessa 

befattningar såsom både civil- och militärläkare samt kommunal- 

man hade han under sina krafts dagar och ända till sin under / 

det sista lefnadsåret inträdda sjuklighet utöfvat en ganska vid- 

sträckt och ansträngande enskild praktik, hvilken ganska ofta 

hindrade honom från sysselsättning med sitt älsklingsstudium, 

14 

sn 
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entomologien, samt från exkursioner i omnejden, hvaröfver han i 

sina förtroliga bref ej sällan beklagar sig. 

Redan under sin första studenttid var han känd såsom en 

god sångare och lärer hafva varit en bland medlemmarne i den 

s. k. »Lindbladska qvartetten», hvarjämte han förvärfvat sig en 

ej vanlig skicklighet såsom flöjtist (ja äfven fagottist), och ännu 

på senaste åren gerna deltog i ensemblemusik, helst klassisk, 

sådan den ofta i hans angenäma och gästfria hem utöfvades. 

Att han med dessa förutsättningar var >»en angenäm och eftersökt 

sällskapsman» följer af sig själft, men säkerligen uppskattades 

och värderades han dock mest af de närmare vänner och lärjun- 

gar, som hade lyckan att få njuta af hans omfattande dth gedigna 

kunskaper zz entomologicis, där han var grundligt hemmastadd 

inom de fleste ordningar, men förnämligast dock inom Coleoptera 

och Hymenoptera. Det var i denna egenskap vår Förening, re- 

dan från början af sin tillvaro fick räkna honom såsom en högt 

värderad medlem och jämväl fått i flere från hans hand till dess 

Tidskrift insända originalafhandlingar — af hvilka flere funnits 

värdiga att reproduceras i utländska facktidskrifter och det t. o. m. 

på andra sidan atlanten --- röna talande bevis på hans skarp- 

sinne och iakttagelseförmåga, parade med flit, ihärdighet och sam- 

vetsgrannhet: allt egenskaper, som kännneteckna den rätte natur- 

forskaren. Därjämte var han från år 1885 medlem af »Socieéte 

Entomologique de France», specielt intresserad för » Coléopteres, 

Hyménopteres, surtout Ichneumonides», som det heter i säll- 

skapets »Liste de Memböbres>». 

Det är sannolikt att hågen för insekternas studium tidigt fått 

näring hos M., visst är att han, redan häruti hemmastadd, under 

sina första studentår och i sällskap med sin 2 år äldre vän, 

THOMSON, företog entomologiska exkursioner kring Lund (till 

»Fågelsång med Landby och Ryd», »Kjeflinge» etc. samt till 

»Klinta vid Ringsjön») äfvensom att bägge vid denna tid företrä- 

desvis studerade Coleoptera. Från början af 1850-talet synes ett 

längre afbrott i dessa studier hafva egt rum under det M. afslu- 

tade sina medicinska studier dels i Lund och dels i Stockholm, 

äfvensom under de första åren af hans praktiska verksamhet så- 

som läkare. Men: »on revient toujours äå ses premiers amours> 

heter det och med ingången af 1860-talet synes hans gamla håg 
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hafva vaknat till nytt lif. Närmaste anledningen härtill lärer ha 

varit, att en telegrafkommissarie E., som vistats någon tid i Kalix 

(nära polcirkeln) insamlat en del skalbaggar, hvilka han försökt 

att bestämma och visat sin samling för M. som, efter så många 

års förlopp, dock hade så väl reda på djuren, att han kunde 

rätta alla felaktiga bestämningar. Hans håg för entomologien, 

häraf ytterligare lifvad, föranledde en skrifvelse till vännen THOM- 

SON i Lund med begäran, att denne skulle sända honom hvad som ut- 

kommit af hans nya arbete öfver »Skandinaviens Coleoptera». Med 

den energi och det allvar, hvarmed M. alltid egnade sig åt hvarje sak, 

började han att sätta sig in i de nya och förändrade systematiska an- 

ordningarne och följde sedan, alltjämt lika ifrig, THOMSONS under 

åren 1871—778 utgifna Hymenoptera Scandinavie. Denna ordning 

intresserade M. om möjligt mer än Coleoptera och var det nu 

företrädesvis de i 4:de och s5:e tomen af sistnämda arbete be- 

skrifna Pteromaliderna, som blefvo hans älsklingar. Redan på 

1860-talet hade han börjat studera dessa vackra smådjur — in- 

sektsverldens kolibris — om hvilka SCHMIEDEKNECHT yttrat, »att 

äfven den största järnflit skall för alltid stranda på dessa djur.» 

M. var äfven här en flitig medarbetare åt THOMSON, hvarom 

nämda arbete från 1875—78 bär vittnesbörd på många ställen; 

särskildt genom den vackra 7orymiden, Lioterphus Möllerz, hvilken 

M. funnit i bägge könen under mötestjänstgöring vid Herrevads 

kloster, och af hvilken Tu. bildat ett nytt slägte, grundadt på 

antennsträngens egendomliga bildning. 

Under senare år har M. funnit flera nya svenska arter, af 

hvilka 3 äro beskrifna af honom själf i Föreningens Tidskrift. 

I slutet af 1887 afsände M. en typsamling af svenska Pteroma- 

lide&, så fullständig han kunde åstadkomma, till Gustav MAYR i 

Wien, som då ämnade bearbeta det Europeiska materialet af 

denna grupp. Från honom fick M. i utbyte 86 arter Pteroma- 

lider, däribland flere Dalmanska och Bohemanska species, som 

han ej sett förut, hvarjämte följde MaAYRSs uppsats öfver Europas 

Torymzder, hvilken M. länge förgäfves spanat efter i antiqvaria- 

terna. Äfven Proctotrupernas mnärbeslagtade familj, af hvilka 

mer än 300 svenska arter äro beskrifna, har M.: ökat med 2 af 

honom jämväl i Tidskriften beskrifna nya arter. Af Fam. My- 

maroide, som bildar öfvergången mellan dessa bägge familjer 
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och hvaraf omkring. 60 arter äro kända inom Tyskland och 

England, har M. äfven funnit några arteri Sverige. De äro, som 

bekant, helt små djur (fr. o,5—1,5 m.m.), hvilka parasitera i fjäril- 

ägg, men öfver dessa finnes lika litet som öfver Braconiderna 

något skandinaviskt arbete. 

Men den familj, som under senare år mest intresserade M. 

var dock JIchneumonidernas, särskildt det stora slägtet Ichneu- 

mon. Den 7 jan. 1886 skrifver han härom: »Hvad Ichneumones 

beträffar skall det bli högst intressant att se THOMSONS och 

HOLMGRENS utredning af desamma, då de arbeta hvar för sig 

och utan att hafva reda på hvarandras åsigter. Denna grupp 

tyckes nu ha blifvit gouterad; utom våra svenska vänner arbeta 

i dessa tider engelsmännen BRrRIDGEMAN och FIiTCH, tyskarne 

TISCHBEIN och KRIECHBAUMER med de samma; fransmännen 

LETHIERRY och PUTON intressera sig äfven för dessa ståtliga, 

men svårbestämbara djur». Redan 1880 hade HOLMGREN i sina 

> Ådnotationes ad Tehneumonologiam Suecicam», imförda i Ent. 

Tidskrifts 1:sta årgång, ökat slägtets förut af honom beskrifna 

123 svenska arter med 17, sedan 1864 nyfunna arter, hvar- 

ibland 8 2nov& spceres. Men då fortsättningen häraf lät vänta 

på sig, började MÖLLER en revision af det stora slägtet, hvarvid 

han emellertid mötte oöfvervinneliga svårigheter vid utredningen 

af luctatorius-gruppen, såsom han i bref benämner densamma. 

Det var härvid hanarne, som erbjödo de största svårigheterna 

och dessa hade snarare ökats än minskats genom HOLMGRENS 

»adnotationes». Det befanns att auktorerna dels ofta beskrifvit 

könen af samma art med olika namn och dels förenat könen 

af olika arter under samma namn. För att undvika den villervalla, 

som häraf blef en följd, hade THOMSON och MÖLLER vidtagit 

den utvägen att beskrifva endast honor af nya arter, men ställa 

de okända hanarne åsido tillsvidare och till dess utrönt blifvit 

hvart de borde föras. Slutligen har MÖLLER i Tidskriften, 1883, 

beskrifvit en af honom vid Kempinge nyfunnen art: I. clavipes 

jämte 3 för Sverige nya GRAVENHORSTSKA och WESMAELSKA arter; 

och HoLMGREN år 1883: 3 i Norrland nyfunna arter, hvilka han 

nämt efter: MÖLLER, RINGIUS och RUDOLPHI. 

Af biologiska rön och iakttagelser var M. jämväl högligen 

intresserad. Sålunda säger han i bref af den 25 aug. 1885: 
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» Samla, uppföd och kläck fjärillarver! Det är ett stort nöje, och 

så får man: 1) vackra exemplar, 2) parasiter, 3) biologiska facta.» 

På detta sätt har han i fem år, 1882-—86, studerat »Kålfjäril- 
larvens parasiter» och framlagt de vackra resultaten af sina 

forskningar i Tidskriften för sistnämda år pag. 81—385. Men 

han har äfven i bref till mig af den 5 april 1884 och den 17 maj 

1885 härom yttrat ett och annat, som jag anser förtjäna att här 

meddelas, såsom kompletterande det nämda referatet. »Jag be- 

slöt i höstas», heter det i de första af brefven, »att samla in 

Mzicrogaster-kokonger (som de kallas) för att få reda på huru 

det förhöll sig med Hemitelis och Pezomachi dubbelparasitism; 

hittills har jag kläckt 118 Dibrachys 58 och 36 Hemiteles 9; 

ännu ingen & af de senare och alls ingen Mäicrogaster. Skulle 

nu möjligen ingen Mäicrozaster alls framkomma, kommer jag att 

våga det påståendet att MHemiteles ej är dubbelparasit, utan 

lika primär sådan, som JMäicrogaster, ty jag har puppor efter 

larver utkrupna ur kålfjärillarver i- lyckt kärl, oåtkomliga för 

både Hemaiteler och Ptiteromaliner och man kan väl knappt tänka 

sig möjligheten af att en Hemiteles 9 skulle kunna lägga sitt ägg 

på Microgaster-larven medan han ännu dväljes inom fjärillarvens 

kropp; dock naturens vägar äro underliga och ännu återstå 126 

puppor att kläcka». — Af Microgaster kläcktes emellertid 13 & 

Ar Qöfr. d. 19 april till den 10: juli-1r884. en!.sEnt Iridskrinast 

pag. 834. 

Den senare af de bägge skrifvelserna lyder sålunda: »Du 

minnes kanske att iag nämde om mina försök med att upp- 

fostra kålfjärillarver för att utröna vid hvar tid de möjligen 

attackerades af Microgasterer. Jag har fått dessa kokonger från 

såväl fullvuxna larver som från yngre, uppfödde inne i burar, 

oåtkomlige för någon parasit. Häraf kan således slutas, att 

Microgaster 1 ett tidigt skede af larvlifvet insticker sina ägg. 

Microgasteres kläcktes: en del redan i augusti 1884 (från full- 

vuxna larver), resten i maj och juni 1885 (från de inne upp- 

födde) och ännu finnas lefvande larver i kokongerna. I decem- 

ber öppnade jag en del af desse för att se om i dem funnos 

några parasitlarver; mycket riktigt fann jag i 4 st. puppskelett 

och en liten, blank, oval larv samt i en puppskelett jämte Zre 

dylika larver; dessa antog jag tillhöra Hemiteles fulvipes, men 
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blef ej litet flat, då jag vid hemkomsten från regementsmötet 

fann en mängd döde och några lefvande qvadrimera Pteroma- 

liner i bägge könen; således hvarken Hemiteles eller den penta- 

mere Dibrachys Boucheanus; nej! en Tetrastichus närmast lik 

Evonymelle (BoucHÉ) men &A utan abdominalfläck och 2 med 

olika skulptur på thorax. Hvar har nu detta odjur kommit ifrån? 

Utan tvifvel från kål-larvens kropp, därifrån de små larverne sugit 

sig fast vid Mäicrogaster-larvens kropp och följt med, då dessa 

borrat sig ut och således blifvit inspunne jämte sina värdar. 

Tetrastichus måste passa på i ett tidigare stadium under hud- 

ömsningen att inbringa sina ägg i larvens kropp, ty den har en 

kort Zerebra. Antagligen kommer jag att beskrifva nämda para- 

sit såsom Zz. sp.», tillägger M., hvilket ock skett i tidskriften 1. c. 

pag. 83. TISCcHBEINS mening, att Dibrachys skulle vara parasit 

i 2:dra ordningen på Hemiteles är väl ej härmed tillfullo veder- 

lagd, som M. själf anmärker 1. c. pag. 85, och resultaten af hans 

ännu i maj 1888 fortsatta iakttagelser rörande dylika kläckningar 

gåfvo endast: Hemiteles fulvipes i mängd, men ingen Braconid 

eller Pteromalid, hvadan den biologiska gåtan får bli olöst till 

en annan gång», säger M. och man kan ej gerna undgå, synes 

mig, att häri se en kraftig sporre till fortsättning af dylika iakt- 

tagelser, hvilka snart sagdt kvar som helst kunna åstadkommas, 

ehuru visserligen ej af Aven som helst, enär de förutsätta myc- 

ken urskiljning och stor iakttagelseförmåga. 

Såsom preparatör och samlare intager MÖLLER ett utmärkt 

rum genom sin noggranhet och flit. Visserligen synes han från 

början hafva varit autodidakt, men han blef snart uppmärksam- 

mad, särskildt af professor BOoHEMAN, med hvilken han redan 

i början af 1860-talet låg i bytesaffärer och hvars preparations- 

metod han redan då tillegnat sig. Det är visst att BOHEMAN 

satte ett högt värde på MÖLLERS insigter och skicklighet såsom 

preparatör äfvensom att han personligen besökte honom i Trelle- 

borg och tog hans samlingar därstädes i skärskådande. Ännu 

år 1868 (BOHEMANS dödsår) begagnade MÖLLER dennes »korta 

lappar» vid uppsättning af små insekter, men redan 1870 bör- 

jade han begagna längre kartongstöd för undvikande af grönspån. 

Under senare år började han i stället använda kalker-lärft, som 

lärer hafva fördelen att ej blifva brunaktigt med tiden. År 1884 
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började han på THOMSONS tillstyrkan begagna svarta nålar, hvil- 

kas flera företräden han ofta framhållit, förnämligast den att de 

ej oxideras, hvarigenom eljes ofta »dyrbara insekter under längre -. 

tids förvaring söndersprängas». Under vintern 1886—387 om- 

stack han sina samtliga Ichneumones och Crypti på svarta nålar 

och spände vingarne på af honom själf inventerade spannbräden 

— ett tidsödande arbete, då dessa djur upptogo ej mindre än 10 

vanliga insektlådor i hans samling. 

Det är själfklart, att en man, så intresserad och kunnig i 

sitt fack, gerna skulle meddela sina kunskaper och sin erfarenhet 

åt personer, som ville egna sig åt insekternas studium. Bland 

dem han tidigt (redan på 1860-talet) biträdt med råd och dåd 

var folkskoleinspektören d:r G. SrTrRöm, [efter hvilken en ny 

Laccophailus-art. af THOMSON i Opuscula pag. 535 blifvit upp- 

kallad], hvilken under sina inspektionsresor i Helsingland flitigt 

insamlade Dy£iscider, efter MÖLLERS anvisningar och af honom 

därtill uppmuntrad; vidare under senare år den flitige ichneumo- 

nidsamlaren C. MÖLLER på Wedelsbäck (Stehag) som jämväl gjort 

en mängd vackra fynd, hr C. P. J. PETTERSSON, Håslöf, hrr B: 

VARENIUS, Malmö, stud. EKMAN, Alnarp, m. fl. Ofta begag- 

nade han skolynglingar såsom biträden vid sina exkursioner, 

hvarvid de af honom erhöllo en grundlig undervisning och ofta 

gjorde goda framsteg; bland dessa må nämnas: AUG. EHRENBERG 

från Halland, vid hvilken M. fäste goda förhoppningar; och på 

sista tiden: SIGFRID OLSSON m. fl; de voro honom till god 

hjälp vid insamling af »galler»> från ek, bok, pil, poppel etc., 

blomkorgar af Carduus, Cirsium, Centaurea. stänglar af Fraxi- 

nus, Sambucus, Rubus, etc. för hans kläckningar. 

Allt hvad MÖLLER och hans medhjälpare kunde finna af 

värde underställdes THOMSONS kritiska granskning; detta skedde 

vanligen vid deras ömsesidiga besök hos hvarandra i Lund eller 

Trelleborg. Somrarne gjordes ofta gemensamma exkursioner så- 

som kring Pålsjö, Lund, Kempinge ljung, Bökeberg med Fjellfota- 

sjön o. s. v. På det sistnämda stället möttes de ofta pr järnväg 

och deltog härvid ej sällan MÖLLERS maka i dessa små utfärder 

i en omvexlande yppig natur med sin täta bokskog och vackra 

sjö. I början af augusti månad 1884 hade jag nöjet att i dessa 

tre personers sällskap därstädes tillbringa en oförgätlig dag, då 
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vi alla hjälptes åts att infånga hvad hvar och en fann vara af 

intresse. En stor sällsynthet, som jag förvarar som minne af 

denna dag är den vackra Longicornen: Agapanthia villoso-viride- 

Scens DE GEER, SY, egendomlig för Skåne. 

GustaAF MÖLLER var sedan 1858, den 16 juli, förenad i 

äktenskap med sin kusin: ANNA MARIA ÖLEIDA, med hvilken han 

i mer än 30 år lefvat tillsammans i ett lyckligt men barnlöst 

äktenskap. 

Från trycket har MöLLER utgifvit följande skrifter: 

I. Nove Hymenopterorum Species descripte. — Ent. Tidskr. 3, 1882., Pp. 

179—181 (5 n. sp.) 

2. Bidrag till kännedomen om parasitlifvet i galläpplen och dylika bildningar. 

=" Erot. Tidskr. 3, 1882, p. 182—186, 205, öfvers: i> Psyche: Vol; 4, 

1883, p. 89—91 under titeln: »Contribution to the knowledge of para- 

sitic life in galls». 

3. Bidrag till Sveriges Hymenopterfauna. — Ent. Tidskr., 4, 1883, p. 91—95, 

K205 (2 1. Sp.) 

4. Om kålfjärillarvens parasiter. — Ent. Tidskr. 7, 1886, p. 81—85, 137. 

5. Parasitkläckningar. — Ent. Tidskr. 7, 1888. p. 87—388, 138. 

6. Saturnia Pyri Schiff, tagen i Skåne. — Ent. Tidskr. 7, 1888, p. 144, 199. 

Skeninge den 12 november 18389. 

C. H. Nerén. 
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RESUMES: 

(Page 181 du texte.) 

GusTAF FREDRIK MÖLLER: WVécrologie. 

La société entomologique vient de faire une nouvelle perte 

en la personne de Pun de ses membres les plus zélés et les plus 

actifs,j M. G. F. MÖLLER, médecin major au régiment des dra- 

gons de Scanie, mort å Trelleborg (Scanie), le jeudi 10 octobre 

dernier, d'une affection du coeur qui avait commencé en 18838. 

MÖLLER, né le 9 octobre 1826 å Sjörup, paroisse de Vestra 

Ahlstad, gouvernement de Malmö, s'est, å cöté de les nombreu- 

ses occupations publiques et privées, adonné avec ardeur å I'étude 

de I'entomologie et spécialement å celle des Hymenoptéres. 

On trouvera å la fin de V'article nécrologique suédois la liste 

des travaux - publiés par MÖLLER dans le domaine de Y'entomo- 

logie, la plupart rédigés exclusivement pour cette Revue. 
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EN NY ART AF SLÄGTET CHARAXES OCHS. 

AF 

CHR. AURIVILLIUS. 

Charaxes regius n. sp. &s. Alis supra atris, cyaneo-macu- 

latis et fasciatis; anticis strigis duabus basalibus (una latiore in 

cellula discoidali et altera ad costam 1), macula pone apicem 

cellul& disc. in cellula 4:a, maculis duabus in medio inter cellu- 

lam disc. et apicem al&X&X nec non seriebus duabus macularum, 

una antemarginali macularum majorum 8 et altera marginali ma- 

cularum parvarum 6—7, cyaneis; posticis breviter bicaudatis 

fascia media et maculis lunulisque marginalibus cyaneis. 

Ale subtus fere ut in CZ. Ziridate CRAM. signate et colo- 

rate, at nonnihil dilutiores. — Long, al. exporr. 8o''. 

Hab. Camarun (F. Theorin). 

Till öfre sidans teckning liknar denna vackra art mycket 

Ch. Mycerina GopTt., från hvilken den dock är lätt skild så väl 

genom bakvingarnes svansbihang som ock genom undre sidans 

alldeles skiljaktiga teckning och färg. 
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(Page du 191 texte.) 

CHR. AUurRIVILUUVS: Une nouvelle espece du genre Charaxes 
OCHS. : 

Voir la description latine å la page mentionnée. 

M. AURIVILLIUS ajoute (en suédois) que par le dessin du cöté 

supérieur cette belle espece se rapproche beaucoup de Ch. 

Mycerina GOoDTt., dont il est toutefois facile de la distinguer 

par Pappendice caudal des ailes postérieures, ainsi que par le 

dessin et la couleur tout å fait différents du cöté de dessous. 
XV 



ENTOMOLOGISKE UDFLUGTER I TROMSÖ OMEGN 

AF 

J. SPARRE SCHNEIDER. 

Under läsningen af hr Emil Holmgrens interessante opsats 

over lepidopterologiske ekskursjoner i Stockholms skjergård (Ent. 

Tidskr. 1886—387) opstod der uvilkårlig hos mig et levende ön- 

ske om at indbyde mine entomologiske venner på en udflugt i 

Tromsö-trakten, angående hvis insektfauna jeg vistnok allerede 

har offentliggjort et og andet, men som jeg tror vilde vekke 

större interesse og blive bedre forstået, når man ligesom selv 

fik gå og iagttage og samle med en erfaren förer ved sin side. 

Jeg har også önsket, at de mange, som mellem år og dag 

henvender sig til mig med forslag om bytteforbindelser og an- 

modninger om alle slags oplysninger, for en stor del i entomo- 

logisk retning, skulde få et indblik i denne tilsyneladende så 

fattigt udstyrede trakt, da de fleste synes at stå i den formening, 

at man her kun behöver at gå udenfor sin dör for at samle de 

störste rariteter, medens det virkelige forhold er således, at der 

i Tromsö nermeste omgivelser intet findes af de sedvanlige de: 

sideratissima, der figurerer på alle mankolister, som feks, Öeneis 

bore, norna, Årg. charichlea, polaris, freya,frigga, thore-polaris, 

Plusia parilis, diasema ete. ete. Den der kommer med store 

planer om massefangst af slige herligheder, vil jeg ikke tilråde 

at offre en time på Tromsö men rolig at fortsette til det indre 

af Målselven, Alten og Ostfinmarken, og kanske han så alligevel 

finder, at han er kommen for tidlig eller forsent, eller at der 

overhovedet ingen sommer blev! Men den virkelige elsker af 

naturen og serlig den, der föler og forstår det fortryllende ved 

höifjeldets ensomhed med sit tilsyneladende så karrigt udstyrede 

Entomol. Tidskr. Årg. 10, H. 4 (1889). 13 
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men dog i höjieste grad interessante plante- og dyreliv og den 

hermed i mange henseender beslegtede og ligeså ejendommelige 

fauna på vore tallöse myrer, ham vil jeg trygt indbyde til at 

aflegge det fattige Tromsö et 8 dages besög, jeg skal intet for- 

holde ham men före ham omkring på mine bedste fangpladser 

og lere ham at falde i henrykkelse over en Cicindela campestris 

og med bitter skuffelse at kaste blikket efter en forfeilet Pzieris 

brassice. 

Det billede af Coleopter- og Lepidopter-faunan ved Tromsö, 

som nedenfor oprulles, er vistnok det samlede resultat af mange 

ekskursjoner gjennem en rekke af år; men det er neppe nogen 

tvivl underkastet, at en flittig og opm&erksom samler, der havde 

tiden udelt til sin rådighed og fik bruge den i et gunstigt år 

som i 1883 og 84, i löbet af en uges tid skulde kunne pr&e- 

stere nogetner det hele antal iagttagelser, som jeg her har sam- 

let under ét. 

I. Efter islösningen ved »Prestvandet». 

Det er idag förste juni, »sommermåneden», som det heder 

1 vor: norske almanak. De sidste rester-af isen i gadernesen 

bortskaffet, en idret, hvori små og store deltager lige ivrigt, og 

den yndige ankeldybe vårsöle, der dekker såvel trottoirer som 

kjörebane, föles rent ud behagelig, efterat man nu 1 8 samfulde 

måneder har trasket . om på sne og is. Gjögen ershontentean 

store flokke af gråtrast (Zurdus pilaris) besöger flittigt kompost- 

dyngerne og fort&ller med et ustandseligt skrat om de agrariske 

nydelser, mens bergfinken (Fringilla montifringilla), den stym- 

per, forgjeves anstrenger sig for at hamle op med den v&evre 

lille lövsanger (Sylvia trochilus), som i de nögne birke slår sine 

klare triller. Men godt gjemt i en stor vidie (SaZx nigricans) 

sidder en liden tonekunster, sivsangeren (Sylvia schenobenus), 

hvis sang vistnok i skjönhed nåes og overgåes af nordens natter- 

gal, blåkjelken (Lausciola suecica), men som i lunefuldhed og 

eventyrlige toner går forud for alle nordens sangere. Oppe fra 

öen lyder rypesteggens (Lagopus subalpinus) sterke skrig helt 

ned i den travle by, medens mere eller mindre harmoniske toner 
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nede fra söen fortaller, at også der nyder de vingede skarer i 

fulde drag af vårens liv og lyst. 

JLangs veiene pranger en rig afveksling af lave Salices med 

sine grå og gule »gåsunger», hvor allerede en og anden humle 

(Bombus terrestris, lapponicus, agrorum, nivalis) og Halictus 

lapponicus söger nektar og glemsel, markerne har begyndt at 

iföre sig det med slig usigelig lengsel imödeseede grönne, hvor 

allerede Caltha palustris, den sjeldne Corydalis fabacea, Pri- 

mula scotica, Potentilla maculata, Lotus cormculatus, et par 

Viola-arter m. fl. har begyndt at iveve mönstret, medens for- 

lengst Saxifraga oppositifolia og Tussilago farfara har stukket 

sine små nysgjerrige hoveder frem, då endnu den. övrige natur 

lå helt fengslet i vinterens lenker. Men gjennem larmen fra 

byen og havnen og alle naturens små og store röster trenger 

sig denne dumpe susen fra de lösslupne fjeldbekke på fastlands- 

siden, som mere end alt andet indgiver denne ubeskrivelige for- 

nemmelse af frihed og forhåbning, der skulde synes istand til at 

smelte pantseret om det i indolens mest forh&erdede Nordlands- 

hjerte, men som i hvert fald fuldest föles og forståes af Floras 

og Faunas sande tillbedere. 

Himmelen er så ren og blå som nogetsteds i verden, solen 

stråler med lys og varme, men i skyggen föler man dog öie- 

blikkelig, at vinteren endnu kun har löftet lidt på födderne og 

uindskrenket hersker over alt, der ligger mere end 200 meter 

over havet. Dog trenger ikke livet i den arktiske natur mange 

varmestråler for at vekkes, gressét har forlengst begyndt at 

spire under sneen, og marken grönnes i en fart, såsnart det hvide 

teppe fjernes. Insektverdenen holder tappert fölge med den övrige 

udvikling, og der flagrer også det gamle velkjendte vårbud, en 

Vanessa urtice i sin lidt forandrede polardragt, og er året lidt 

tidligt, fölger Pieris napi snart efter; ja 31 mai 1877 fandt jeg 

endog ett pragtekspl. af Ånarta melanopa siddende ganske be- 

dövet på en Sa/lix-rakle. 

Langs veiene og iser under de fra stengjerderne nedfaldne 

stene lönner det sig nok nu at söge efter Coleoptera. Her tager 

vi i store kolonier Amara torrida, Calathus melanocephalus v. 

nubigena, ÖCryptohypnus riparius og rivularius, Rhaphirus 

attenuatus, Qvedius molochinus og andre proletarer, mere enkelt- 
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vis Åm. qvenseli, apricaria og den vakre interstitialis, Brady- 

cellus deutschii, Loricera pilicornis, Notiophilus aqvaticus, Pa- 

trobus picicornis, excavatus v. assimilis (clavipes ”Thoms.), 

Nebria gyllenhalaz med enkelte var. balbi og hyperborea, 

Tropiphorus mercurialis, Otiorhynchus maurus og rugifrons 

Silpha opaca, Cytilus varius i vakre varieteter, talrige Szmplo- 

caria semistriata og ÄÅAphodius piceus, og om lykken er god, 

kanske en Barynotus schenherri, Mvyloechus appendiculatus 

eller Colon puncticollis, medens Catops morio og Cercyon un- 

punctatum ligeledes hörer til de störste sjeldenheder. Men sikkert 

vil vi finde Ånchicera analis og 1 selskab med den en kel her- 

skare af disse rapfodede Brachelytra, hvis determination man 

med gru imödeser. Kongen for dem alle, Creophilus maxillo- 

sus ligger rolig dugstenket i sin vinterhule, ligeså Schizochiilus 

murinus og Philontus eneus, medens den store flok af små- 

rövere allerede er i livlig bev&gelse: Phil. cephalotes i mengde 

med enkelte sordidus eller kanske en puella, Othius lapidicola, 

Ozxytelus rugosus (sjelden), Ånotylus nitidulus, Omalium fossu- 

latum, Stenus pusillus og carbonarius, Tachinus collaris og 

laticollis, Tachyporus scitulus og pusillus (ren ingen chryso- 

melinus !), Oligota pusillima, Öxypoda umbrata og islandica 

Baryodma lanuginosa, ÅAloconota immunita, Acrotona fungi 

talrigere end alle andre, medens aterrima er sjelden, ÅÄmäischa 

analis og Geostiba circellaris, en hel hoben Azheta, hvoraf kan 

n&vnes arclica, melanocera, tibialis, punctulata, clavipes, fusca, 

medens Ölophrum fuscum "og rotundicolle, Falagria sulcata, 

Coprothassa sordida og endnu fere, som det bliver for vidlöftigt 

at opregne, rangerer under sjeldenhederne. 

Men vi skal ikke hefte os forlenge her, da et endnu in- 

teressantere og mere ejendommeligt Coleopter-samfund venter på 

at gjöre vort n&ermere bekjendtskab. Isen på »Prestvandet» 

er nemlig brudt op for en dags tid siden med nordlig vind, og 

da tör jeg love et så godt udbytte, som neppe nogen anden 

udflugt på Tromsöen under andre omstendigheder vil kunne 

bringe os. 

Det går i begyndelsen noget tungt opover den lerede »Kongs- 

bakke>, om vinteren en tumleplads for börn, om sommeren 

Prado'en for byens melkegivende firbenede, men snart har vi 

SV 
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byen med sit slör af kulrög under vore födder, flöien på kirke- 

spiret blinker en afskedshilsen, og nu lönner det nok umagen 

at standse nogle öieblikke og lade omgivelserne passere revu. 

Bred og mesgtig hever »Tromsdalstinden> sin 4,000” höie, helt 

hvide pyramide ret imod os og lukker for den bekjendte Troms- 

dal i öst; i syd glittrer »Bentsjordtindens» toppe af samme höjde 

og en hel rekke fra 3—4000' höie tinder, börn imod de stor- 

artede fjeldkolosser, som omkrandser Balsfjordens bund, men 

desverre ligger udenfor vor horisont. De to mörkeblå tilsyne- 

adende ganske lave koller ret i syd, netop der, hvor solen hver 

21:de januar forsöger at stikke frem sit smilende åsyn til en 

venlig nyårshilsen, og hvis konturer n&esten udviskes i den hild- 

rende vårluft, er det fjerneste” landemerke, som vort öie herfra 

kan nå; det er det stolte »Mårfjeld» (c. 4300'), hvis isolerede 

beligenhed gjör det synbart n&esten overalt, hvor man ferdes i 

Malangen og Målselven.- I nord lukkes synkredsen af de lidet 

fremtredende fjelde på Ringvatsöen, medens mod vest en vildt 

formet fjeldrekke, hvoraf »Blåmanden», også kaldet »Carl Johans 

N&ese» (c. 3500'), gjör sig mest bemerket, afslutter det fjeld- 

panorama, som oOoveralt stenger vor horisont. Til sjö ser du 

intet, öen er ganske flad ovenpå, og det forekommer en, som 

stod man midt på en stor höislette med alpetrakter på alle 

kanter. 

Men fremad! Forbi de to kirkegårde, den lutherske med 

en vakker birkelund till venstre, og den katholske med et stort 

trekors på en nesten nögen houg til höire, passerer man först 

nogle större myrsletter, som i juli vil levere forskjellige in- 

teressante Lepidoplera, men nu for störste delen er snedéekket. 

Rundt om står en lav men tet birkeskov, hvis grönlige tone rö- 

ber, at den om nogle dage vil stå i sit fagreste vårskrud, om 

det gunstige veir vedvarer. 

Her i den nordre ende af myren ligger da »Prestvandet»>, 

en beskeden mudret dam på nogle hundrede meters lengde og 

bredde, som for en del skylder vandbygningskunsten sit omfang, 

idet myren blev opdemmet forat tjene som reservoir for byens 

vandverk, hvorved efterhånden en måengde flydende öer er Op- 

stået; heldigvis flyder der i de senere år til drikkebehov et mere 

Jugt- og farvefrit vand i byens tappeposter! Omgivelserne er 
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imidlertid overmåde vakre, og midnatstimen heroppe en juninat 

vil. neppe så snart glemmes. . För i tiden var her vistnok også 

et idyllisk fredens hjem for talrige vandfugle, men nu, da Tromsö 

mandlige indvånere kommer till verden med hund og gever, er 

Prestvandet kun skuepladsen for et og andet flygtigt stevnemöde 

af den forsigtige grågås (Anser cinereus) og andet &dlere vildt, 

og kun enkelte ZTringa temmaincki og Totanus fuscus eller 

calidris slår sig till ro her for den korte sommer. Omkring 

midten af måneden mödes her ofte större flokke af brushaner 

(Machetes pugnax), som på de flydende öer opförer sine fan- 

tastiske turneringer men snart flytter til Finmarken, og i alminde- 

lighed er der temmelig stille og öde heroppe. Desto tryggere 

föler imidlertid skogrypen sig her, hvor hver tomme land er bort- 

forpagtet som jagtret, beskyttet som den også er af lovens staerke 

arm; men pas. dig mor rype, som ligger der så tryg i lyngen og 

speider med dine blinkende sorte öine, mens hundene springer 

over din ryg; når den 15 august kommer, skal vi tales ved om 

landsfreden! 

Men hvad bliver det så til med de lovede biller, udbryder 

min utålmodige ledsager. Jo, böi dig nu for det förste ned og 

löft op den flade sten der til höire under vidiebusken, så finder 

du 2 Corymbites affinis, og stik derefter vandhåven ned i den 

lille med visne blade halvfyldte gröft, så får du nogle Helopho- 

rus. glacialis Vil. (nivalis ”Thoms.) og et par af den sjeldne 

Hydroporus melanarius Sturm. til at begynde med. Og så skal 

vi standse en liden stund her ved denne. lille med krogede birke 

bevoksede bakke, på hvis nordside der altid til helt ud i juli 

ligger en mesgtig sneskavl, og som forresten ser yderst gold og 

uindbydende ud. Men bortseet fra, at den i sin egenskab af 

gammel mor&nevold nok kunde lere dig et lidet stykke geologi, 

så lönner det nok umagen at vende endel af de mange små 

stene, som ligger blandt det visne löv på den magre röde glacial- 

sand..: Der -går vistnok flere sten på hvert insekt, men henemet 

sikkert findested for ÅÄmara brunnea, det eneste jeg kjender fra 

Tromsöen, desuden får vi enkelte eksplr. af Gabrius nigritulus, 

Lathrobium fulvipenne, atripalpe og baicalicum, Dyschirius 

globosus, den ejendommelige men sjeldne Gymnusa brewvicollis, 

enkelte Liogluta alpestris og crassicornis, Tachinus proximus, 
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Aphodius piceus med flere almindeligere arter; den her nord 

meget sjeldne Philonthus varians har jeg også taget her. 

ÖrEsÅ en! halv. snes skrdt til; så står vi ved bredden. at 

vandet lige ved vandindtaget og får nu legge os på alle fire i 

den rette observationsstilling. Se der iler en Am. interstitialis 

afsted, og flere viser sig nok snart, skjönt terrenet her ikke er det 

sedvanlige for denne art; talrige ekspr. af en liden race Bemb. 

Oruxellense, og mere enkelte öripunctatum er også allerede i 

rörelse, men under de desverre altfor få stene ligger Pelophila 

borealis, Blethisa multipunctata, begge arter Patrobus, en enkelt 

Aphodius rufipes, Othior. maurus og Feronia diligens Strm. 

endnu i sine vinterhuler bedekkede med dug af den smeltede rimfrost. 

Under vissent löv lige i vandkanten tager vi en halvsnes 

Ilybius angustior, der har overvintret på land, og med dem en 

mangde små Staphylinider: Myllena dubia meget talrig, Gnypeta 

cerulea, Arpedium gqvadrum og troglodytes, Olobhlrum boreale, 

en enkelt Lesteva longaelytrata, Geodromicus globulicollis, Ra- 

plärus maurorufus Gr., Gymnusa brevicollis, Hypocyptus le- 

viusculus og sandelig, der bar vi også en Boreaphilus henningi- 

anus; men hvor denne langhalsede eventyrlige skabning har sit 

rette hjem, har det desverre ikke lykkes mig at udgrunde. Her 

får vi også nogle Cyphon variabilis. 

Ved at trede på grestuerne bringer vi en hel herskare af 

Elaphrus cupreus til at fare ud i vandet og med dem diverse 

Stenus, fest juno og fascicularis J. Sahlb. (brachycerus Thoms.), 

men også nogle Öbzfoveolatus og en enkelt pubescens, andre ar- 

ter har jeg ikke fundet her. Men se, der kommer en noget större 

kobberbrun Elaphrus kravlende op af det våde element og er- 

kjendes straks med fryd som den eftertragtede lapponicus. Fölg 

mig ud på den blöde myr her til höire, så skal du mellem 

Sphagnum-tuerne möde ikke få af denne vakre art og i de skjön- 

neste varieteter, hvoraf den glimrende smaragdgrönne overstråler 

alle; og yderst ved kanten og delvis i vandet beveger sig med 

stor ferdighed nogle Blethisa, medens en liden ÅAnchomenus 

gracilis söger at efterabe sin store slegtning. Men andet ser 

vi ikke herude, og nu kan det vel vere på tide at undersöge, 

hvad der skjuler sig i den tette masse af FEqvisetum-stumper 

og andet »Genist», som krandser stranden. 
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Vi gjör et dygtigt greb med håven og ryster indholdet ud 

på en mostue, og nu gjelder det at vere rap for at kunne gribe 

det rette i denne mylde at Coleoptera, Gammarus neglectus, 

Coriza, larver af Diptera og Pliryganeider og meget andet stygt 

kryb, ja kanske en velme&esket Rana temporaria hopper dig lige 

i ansigtet. Ågabus arcticus udgjör den overveiende del, men 

der er heller ingen mangel på Dytiscus lapponicus (den furede 

? dog meget sjelden), endel Ilybius angustior, enkeltvis Agabus 

alpestris, congener v.lapponicus, et par Åcilius sulcatus 2 (han- 

nen er merkelig nok ikke fundet 1 vor arktiske region), en hel 

del Hydroporus palustris og atriceps Crotch. (melanocephalus), 

griseostriatus meget sjelden, og fastklamrede på undersiden af 

et lidet trestykke sidder nogle Helophorus planicollis "Thoms. 

Men endnu er der et par beboere af Pr&stvandet, som endnu 

ikke har presenteret sig, og dem får vi sikkert ved at öse op 

rusket i den lille bugt på venstre side af indtaget, det er Ran- 

us bistriatus, som er ganske sjelden, og den eftertragtede Co- 

lymbetes dolabratus, som er noget hyppigere. Dens slegtning 

paykulli har jeg endnu ikke seet i Prestvandet, men kun erholdt 

et. enkelt-ekspr. ved en dam 1-selverbyen. 

Og med dette udbytte får vi slå os tilfreds for idag, det er 

jo den förste ordentlige ekskursjon for året, og så må vi ikke 

glemme, at vi befinder os under ner 70:e grad n. br. til og 

med på en ö i skjergården. 

Malakologen vilde heller ikke forgjeves vere fulgt med os 

hidop; en vakker form af Limnea ovata er talrig her, og ikke 

mindre end 35 arter Pisidium er påviste, nemlig fossarzinum Cles., 

lilljeborgi Cless., hoyeri Cles., nitidum Jen. og milium Held. 

Fisketomt er vandet heller ikke nu lenger. FEfter et mis- 

lykket forsög med >»rör» (Salmo alpinus), der gik ud, da dem- 

ningen for endel år siden brast, har det lykkes at få karudser 

til at forplante sig der; de er nu bra store, og vistnok er Tromsö 

det nordligste sted, hver denne art er akklimatiseret. 

Så smilende grön som Tromsöen nu ligger der om som- 

meren, opdyrket som en have, og alt af kulturen uoptaget land 

dekket af en tet om end lavstammet birkeskov, så meget meer- 

keligere er det at Iese, hvad Zetterstedt a sun »Nesarscenaonm 

Sveriges och Norges Lappmarker» i 1821 har at berette om 

: 
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Tromsöen. »Vegetationen på ön är klen; när man undantager 

en mängd pilbuskar, starrgräs, hjortron och mossor, som intaga 

höjderna, så har Flora blott qvar ned omkring stranden en krans 

af några ädlare växter.» Det »kärr», som han omtaler under 

24:de juli, og som da tildels var dekket med sne og is, har uden 

tvivl veret Prestvandet; gid han havde kunnet laese ovenstående 

og hört, hvordan en ekskursjon 68 år senere var faldet ud. 

II. Tromsdalen. 

Tromsdalen eller >»dalen>, -som vi siger her, har en god 

klang i Tromsöboernes ören. Når vi er slupne ud af det lange 

vinterfengsel, dobbelt pinligt på en ö, hvor man ingen vei kan 

komme, som det er verd at tale om, er det beboernes förste og 

störste sommerfornöielse at samle hele familien og vel udrustet 

med kaffekjedel og andet tilbehör att sette over det strömhårde 

sund og så for dagen slå sig ned mellem de lyse birker, spise 

römmekolle (filbytta), plukke ber, lege eller sove i solbakken. 

Men også for turistverdenen er Tromsdalen et af de punk- 

ter, som" uafviselig må besöges, eftersom BEDEKER befaler det. 

Thi her har siden umindelige tider nogle Fjeldfinner fra Kare- 

suando havt sit sommerkvarter, og når turistskibet melder sin 

ankomst med salut, pynter fjeldets sönner og dötre sig i sin bed- 

ste stas, for nu er der flere »roner» (kroner) at fortjene, end der 

er personer i den Europa-trette kavalkade, som efter 2 dages 

stillesidden på dampskibet ikke årker at spadsere den yndige 

halvtimes veistub, men foretrekker »to go on horseback.» Föri 

tiden traskede man en god halv norsk mil opover over baekke 

og myrer; nu förer en god ridevei op til leiren, der er flyttet 

halvveis ned i dalen, og medens Lapperne viser sine kunster 

med lassoen, stiller 2 å 3 fotografer op sine apparater for at 

forevige disse grupper af Stanley-hatte med hvide slör og pels- 

besatte kåber, der medbringer de deilige blanke kroner, men 

tillige har forgiftet disse stakkars naturbörn i en grad, som det 
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rent ud er oprörende at iagttage. Med modvillie vender jeg mig 

bort fra dette billede og flyr ud til moder natur forat hente bedre 

indtryk og fölelser. 

Tromsdalen er en udpreget »bottendal», der öiensynlig er 

et resultat of ismassers arbeide i en fjern fortid. I sydost luk- 

kes den af Tromsdalstinden, medens på nordsiden Thomasjord- 

fjeldet (hornblende bergart og fuldt af urer) og i syd Flöifjeldet 

(glimmerskifer med kalklag), steilere men greskledt helt til top- 

pen, danner siderne. Bundd&ekket er grus og sand, rullesten og 

skarpkantede fra fjeldsiderne nedramlede blokke, vekslende med 

myrstrekninger. Vegetationen er frodig, men af tidligere dages 

pregtige birkeskov står der nu kun nogle få bedagede, top- 

brudte veteraner överst i dalen; dog viser den raskt opskydende 

ungskov af birk, or og vidie (Salix nigricans), at her atter kan 

blive noget, om naturen uhindret får råde, det vil sige, når Fjeld- 

finnerne er uddöde, og Nordme&ndene har hört op at hade skov. 

I hele sin lengde af c. 7 kil. gjennemströmmes dalen af 

Tromsdalselven, der kommer fra et lidet vand överst oppe under 

en brat sort fjeldveg. Det overordentlig rigt greskledte överste 

parti af dalen har jeg endnu ikke undersögt i den for insektlivet 

gunstigste tid af sommeren, men slår ikke alle merker feil, er 

her vistnok et ypperligt feldt, og jeg har også foresat mig ved 

förste leilighed at revidere det grundigt. 

Vi lander ved den bekvemme for turisterne bestemte trappe 

og er idag 3, idet lepidopteroiogen har slået fölge med; thi 23:de 

juni har lokket også mange små »skjelvingede» frem til &2re for 

dagen, idet insektlivet i ”Tromsdalens varme urer er tidligere 

udviklet end noget andetsteds i Tromsö omegn. 

Veien går gjennem tunet på gården Storstennes og fölger 

så temmelig ner söen forbi Tromsösundets kirkegård, til vi når 

elvens udlöb. Engen står gul af Ranunculus og Caltha, men 

når undtages nogle FPieris napi, hunnen i sin gulgrå arktisk- 

alpine dragt, en del Czidaria albulata og etpar höist middel- 

mådige Vanessa urtice, kommer der ingen andre Sirener på vor 

vei her, hvorfor vi böier af tilhöire ved den förste bek, arbeider 

os gjennem et tet vidiekrat, hvor et par nyklekkede Botys in- 

gvinatalis falder som bytte, og står så ved en liden rund myr, 

der ser höist lovende ud. <Forventningsfuld treder du ud og 
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speider omkring; skal det förste syn vere en Årgynnis frigga 

eller vil en stor sort Erebia disa tumle op af stargraesset? Å nei, 

min ven, du er her med byens larm endnu inden hörevidde, og 

den ÄÅrgynnis, du jager efter, er en euphrosyne 1 sin alminde- 

ligste dragt, som har forladt bakken der borte for et öieblik. 

En måned senere flyver her Å. arsilache i en stor og vakker 

form, andre »perlemodersommerfugle» vil vi söge forgjaeves: 

Men se&nk blikket med opmeaerksomhed ned på tuerne, og 

du skal blive var en sand vrimmel af Micros, der frembyder 

meget af interesse. Talrige Penthina schulziana, bipunctana, 

palustrana, metallicana, den meget lokale Steganoptycha erice- 

tana, Phoxopteryx myrtillana, svermer livligt omkring Betula 

nuna og Vaccinium, medens Lortrix forsterana og rubicundana 

altid forekommer meget enkeltvis. Her möder os atter Bot. zn- 

qvinatalis, Eupithecia satyrata er der ingen mangel på, men 

hyperboreata hörer til sjeldenhederne. 

Et enkelt individ af Åcidalia fumata sidder på en Rubus 

chamemoraus, af hvilken larven vistnok ernerer sig, dens flyvetid 

begynder först en 14 dage senere. En sortagtig fremmed ud- 

seende liden fyr forfölger du med opmerksomhed; den slår sig 

ned lige foran dine födder, men vanskeligt er det at finde den 

igjen mellem iyngen, thi Crambus maculalis er en mester i at 

forstikke sig. Til en behagelig afveksling tager vi så nogle Ly- 

cena optilete, der imidlertid her ude ved kysten er ganske spar- 

som, ligeså enkelte Zygena exulans, der også mest holder sig 

på myrer, ialfald i lavlandet. 

På bakken i kanten af myren svermer en hel del Stegano- 

ptycha qvadrana omkring blåberlyngen, her får vi også et ekspr. 

af den sjeldne Lampronia prelatella, og se, der er virkelig alle- 

rede en Erebia ligea fremme, men först omkring midten af juli 

falder dens egentlige flyvetid. Her så jeg 23 juni 1883 en veri- 

tabel Pzierzis brassice, det eneste ekspr., som nordenfor 67" er 

mödt mig i frihed, idet jeg også engang har fundet larven i en 

have i byen. 

Vi kommer atter ud på veien og stöder af og til op en 

Cidaria designata og terrugata ab. spadicearia, hannerne alle- 

rede temmelig afflöine, medens det vrimler overalt af albulata. 

Der nede ved elvens udlöb ligger en brakvandsdam på en liden 
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våd gresslette, hvor jeg vil råde coleopterologen til at standse 

en halv times tid. <= I den er t/som. <dybe "dam viamlentden 

allerede af froskeyngel, medens en liden Salmo alpinus, som vår- 

flommen har fört did, farer forskrekket omkring. Nogle gamle 

bekjendte nemlig Blethisa og El. cupreus möder os straks, og 

nesten i samme öieblik får vi öie på nogle skinnende blå punk- 

ter; det er den vakre Phedon concinnum, som jeg kun har seet 

her samt inde i Balsfjord på en lignende lokalitet. Vi tager 

med nogle flygtige Salda'er og legger os plat ned for bedre 

at iagttage småkrybet; der, på en liden leret plet, hvor graesset 

står tyndt, ser vi en os ubekjendt Bembidium i ikke få ekspr. 

smutte mellem gresrödderne og erkjender den senere som «con- 

taminatum TI. Sahlbg., der ikke er fundet på noget andet punkt 

indenfor Norges område, og desverre synes findestedet senere at 

vere ödelagt. 

På den fine sand lige ved söen ligger endel opkastet halvtör 

tang og fjorgamle »kokasser», som vi vender om, og opdager 

herunder hele kolonier af Ötior. monticola, Egialia sabuleti og 

Bradycellus pubescens, medens Coccinella Ir1-punctata vel er en 

mere tilfeldig gjest. Her findes også flere ejendommelige og til- 

dels sjeldne små Brachelytra som Omalium riparium, Åtheta 

morltuorum, picipennis, diversa samt Baryodma moerens, lugu- 

öris og bilineata. Efter under et trestykke i gressumpen at 

have taget et individ af den sjeldne Cercyon hemorrhoum og 

med håven 1 gresset den ligeså sparsomme FEtheothassa depla- 

rata, fortsetter vi veien gjennem en vakker lund langs elven 

forbi tfeglverket, det eneste industrielle anleg ved Tromsö, men 

gjör underveis en afstikker op på verkets torvmyr forat forsyne 

os med Donacia levicollis, som i de pragtfuldeste farvevarieteter 

sidder på Menyanthes, tager på fjorgammel sop etpar eksplr. af 

den sjeldne Caiops nigrita, går derpå over elven og stiler så mod 

venstre gjennem krattet op mod de grönne skråninger under urerne. 

En rig vegetation af bregner, Epilobium og de almindelige 

lavlandsplanter, hvoriblandt Rubus saxatilis og ideus, Cornus 

svecica og Vaccinium myrtillus dominerer, dekker over ujevn- 

hederne i terrenet, og tet krat af birk med or og heg veksler 

med små åbne dalsenkninger, der på denne årstid leder vandet 

fra höiderne, men senere bliver törre. 
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Her er idetheletaget dygtig ulendt, solen steger forsvarligt, 

og pustende og snublende kravler vi op og ned til stor opbyg-: 

gelse - for beboerne på de to nedenfor liggende gårde. Arg. 

Selene og euphrosyne besöger flittigt de blomstrende Geranium, 

men Erebia lappona lader vi her vere i fred, da vi senere skal 

få bedre mark at fange denne lumske fyr på. Polyommatus 

phleas v. americanus i nyklekkede eksplr. narrer os gang på 

gang ved at smutte ud af håven mellem stenene, endnu flygti- 

gere er Nemeophila plantaginis ab. hospita, men der er godt 

om dem her, og hunnerne lader sig forholdsvis let fange. En 

enkelt Lycena argus v. egidion er allerede fremme heroppe, 

men ellers ser vi af dagsommerfugle kun den allestedsnerverende 

Pieris napti. 
Der sidder en brun liden tingest og soler sig roligt på en 

sten; det er en gammel bekjendt fra sydligere bredder, Phrag- 

matobia fuliginosa, som også er udbredt over den hele arktiske 

region men altid erholdes enkeltvis, og i neste öieblik lykkes 

det at fange et af disse hurtigt forbisurrende vesener, som til 

vor store glede viser sig at vere en frisk Ånarta cordigerå, 

men en formodet melanopa er det i dette vanskelige terraen 

umuligt at forfölge videre. 

En me&engde Penthina lacunana, bipunctana, metallicana, 

nebulosana og den gådefulde sudetana svermer omkring blåber- 

lyngen, medens Zortrix ministrana i friske eksplr. holder sig 

inde i de skyggefulde birkesnar. En Cochylis vulneratana tager 

vi også her som en stor sjeldenhed, medens Sciaphila osseana 

og Scoparia sudetica, 2 almindelige arter, netop har begyndt 

sin flyvetid. Omkring Antennaria dioica svermer to helt for- 

skjellige småv&esener, der ikke fjerner sig langt fra den plet, hvor 

denne plante vokser i klynger; det er den vakre Botys porphy- 

ralis (purpuralis er derimod ikke funden ovenfor 67:de grad), 

som iser er talrig på Tromsöen, og Platyptilus tesseradactylus, 

der sikkerlig begge som larver er afhengige af denne plante, 

medens Zetterstedtiz vil vere at finde i krattet på fugtigere ste- 

der. Den psychelignende Pygmena fusca har også nu sin blom- 

stringstid, men her findes også en &Xgte Psyche, idet jeg har 

fundet en udvoksen larvesek af standfussi festet til blåberlyng, 

uden at det lykkedes mig at få den udklekket. Endnu må 
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nevnes endel Micros, som holder til her, nemlig Grapholitha 

tetraqvetrana, Phoxopteryx ungvicella og Gelechia virgella, der 

alle 3 på det nermeste er afflöine, Gelechia viduella, Blabopha- 

nes rusticella, Crambus dumetellus og margaritellus, Incurvaria 

vetulella og Nemophora swammerdamella. 

Cidaria hastulata synes at dominere den hele sommerfugl- 

verden iår, og ikke let er det i denne me&ngde at skille ud en 

enkelt C. affinitata, medens munitata og montanata i den blege 

arktiske v. lapponica stikker mere af mod /astulata, der har en 

heliophil arts hele skyhed og rastlöse bevegelser. Heroppe mö- 

der os også to särdeles vakre små arktiske Geometrae, nemlig 

Cid. minorata og adegqvata, den sidste fornemmelig nede mellem 

vidiekrattet, medens znorata bestemt foretrekker tört terren; 

begge svermer frivillig ud over eftermiddagen, medens en stor 

grå Gnophos sordaria opskremt atter setter sig roligt ned på 

en- stor sten, dens tid kommer först efter kl. 10 om aftenen: 

Nede i orekrattet tager vi endelig en Sesia culiciformis, medens 

de sammenrullede blade röber tilstedeverelsen af Grapholitha 

solandriana, som i august vil komme til udvikling. 

Imidlertid har vor ven coleopterologen ingenlunde veret le- 

dig, om hans arbeide har veret mindre anstrengende. Nu er 

det den rette tid for Corymbites affinis, der svermer talrigt om- 

kring, men ligeså ofte falder en af de trege sorte Dolerus-arter 

1 håven, hvis flugt meget ligner en billes, dog er han rigtig hel- 

dig, erstatter en Cor. serraticornis mange sådanne feiltagelser; 

ligeledes svermer Sericosomus brunneus, Campylus linearis og 

Podabrus alpinus, dog er de alle 3 sparsomme her. På Betula 

fåes enkeltvis Ånoplus plantaris, Ceutorhynchus rubicundus og 

Rhynchites betule, på Salix ÖOrchestes saliceti, Dorytomus 

bituberculatus og som en sjeldenhed Lina lapponica, medens 

Gomnioctena pallida er mindre sparsom. Der slår et stort insekt 

sig ned på en rogn (Sorbus aucuparia) og viser sig at vere 

den sjeldne JYoxotus cursor, og fra en anden side kommer len 

Rhagiuum mordax stilende mod det samme mål, andre Longi- 

cornzer söger vi her forgjeves, men til erstatning tager du den 

vakre Pyrochroa pectinicornis og etpar Hylecoetus dermestoides, 

som muntert kryber omkring på en gammel birkestubbe. &Cäis 

boleti, Malthodes flavoguttatus, Rhagonycha testacea og Can- 
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tharis pilosa svermer også omkring i solskinnet, men hermed 

er også alle Tromsötraktens Ma/lacodermata opregnede. 

Under stene langs et bekkeleie erholdes flere interessante 

arter som Harpalus luteicornis, Aucupalpus deutschii, Xantho- 

linus tricolor, Bessopora soror, Trichopteryx volans, og lengere 

nede ved etpar forladte finnegammer en hel del Am. interstitia- 

lis, enkelte gvenseliz, men desverre kun en eneste erratica, som 

synes at vere meget sjelden, apricaria, Omalium rivulare og 

Septentrionis, Åtheta cauta, Otior. maurus med flere gamle be- 

kjendte; her har jeg også under gammel bark ved foden af en 

birkestubbe fundet det eneste ved 'Tromsö observerede eksplr. af 

Feronia oblongopunctatra, medens den i de indre distrikter er 

udbredt og ikke sjelden. En liden stund får vi også offre på at 

rode »in stercore bovino, ovino et rhenonum» og gjör en ganske 

vakker fangst. ÅAphodius lapponum, piceus og depressus i mengde, 

meget sjelden derimod foetidus FE., Cercyon melanocephalum, 

hemorrhoidale, Cryptopleurum atomarium, Tachinus proximus 

og pallipes, Tanycrurns lagveatus i masse, Philonthus margi- 

natus, Åtheta atramentaria og kanske endnu etpar Åtheta-arter. 

ÅAphod. fimetarius og rufipes har jeg derimod ikke seet her men 

vel på Tromsöen. Under jagten på en Pol. phleas er du kom- 

men op i en brat klöft med et lidet bakkeleie, men skal jeg tro 

mine egne öine? er det ikke en Cicindela campestris, som flyver 

afsted, og der en til, som se&etter sig på en Salr-busk og derfra 

vandrer i håven; hvordan er den kommen hid, og hvad har den 

her at gjöre, eftersom den ikke mellem polarcirkelen og Tromsö 

er bemerket nogetsteds? Ja herpå ved jeg intet andet at svare, 

end at det var i »1883», men eksemplaret kan du se i museets 

samling. 

Ved en brusende sneb&ek slår vi os så ned og tager frenr 

vore smörbröd, som glider ned med en drik af »kildens klare 

vand>, thi spirituosa duger ikke for den, som skal mase hele 

dagen i solstegen, det har jeg for lenge, lenge siden erfaret. Det 

er en nydelse at få strekke sig i lyngen og se op i den blå 

himmel; alle fjelde omkring nue nrd helt kledte i sine hvide 

vinterkåber, men tusinder af sölvstråler henger ned fra alle sider 

og frembringer en halvt bedövenda susen, understemmen i vårens 

jubelhymne. Nede 1i krattet fremtryller blåkjelken sine merke- 
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ligste harmonier, mens höit over vore hoveder oppe i det bratte 

fjeld ringtrosten (Zurdus torgqvatus) i rene, gribende flöitetoner 

tolker sine fölelser. Over os kredser to fjeldvåker (Buteo la 

gZopus), der også har sat bo under »Storstenen»>, men elskovs- 

sangen minder langt mere om katten end om nogen anden fuglelok. 

Dog, vi har ikke. tid eller rö. til at hyile lengedefölides 

ud på eftermiddagen, og endnu skal vi fortsette et stykke op- 

over dalen på nordsiden af elven, hvor bunden er mere myr 

lendt og nesten uden trevegetation. Her gjör vi en god fangst 

af friske Ereb. lappona, og efter mange anstrengelser vandrer 

endelig også en Ånarta melaleuca ind i »dödsriget», medens 

flere heldig har undsluppet vore garn; den er imidlertid meget 

sparsom her ude ved kysten, medens jeg i Sydvaranger og Måls- 

elven har seet den i hundredevis. Her på myrerne möder os 

nogle vakre og interessante Micros, först Crambus maculalis og 

Steganoptycha ericetana igjen, men Penthina sauciana har vi 

ikke seet för og heller ikke den nydelige Glyplipteryx hawor- 

thana, i hvis selskab vi også ser [ncurvaria oehlmanniella og 

vetulella foruden de tidligere på dagen observerede Penthina- 

arter og Bot. ingvinatalis, der altid er velkommen. Coleoptero- 

logen har imidlertid ved at bruge håven oppe i skråningen fået 

Aucupalpus collaris, Cryptocephalus labiatus, Coccinella 7-punc- 

zata og den sjeldne Mydnobius spinipes samt en liden grön larve, 

som wvi finder er Hadena adusta og tager med hjem forat for- 

söge den opfödt og overvintret, hvilket nok ved lidt forsigtighed 

vil lykkes Den deraf udklekkede sommerfugl vil du finde lidt 

mindre og mörkere-men ellers nesten ganske som sydligere eksplr. 

Hos Gustav eller Oscar belönner vi os så endelig efter da- 

gens möie med en römmekolle og kaffe efterpå, tender en cigar 

og går derfra over elven på en skröbelig bro forat tage hjemover 

på turistveien i den vakre birkelund. Her byder sig neppe mere 

for lepidopterologen, men »Käferanten» har mödt en Carabus 

glabratus i veien, og på en nyhugget birkestubbe forsyner han 

sig med et antal Åz£heta succicola, medens nogle i hast vendte 

stene yder Åcidota crenata, Tachinus marginellus og Bempb. 

fellmanni; tidligere har han taget Elaphrus riparius og Bemb. 

bruxellense på elvebredden, og en medbragt Philonthus viser sig 

at vere den meget sjeldne znigrita. 
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Og så siger vi godnat til Tromsdalen, som efterhånden er 

bleven fyldt med glade skarer af byturister, der nu i den lyse 

sommernat skal tage igjen alt det, som den lange sure vår har 

negtet dem. Men kom igjen om en måneds tid, så skal vi se, 

hvad det endnu snekledte Flöifjeld der oppe over vore hoveder 

har at byde på. 

Ill. Flöifjeldet. 

Det varede hele 6 år, förend det gik op for mig, at der 

også her nord gives en virkelig alpin flora og fauna. Jeg kom 

med den bestemte forestilling, at nordenfor polarcirkelen rådede 

en arktisk fauna ublandet fra »fjeld til fjere», idet jeg kun 

kjendte den arktiske Lepidopterverden fra Staudingers og Wockes 

reise i 1860, i Alten som skjönt beliggende kun etpar minuter 

nordenfor Tromsö höide allerede for en stor del frembyder de 

egte finmarkske forholde, som jeg i 1878 stiftede nermere be- 

kjendtskab med i Sydvaranger. 

Hertil kom også for endel, at min helbred tidligere ikke 

tillod de med fjeldbestigninger forbundne anstrengelser, således 

som jeg senere ved övelse og herdning har veret istand til; og 

således kunde det da gå for sig, at jeg år efter år besögte Måls- 

elvens herlige dalföre, funderende på, hvorfor ikke her ligesåvel 

som i Alten flöi Colias hecla, Argynnis frigga, Öeneis norna etc., 

indtil jeg ved en ren händelse förtes op ovenfor skovgrendsen 

på et lidet fjeld ved Bjerkeng, hvor pludselig hele denne herlige 

arktiske fauna åbenbarede sig i al sin skjönhed. 

På samme måde om end i al tarvelighed har Flöifjeldet 

efterhånden udfoldet så mange tiltrekkende sider ved sin interes- 

sante alpine dyrverden, at det fremfor noget andet punkt er ble- 

ven det mest eftertragtede mål for mine udflugter ved Tromsö, 

men desverre har jeg i den bedste tid nesten altid veret bort- 

reist, og serdeles meget står der vistnok endnu igjen at iagttage 

deroppe. 

Jeg indbyder da den velvillige leser til at fölge os did op 

en vakker dag i slutningen af juli. Idag har også botanikeren 

slået fulge med, thi vistnok er august den egentlige blomster- 
. 

Entomol. Tidskr. Arg. 10, H. 4 (1889). 14 
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måned på Flöifjeldet, men det er jo en let sag at hensette os i 

1803, HOS således kan også Floras velynder regne på et godt 

udbytte. 

Vi begynder på den samme vei, som förte os til Troms- 

dalen, men slår strax ind på turiststien og har da kun at bryde 

af fra denne i en ret vinkel til höire, så berer det straks opover 

Flöifjeldet.  Enkelte Erebia ligea flagrer over skovlysningerne, 

men flest ser vi her af Sciaphila osseana og tildels Lygris po- 

pulata med enkelte Cid. cesiata, truncata og citrata; 2 a 3 

uger senere vil det vrimle af Cid. sordidata og endnu noget se- 

nere af delutata, der holder ud nesten til sneen kommer. Her 

findes ingen urer, alt er dekket med jord og derovenpå en tet 

gresvekst, og let og bekvemt fölger vi kreaturveienes zigzaglinier 

opover. 

I c. 200 m. höide skal vi lade coleopterologen få standse 

lidt og begynde sit stenvelterarbeide, der lönnes med vakre fund. 

Det er en helt anden fauna end den, vi har gjort bekjendtskab 

med på de to förste udflugter: Cychrus rostratus v. pygmeus, 

Leistus ferrugineus, Trechus 4-striatus, Harpalus 4-punctatus 

(seriepunctatus), Notiophilus biguttatus og palustris, Anisotoma 

picea, Tachyporus jocosus Say, den sjeldne og kun ved Tromsö 

fundne ÖOlophrum alpestre Heer, O. consimile, med flere gamle 

bekjendte som Nebria gyllenhali, begge Patrobus, Calathus 

mäicropterus m. ff. 

Ovenfor den lille hytte, hvor arbeiderne i kalkbruddet tid- 

ligere holdt til, står endel aldrige birker, dels halvt omstyrtede 

og uddöde, dels endnu med nogle lövberende kviste hist og her; 

det er de sidste levninger af den fordums vakre skov, som Zet- 

terstedt omtaler, og neppe vil den nogensinde her opnå sin tid- 

ligere udstrekning og frodighed. Under barken på disse vetera- 

ner gjör vi overraskende fund. <Ölistherus megacephalus og 

substriatus, Baptolinus pilicornis, Leptusa analis; vingedek- 

kerne af en Åthous undulatus og endel store larver, som visse- 

lig tilhörer denne art; viser, at vi. er: komme. på urettestidikfos 

dette vakre insekt, men til gjengjeld melder kammeratens jubel- 

råb fundet af en pragtfuld Stenotrachelus ceneus, medens jeg 

haler frem en mere beskeden Rhagium mordax. Endnu lidt 

höiere oppe vil vi blive overraskede ved at finde såvel Carabus 
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catenulatus som violaceus; de er ved Tromsö merkelig nok ikke 

fundne i lavlandet, men endnu mere påfaldende er det, at de 

begge hovedsagelig synes at tilhöre öerne i skjergården, de mest 

isoleret beliggende ikke undtagne. 

Lepidopterologen får idag nok assistere sine venner lidt, 

skjönt heller ikke kan skal vende tomhendet hjem, men för vi 

kommer op på platået, er der for ham lidet at udrette. Vi er nu 

nåede ovenfor de sidste forkröblede birke, og som en dands går 

det på det blöde grönne teppe; Veronica alpina melder sig först, 

så kommer Zofjeldia, Azalea, Sibbaldia, Dryas, Silene acaulis- 

Andromeda tetragona og den yndefulde ltypnoides, Poa alpina 

v. vivipara, Åspidium lonchitis etc. etc., men jeg er ikke me- 

get hjemme på dette område og n&evner kun mine egne yndlinge, 

som jeg sikkert kjender. Her möder vi en gammel bekjendt, 

Pygmena fusca, som svermer talrig på visse indskrenkede 1o- 

kaliteter, og sammen med den to interesante höiarktiske arter, 

den vakre Botys ephippiadis, hvis flyvepladse synes meget ind, 

skrenkede, og Crambus furcatellus, n&st Plutella cruciferarum 

en af de hårdföreste arter (forekommer således på Vardö), som 

forekommer over hele fjeldet. Cidaria hastulata i endnu gode 

eksplr. flyver overalt, og den stigende sol har også bragt nogle 

Rhopalocera i rörelse, nemlig Pol. phleas, som jeg har iagttaget 

til c. 300 m. 0. h., Årg. pales ganske talrig besögende Ranun- 

culus, medens vi kun möder en og anden arsilache, der her 

oppe ikke egentlig har passende flyvepladse og derfor forekom- 

mer i en race, der viser en overgang til pales. Erebia lappona 

möder os enkeltvis over hele fjeldet endnu i gode eksplr. 

Oppe under den mere urede runde kol, der danner det egent- 

lige Flöifjeld, også kaldet »Böntuen>, ligger 2 små damme i en 

höide af 463 m. = 1481' (efter overlerer Nyhuus't målninger). 

De vedligeholdes af nogle snebreer, som i enkelte år smelter 

ganske op, og da törrer også dammene helt ud, som tilfeldet var 

i 1883; nu danner de trods sit ringe omfang en behagelig afveks- 

ling i landskabet, og her er mangt og meget af interesse at iagt- 

tage. Under stene ved bredden finder vi enkelte Amara alpina 

(torrida tilhörer udelukkende lavlandet), Miscodera arctica, Åci- 

dota crenata, Patrob. picicornis og Nebr. gyllenhali, begge i 

sine rufino-varieteter; Byrrhus fasciatus vover Sig også hid op, 
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og det store sorte insekt, som surrer afsted i en ejendommelig flugt, 

viser sig at vere Säilpha lapponica. På lave Salices finder vi 

AÅnthophagus omalinus og enkelte Phyllodecta polaris, men 

dennes rette hjem er höire op. 

I selve dammen lever flere interessante vaesener; der har vi 

Limnea truncatula v. schneideri, den hårdföreste af alle fersk- 

vandsmollusker; som små fiske svömmer store skarer af den 

merkelige crustacé Branchinecta paludosa, medens en stor Dap/mia 

forekommer i slig m&engde, at der langs bredden dannes brune 

striber, når de flokker sig sammen. Af Coleoptera fimder vi en- 

kelte Ågabus alpestris og guttatus, men i stor mengde Zkom- 

Soni, såvel v. rufinus som coriaceus, samt Hydroporus griseostria- 

tus og atriceps. 

Men höiere op! Det går ikke ganske så bekvemt som för, 

men opstigningen er dog let nok, og först nu begynder de vak- 

reste fjeldplanter at optrede i mengde. Ranunculus pygmeus 

og nvalis blomstrer ved foden af de små snebreer, medens den 

pragtfulde renblom (ÅK. glacialis) fornemmelig vokser på nord- 

siden mellem stenene; Väiscaria alpina står hist og her på tör 

grund, Diapensia lapponica, diverse Saxifraga, men Stilene 

acaulis og Dryas er de mest fremtredende, og begge er de af 

insekter mest besögte höifjeldsplanter. De fleste besögende er 

vistnok små Diptera og Ichneuomonider, men pas på og tag den 

sorte lille fyr, -som, dveler: på D>ypas nogle sekunder; tderier 

ÅAnarta Zetterstedtiä, hvis larve jeg her har fundet på denne 

plante, og se der en noget lysere, som viser sig at vere Å. lap- 

ponica, derverre er de begge yderst sparsomme. Endnu nogle 

minuter, og vi står ved varden, hvorpå vindflöien er opreist 630 

m. (2000') o. h., men först har vi taget en underlig Penthina, 

som . viser sig at vere norscana HH. S., hdtil konfkjendtera 

Schweitzeralperne, og det bliver dagens bedste fund. 

Vi kravler op på varden og nyder herfra en henrivende ud- 

sigt, over Tromsöen, der ligger under vore födder som et park- 

anleg med gange og lysthus og Prestvandet som et smilende 

blåt öie midt i alt dette grönne, og Sandne&ssundet som en stribe 

på den anden side; der er det lave eide ud 1 Kalfjorden mellem 

Kvalöens vakre fjelde, men vort udkigspunkt ligger ikke höit nok, 

til at vort blik skulde kunne nå ud til det åbne hav. Bag os 
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löfter Tromsdalstinden sig såre megtig og stenger desvere for 

udsigten til de vilde indtil 5 å 6000' höie fjeldkomplekser, som 

vi fra toppen af tinden får et lidet indblik i. 

Der er ganske vindstille heroppe, medens der nede på söen 

bleser en let bris, som ofte er tilfeldet ved östlig vind, og store 

fluer nesten farvede som Bombus lapponicus svermer omkring 

varden og setter sig dristig på vore kleder; det er renens verste 

plageånd, Öestrus tfarandi, som jeg kun en enkelt gang har seet 

nede i dalen, hvor den kom og satte sig på mit bryst. Fra 

varden og indover er terrenet ganske fladt, rigtig Xgte höifjeld 

med nögne bergflader og sparsom vegetation, men her finder 

botanikeren en af Flöifjeldets ypperste frembringelser, Årnica 

alpina, og ligeledes har Phyllodecta polaris her sit rette hjem, 

hvilket sees på de brune skeletterede Salix herbacea, medens de- 

linkventerne selv kryber i mengde omkring forat söge sig vinter- 

kvarter; det kan nok trenges heroppe, hvor det kanske er sne- 

bart 13 måned om året. 

Enkelte andre interessantere Coleoptera treffer vi også her: 

Amar. alpina, Deliphrum tectum var., Geodromicus globuli- 

collis, Åcrulia inflata og i en liden snevandspyt en enkelt Hy- 

droporus arcticus. Det er fristende at fortsette indover, og så 

Hrnivikenkanden varde, der uiggen ji Dm. (245Y )FOs M3 Herder 

Amar. alpina ganske talrig og Phyl. polaris kryber omkring i 

mengde på selve varden. Vi indtager vort frugale middagsmåltid 

i denne öde egn, hvor en liden flok fjeldryper (Laägopus alpinus) 

eekdeneneste -tilskueres derer lidet sky, daj de er sig sin. kled: 

nings med omgivelserne nöie harmonerende farver vel bevidste. 

I stilhed fjerner botanikeren sig med en tilsyneladende ligegyldig 

mine, men jeg ved, hvorom hans tanker tumler sig; Carex nar- 

dina er vistnok af udseende fjeldets wuanseligste vaekst, men 

fagmanden finder den skjön, og vor ven går den selvfölgelig ikke 

forbi; dog, jeg skal hviske dig i öret, hvad den egentlige magnet 

heder: det er den lille gulblomstrede Draba crassifolia, som 

har lokket så mange florister op på Flöifjeldet, men ikke hörer 

jeg til de indviede, og så lader vi vor ven gå alene på den 

ekspedition. Det kunde veret interessant at fortsette og kanske 

bestige selve »tinden», men endnu er det for tidlig på året, og 

ikke ved jeg heller, om der er noget at hente. Vi tager altså 
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den samme vei tilbage men gjör en liden afstikker ned til höire, 

hvor en mod nord beliggende större snefon tappert har modstået 

sommerens indflydelse. Her mödte mig 17 august 1885 et syn, 

hvortil jeg aldrig har seet noget sidestykke: tusinder af insekter 

kröb omkring på sneen eller lå nede i små hulningér, der var 

smeltede omkring deres legemer, halvt stivnede men dog endnu 

levende; hovedmassen udgjordes af middelsstore og små JIchneu- 

monider, hvoraf jeg her på en halv time samlede nzesten ligeså 

mange individer, som jeg har gjort i 10 sommere tilsammen, 

desuden fandtes en Ösmia og nogle Tenthredinider. Coleoptera 

var der kun få af, mest Phyl. vitelline og polaris, desuden 

Aphodius lapponum og 2 Cantharis pilosa, men mest over- 

raskedes jeg ved Amara lunicollis, Elater tristis og Cocc. I14- 

Laurtara, et eksplr. af hver art, og.-disse 3 arter har jeg hyerken 

för eller senere fundet ved Tromsö. Den sterke vind om natten 

eller morgenen må have fört dem op her fra dalen eller kanske 

lengere inde fra landet; men merkeligt var det, at jeg på andre 

snefonner så få eller ingen insekter, og jeg beklager meget ikke 

grundigere at have benyttet mig af den sjeldne anledning, som 

dengang böd sig frem. 

Nedover går det uden vesentlige ophold eller eventyr; en 

hare farer udover »Böntuen», og omkring og i dammene möder 

vi hele renflokken, som netop har gjort sine kunster for et sel- 

skab af turister og nu föler sig synbart lettede ved at kunne 

vaske civilisationen af sig. En enlig »boltit> (Charadrius mo- 

7inellus) tripper omkring med hengende vinger og röber sig 

derved som en lykkelig omend z&ngstelig moder, ellers er her 

stille og höitideligt heroppe i ensomheden. Men nede i de 

bratte lier lyder latter og munterhed, og snart möder vi små sel- 

skaber, som agter at tilbringe den lyse sommernat på >»Stor- 

stenen»- eller »Böntuen»: börn som; sleber ved, fedre med kurve, 

pustende madamer med den kjere kaffekjedel, og unge piger, som 

kun berer sig selv eller hales opover af sine tilbedere; natur- 

forskeren er overflödig på fjeldet nu! 

Nedenfor stenbryderhytten står en birkestubbe, som jeg vel 

har årsag til at mindes, thi den har ydet mig: en stor koloni af 

Endomychus coccineus, mange Rhizophagus dispar, Mere Te- 

trätoma ancora, Cis boleti, Epurcea boreella, Olisterus mega- 
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cephalus, en Rhinosimus ruficollis og Trichopteryx fascicularis, 

og seks af disse 8 arter har jeg kun fundet på denne stubbe! 

Coleopterologen har idag til det sidste fordelen på sin side, idet 

han i rådden sop finder Lordithon pygmeus, Tachinus proxti- 

mus og de sjeldne Barypodma mycetophaga Kraatz og nitida 

Gr. samt ÄÅzfheta picipennis Man. 

Vi setter os på stranden for at nyde det vakre syn af sun- 

det i aftenbelysning og vente på botanikeren, som snart efter 

indfinder sig på det aftalte mödested; af udtrykket i hans ansigt 

er det greit at skjönne, at der er passeret ham noget, men han 

har vakkert måttet love taushed, og derfor har heller ikke jeg 

noget mere at berette i den anledning. 

Og hermed tager jeg for denne gang farvel med den tål- 

modige leser; nu ved du, hvad Tromsö-trakten har at byde, om 

du kommer, og bliver du skuffet, er skylden ikke min. Men 

vil du denne gang vere rimelig i dine fordringer, skal du kanske 

engang også få vere med at jage freya i solstegen på Brand- 

momyren og »stupe kråke» under /ecla-jagten på »Kalvehovedet>. 

Tromsö ?/,—89. 

RER AE SIDA SN Kn rr RAA NERENS VR Anka ONE SR ES SIA 
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SPARRE-SCHNEIDER! ExXcursions entomologiques dans les en- 

virons de Tromsö, Norvege. 

I'auteur norvégien donne une description trés intéressante 

de la flore mais surtout de la faune entomologique des environs 

de Tromsö, å VPFépoque de lP'année (fin de mai, commencement 

de juin) ou dans ces hautes latitudes la nature sort de son som- 

meil de huit mois, ainsi que dans la partie la plus belle du court 

été de ces régions, le mois de juillet. Le manque d'espace nous 

empå&che malheureusement de suivre M. SPARRE-SCHNEiIDER dans 

ses excursions sur le plateau ondulé qui domine la ville de 

Tromsö, ainsi que sur la terre ferme en face, soit dans le Troms- 

dalen (vallée de Troms) que parcourt en serpentant le Troms- 

dalself, soit sur les sommités du Flöjfjeld. Nous renvoyons done 

le lecteur å la description de la flore et de la faune entomolo- 

gique donnée dans P'article original, qui mériterait la reproduc- 

tion dans une revue étrangére. 
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OM OLLONBORRARNE 

AF 

SVEN LAMPA. 

Bland de skadeinsekter, som icke allenast under de sista 

åren utan äfven för lång tid tillbaka sedan låtit mycket tala om 

sig, är ollonborren otvifvelaktigt den förnämsta. Dess utseende 

och lefnadsvanor äro tämligen allmänt bekanta, och blir det där- 

för öfverflödigt att här lemna en utförligare beskrifning rörande 

dem. Af samma orsak har jag hittills underlåtit att, såväl vid 

sammankomster som uti tidskrifter, beröra dessa skadedjur. Nu 

för tillfället anser jag mig dock manad eller så godt som nöd- 

gad härtill, eftersom desamma för närvarande gifvit upphofvet 

till en snart sagdt brännande fråga för våra sydligaste landskap, 

hvilken antagligen i viss mån kommer att beröra hela landet. 

Under sådana förhållanden kan saken ej få halka förbi entomolo- 

giska föreningens uppmärksamhet, utan blir det hennes pligt att 

med intresse följa densammas utveckling och om möjligt med- 

verka till en god utgång. Föreningen är visserligen ej ännu i 

den ställning att kunna aktivt ingripa, men hon både kan och 

bör lemna sitt moraliska understöd, där sådant kan vara af be- 

hofvet påkalladt. 

Om vi jämföra de visserligen torftiga upplysningar, som stå 

till buds från längesedan gångna tider, med dem vi ega från sista 

åren, så blir omdömet otvifvelaktigt detta: att hos oss liksom i 

Danmark ollonborrsvärmarne och larvernas härjningar allt mer 

tilltaga och visa en tendens att småningom utbreda sig öfver 
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förut skyddade områden. Låt vara att skadedjuren kunna upp- 

träda periodiskt och visa sig mindre talrikt den ena tiden än en 

annan på en och samma trakt; men ett faktum synes det emeller- 

tid vara, att då de sedermera återkomma i myckenhet, antalet 

och larvskadan blir långt större än någonsin förut. 

Såsom exempel på ollonborrarnes utbredning må anföras, 

att första gången de omnämnas såsom skadedjur hos oss, näm- 

ligen 1776, synas de intagit ett mer inskränkt område, nämligen 

sydligaste Halland; år 1833 hafva de uppnått Halmstadstrakten 

och i början af sjuttiotalet äro de i närheten af Varberg. 1887 

voro de ännu talrikare norr om Halmstad, än i södra delen af länet, 

och insamlades i stor mängd, åtminstone så långt norr ut som 

i Fjärås helt nära Kungsbacka. I Kristianstads län hafva de 

uppträdt i stor myckenhet sedan en längre tid tillbaka, men för- 

nämligast uti de trakter, som ligga på sluttningarne af Hallandsås, 

där Bjäre härad har ansetts nästan som deras urhem. Så små- 

ningom hafva de likväl utbredt sig längre åt sydost och äro nu 

besvärliga i Kristianstads norra omgifningar samt ännu längre 

öster ut till och med i närliggande delar af Blekinge, där man 

för tjugu år sedan knappast hörde talas om dem. Hvar den 

slutliga gränsen för deras framryckande är belägen torde ännu 

vara omöjligt att bestämma, men troligt är, att den kommer att 

framflyttas så långt jordmånen är lämplig, hvilket ju är för- 

hållandet i närbelägna, större sträckor af Blekinge, Småland 

och Vestergötland. Förr var deras vistelseort mer begränsad och 

inskränkte sig till de sandiga trakterna i Halland och Skåne, där 

alfven af naturen är genomsläppande och lemnar torra vinter- 

qvarter; numera är förhållandet ett annat, sedan en djupare och 

omsorgsfullare afdikning och torrläggning genomförts litet hvarstädes. 

Af nyss anförda förhållanden torde det blifva tydligt för en 

hvar, att kraftiga åtgärder äro af nöden, om skadedjurens öfver- 

handtagande i våra sydliga provinser skall kunna förebyggas, ty 

den tid £az komma, då jordbruk där i en del trakter eljes blir 

nästan lönlöst. Men bemödandena kunna ej blifva tillfyllest- 

görande, om de skola helt och hållet bero på den enskilda upp- 

offringen, utan måste blifva samfäldta och obligatoriska. Statens 

och kommunernas mellankomst, liksom i Danmark genom lagen 

af den 1 april 1887, måste anlitas, om något verkligt godt resul- 
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tat skall kunna åstadkommas. Ofvannämda författning påbjuder, 

att i de trakter inom landet, där man kan antaga, att ollonbor- 

rar skola förekomma i större mängd, kan inrikesministeriet 

anbefalla insamling och ödeläggelse af lefvande ollonborrar. 

Påbudet sker genom amtet till de af ollonborrar hemsökta kom- 

munerna, på hvars styrelse verkställigheten hvilar. Hvar och en 

jordinnehafvare bör själf verkställa insamlingen å sitt område, men 

underlåter han detta, eller gör det ofullständigt, tillkommer det 

kommunalnämden att taga hand om arbetet. Lägger han hinder 

i vägen för insamlingen, straffas han med böter af från 10 till 

100 kronor, hvilka tillfalla kommunalkassan. 

Utgifterna för insamlingen och dödandet af ollonborrarne 

förskotteras af kommunen, som sedermera återbekommer hälften 

af utlägget från statskassan och en fjärdedel genom amtsrepre- 

sentationen. . 

Detta är nu hufvudinnehållet af ollonborrelagen i Danmark, 

och verkningarne däraf visade sig redan samma år den utkom. 

Ollonborresvärmarne voro då omåttliga och insamlingen medförde 

i 411 kommuner ett resultat af tretusen, 755 millioner, 473 tu- 

senfemhundra ollonborrar, hvarför utgifterna uppgingo till 662,018 

kr., 43 öre. Häruti deltog statskassan med ej mindre än 330,049 

Kr O8-Öre: 

Förhållandena äro här visserligen något annorlunda be- 

skaffade än i Danmark, ty där är nästan hela landet utsatt för 

ollonborrhärjningarne, och statsbidragen komma härigenom till 

nytta för alla landsdelar. Hos oss är det däremot ännu endast 

sådana provinser, hvilka kunna räknas bland de bäst lottade, 

som äro utsatta för härjningar, och mången kan härigenom hysa 

den öfvertygelsen, att de böra kunna hjälpa sig själfva. Men 

om egendomar där, i följd af upprepade härjningar, skulle, liksom 

i Danmark skett på flera ställen, till den grad utarmas, att ingen 

vågar köpa dem, och kronoarrendatorerna ej mäkta betala sina arren- 

den, då kommer hela landet att få vidkännas följderna af min- 

skade statsinkomster och indirekt lida genom ollonborrarnes 

framfart. Härtill må slutligen läggas en omständighet, hvilken 

litet hvar torde känna, som något sysselsatt sig med iakttagelser 

på närmare håll, nämligen den, att utan statens ingripande, en 

verkligt fruktbringande förföljelse af ollonborrarne aldrig torde 
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komma till stånd, ty därtill fordras, att insamlingen skall ske 

med kraft äfven å sådana glest bebodda och fattigare områden, 

hvars innehafvare hvarken ega tillräckliga arbetskrafter eller pen- 

ningemedel, för att som sig bör verkställa densamma. 

Då denna vigtiga fråga antagligen inom kort blir hänskjuten 

till statsmakternas ompröfning och afgörande, vore det kanske ej 

utan betydelse, om ett uttalande af denna förening komme att 

offentliggöras, eftersom hon i vissa afseenden torde kunna be- 

traktas såsom en auktoritet, hvars ord borde ega något värde. 

Innan jag lemnar detta ämne, torde en eller annan erfaren- 

het från vistelsen uti de af ollonborrarne hemsökta trakterna få 

omnämnas. Det är klart att min uppmärksamhet skulle fästas 

förnämligast på de medel, som vore användbara mot dessa skade- 

djurs härjningar och först och främst på sådana, som redan blifvit 

förordade och efter hvad det påståtts med framgång använda. 

Uti mitt lilla arbete om ollonborrarne omnämdes ett par dylika, 

som helt nyligen blifvit i tryck rekommenderade, och det ena 

af dem förordades till och med till försök. Detta hade, som det 

uppgafs, med framgång användts i Frankrike och bestod däruti, 

| 
: 
/ 
: 

att i jorden nedfördes medelst en därtill lämplig spruta 6 gram 

benzin pr qvadratmeter, till ett sådant djup, att benzinen kom 

något under det jordlager, där larverna vid tillfället befunno sig. 

För att utröna hvilken inverkan detta starkt luktande ämne skulle 

st bre 

utöfva på larverna, indröp jag några droppar däraf uti en bleck- 

ask, där en qvantitet jord och en larv förut befunno sig, samt 

påsatte det ganska tätt slutande locket. Dagen därpå aftogs 

detta, och larven befann sig, menskligt att se, uti högönsklig 
TERESE FTEERAT 

välmåga, oaktadt benzinlukten ännu var ganska intensiv. Opera- 

tionen förnyades därför ännu en gång, men medförde enahanda 

resultat. Detta experiment ansåg jag tillfyllest för att öfvertygas 

om, att 6 gram benzin, fördelade på två ställen uti ett jordstycke 

af en qvadratmeters yta, ej skulle kunna uträtta något, synner- 

ligast då larven där har tillfälle att aflägsna sig ifrån det ställe, 

där luktämnet placerats, och därigenom lättare undgår inflytandet 

däraf. 

Ett annat medel, hvars verksamhet jag redan förut betviflat, 

och som äfven skall förskrifva sig från Frankrike, består uti 

TASTE EEE, PT YCTSFOT OSSE 

fångstgropar af 30 centimeters diameter och djup, hvilka fyllas 
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med halfbrunnen kreatursspillning på försommaren och sedan 

längre fram visiteras, hvarvid en ansenlig myckenhet ollonborre- 

larver skola ertappas uti gödseln. Vid Bonarp i Skåne kom jag 

1 tillfälle att undersöka ett litet fält, som hyste en myckenhet 

larver och hvarpå funnos såväl smärre gödselhögar som lemnin- 

gar efter betande kreatur, men kunde ej finna att dessa utöfvade 

någon starkare dragningskraft på larverna, utan funnos de vida 

talrikare under grästufvor, än å de förstnämda ställena. Jag blef 

äfven iståndsatt att närmare granska ett slags larver, som vid 

första påseendet voro förvillande lika ollonborrlarver af ett års 

ålder och hvilka påträffades under en sten, där animalisk gödsel 

förefanns. Vid undersökningen af dessa öfvertygades jag dock 

snart om, att de voro af annat slag, troligen larver af en större 

Aphodius-art, hvars käkar ej äro mejselformiga som ollonborrarnes, 

utan försedda med en knöllik tand innanför spetsen. 

Fransmannen, som uppfunnit ofvannämda fångstmetod, var 

antagligen ingen erfaren entomolog och hade säkerligen förtegat 

sitt rön, om han låtit sakkunnigare person närmare undersöka 

fångsten. 

För att utröna hur länge ollonborrelarver kunna lefva under 

vatten, fyllde jag därmed ett dricksglas och ditlade 5 stycken larver, 

nyss plockade från marken. Den första upptogs stel, men med 

bibehållen färg, efter 24 timmar, den andra efter 30, den tredje 

Efterr4e, den fjärde: efter 60, och den femte efter 96 timmar, d. 

Vv. s. fyra hela dygns förlopp. Alla började visa lifstecken, så 

snart vattnet på kroppsytan bortdunstat, och voro efter en kort 

stunds förlopp lika lifliga och krya som någonsin, samt lefva 

ännu i denna stund, insperrade 1 en glasburk, fylld med jord 

Uti afhandlingar rörande ifrågavarande skadedjur, förekom- 

mer vanligtvis det påståendet, att dess larver ej kunna uthärda 

solljuset, utan inom kort dö, om de utsättas därför. För att bli 

förvissad om hur härmed förhöll sig, insamlades några exemplar, 

hvilka lades på en lös trädgårdsrabatt under en timmes tid. Sol- 

ljuset var därunder ej mycket intensivt och syntes bekomma dem 

föga, hvarför de flyttades till en berså och placerades på den 

där befintliga, grusbetäckta marken. Numera sken solen fullstän- 

digt och upphettade marken i hög grad. Här uthärdade tre af 

larverna i 13 och den fjärde uti två timmar, innan hudens 
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mörkare, nästan svarta färg tillkännagaf att lifvet flyktat. Deras 

bemödanden att nedkrypa i jorden lyckades dock ej, och skulle 

så alltid vara fallet, när de äro utsatta för solskenet, vore detta 

en mycket god sak, emedan man då vore säker om, att de indi- 

vider, som under klara och varma dagar af åkerredskapen föras 

upp på jordytan, där skulle gå sin undergång till mötes. 

Genom dessa få och enkla experiment kan man göra sig 

en föreställning om larvernas förmåga att motstå yttre, ogynn- 

samma inflytanden och komma till insigt därom, att några medel 

till deras dödande i jorden knappast torde stå att finna; utan 

måste man, tills vidare åtminstone, nöja sig med sådana, som 

visserligen äro besvärliga och kostsamma, men dock ofelbara, 

nämligen insamling af larverna samt de fullbildade insekterna 

under svärmningsåren. Ett annat hjälpmedel, som nog borde 

kunna kraftigt bidraga till skadedjurens hållande inom tillbörliga 

gränser, kan kanske bestå däruti, att för närvarande nästan nakna 

skogs- eller hedmarker, som ligga så godt som värdelösa, men 

äro ett kärt tillhåll för ollonborrarne, besås med barrträdsfrön 

eller planteras, och lockplatser å lämpliga ställen å fälten upp- 

rättas, där honorna erhålla den förmånligaste lokalen för ägg- 

läggningen, och där afkomman lätteligen kan förgöras. Att när- 

mare utveckla detta, torde dock blifva allt för tröttande, hvarför 

det nu måste förbigås, för att möjligen en annan gång anföras. 

RÉSUMÉS. 

(Pager217 du texte.) 

S. LaMmPa: Les Hannetons. 

M. S. LamPA donne Y'histoire de V'arrivée et des ravages 

des hannetons en Suede, et mentionne quelques-uns des moyens 

employés å l'étranger et dans notre pays pour s'en débarrasser 

autant qu'il est possible de le faire. 



OM ACARIDVÄFNAD PÅ TRÄD. 

AF 

(FAÄRESVYS SL FPANORIVIEEOS: 

I förra hälften af sistlidne september meddelades af Prof. 

F. L. EKMAN en iakttagelse att bland träden i Tekniska Hög- 

skolans trädgård tvänne, en alm och en lind, efter stam och 

grenar voro öfverdragna med en glänsande väfnad. Denna väf- 

nad befanns gjord af en liten, knappt o,5 mm. lång Acarid, som 

uppehöll sig i milliarder under densamma, här och där i större 

hopar. 

Då jag kommit i tillfälle att närmare undersöka dels afsågade 

stycken af trädgrenarne med prof på själfva väfnaden, dels lef- 

vande och spritlagda exemplar af djuret, meddelas här 1 korthet 

resultatet af denna undersökning. 

Väfnaden, som sluter tätt intill trädets bark och har en 

egendomlig glans, är bildad af mycket nära hvarandra — de 

flesta längsefter" grenen — löpande trådar, hvilka bilda flere 

lager innanför hvarandra. Dels härigenom dels genom trådarnes 

finhet — de särskiljas fullt tydligt först vid omkring 500 gångers 

förstoring — förklaras väfnadens för obeväpnadt öga glasartade 

beskaffenhet, som ger trädet utseende af att vara nerisadt. De 

afsågade grenstyckena voro rundt om betäckta med en dylik 

sammanhängande väfnad. 

Hvad själfva Åcariden beträffar, tillhör densamma det under 

namnet »spinn» kända slägtet Zetranychus DUFoUR. Arterna af 

+ En koloni af dessa Acarider, som nu på andra månaden förvaras i en 

lasburk, har öfverspunnit denna invändigt med trådar som på samma sätt 8 
till största delen löpa i ex riktning. 
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detta slägte vistas dels på träd, buskar och örter i det fria, dels 

träffas de (ZI. telarius) ofta på krukväxter, i boningsrum och 

drifhus och hafva där sin spinnförmåga att tacka för den all- 

männare uppmärksamhet de, trots sin ringa storlek, tilldragit sig. 

Den ifrågavarande arten synes mig kunna identifieras med 

Tetranychus ulmi KocH+ i alla väsentliga delar, såsom i af- 

seende på kroppsformen, borstbeväpningen och färgfördelningen; 

dock äro färgerna ljusare än på den af KocH meddelade figuren, 

men stämma däremot nära öfverens med en af BERLESE "+ lemnad 

afbildning af samma form. B. betraktar emellertid densamma 

såsom en varietet af Tetranyckus telarius (= T. telarius var. 

russeolus EE") och upptager såsom dess synonymer: 7". ulmi KOCH, 

T. russeolus KocH samt I. fervidus Kocn. Från de båda se- 

nare, som afbildas af KocH I. c; Fast. 17, Fig. n5v OcCheRase 

37, Fig. 2, skiljer sig dock den föreliggande formen i flere af 

seenden. 

Grundfärgen är nämligen hos denna rödgul med mörkare, 

genom ett tvärbälte förenade sidofält och ljusare extremiteter. 

Ögonen, som vid genomfallande ljus tyckas svarta (såsom de af- 

bildats af KocH hos de nämda arterna), äro emellertid vid på- 

fallande ljus karmosinröda. Borsten äro ordnade i fyra mot 

kroppens bakre ända konvergerande rader. 

I afseende på mundelarne visar djuret full öfverensstämmelse 

med de af BERLESE 1. c. Fasc. 36, n:o 6 lemnade figurerna öfver 

dessa delars form hos slägtet Zerraänychus i allmänhet. 

Det sagda gäller närmast den på aZm uppträdande formen. 

Den som träffades på /Zznd befanns emellertid endast genom sin 

ringare kroppsstorlek samt färgteckningen olik den förra. 

Grundfärgen hos lindacariden är blekgul, dock spåras äfven 

hos denna de ofvannämda något mörkare sidofälten. Till följd 

häraf synes mig här föreligga endast ett yngre utvecklingsstadium 

af den förra; eller ock möjligen en blekare färgvarietet af den- 

samma. 

=C. L. KocH: Deutschlands Crustaceen, Myriopoden und Arachniden 

RASEN NO SKIT. 

"F A. BERLESE: Acari, Myriopoda et Scorpiones hucusque in Italia reperta. 

Padova 1887. Fasc. 36, n:o 10. 

" Den kallas på figuren Zetranychus telarius ulmi KOCH. 
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Hvad slutligen dessa Acariders lefnadssätt angår, lemna hittills 

gjorda iakttagelser vid handen, att de i likhet med sina samsläg- 

tingar under vegetationstiden uppehålla sig företrädesvis — om 

ej uteslutande — på trädens blad; vid tiden för löffällningen 

däremot söka de sig väg längs grenar och stam till marken, där 

de öfvervintra vid trädets. fot”eller i sprickor på barken o. dyl. 

Denna deras väg betecknas af den ofvan beskrifna, till utseendet 

homogena, glänsande väfnaden, till hvilken hvarje individ torde 

lemna sitt bidrag, på samma gång den tjänar dem alla till ett 

gemensamt skydd, vare sig mera tillfälligt endast under själfva 

vandringen eller under längre tid. Att nämligen äfven det se- 

nare eger rum synes framgå af det förhållandet, att större eller 

mindre skaror af djuren träffas hopade på vissa ställen under väf: 

naden i sprickor på barken, hvilka de efter allt utseende utvalt 

till en temporär tillflyktsort. 

Att tillkomsten af väfnaden längs stam och grenar uteslu- 

tande står i samband med djurens vandringsdrift och till följd 

häraf endast på en viss årstid kan iakttagas, framgår äfven af de 

uppgifter som lemnas i Acaridlitteraturen om närstående formers 

lefnadsförhållanden. Så yttrar t. ex. Kocn" om den på lind 

lefvande Tetranychus soctus: >In manchen Jahren im Monat Au- 

gust und September auf der grossblättrigen Linde zu Milliarden; 

seltener auf der kleinblättrigen. Zuweilen ist der ganze Stamm, 

gewöhnlich auf der Nordseite, mit einem dichten florartigen, wie 

Atlas glänzenden Gewebe iiberzogen, unter welchem sich die Mil- 

ben aufhalten und an dem Gewebe hin und her laufen. Später, 

wenn die Milben das Gewebe verlassen haben, löst sich solches 

von den Bäumen ab, und wird dann durch die Luft stickweise 

fortgetrieben; alsdann halten sich die Milben auf dem Boden am 

Fusse des Baumes auf, welcher damit ganz bedeckt ist.» 

Och om den ifrågavarande formen säger BERLESE: »frequen- 

tiorem invenies sub Platanorum cortice hieme hibernantem, filis 

sericeis cirecumdatum>». 

Att den nämda väfnaden, trots sitt egendomliga utseende 

så sällan iakttages torde sålunda finna sin närmaste förklaring 

däruti, att densamma tillhör endast en viss bestämd årstid och 

FIRST NE AR fe a 

Entomeol. Tidskr. Årg. 10, H. 4 (1880). = 
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äfven då endast under gynsamma väderleksförhållanden, såsom 

längre torka, genom sin glans lättare faller i ögonen ". Också 

torde dess utbredning öfver trädet naturligt nog stå i förhållande 

till mängden af Acarider, som under sommaren där utvecklats, 

hvadan sannolikt under en del år träden endast delvis äro öfver- 

spunna af väfnaden, som därigenom lättare undgår uppmärksam- 

heten. 

+ På den nämda fyndorten befanns väfnaden några dagar senare, efter 

inträffadt regn, hafva förlorat mycket af sitt ursprungliga glänsande utseende, 

vara alldeles pressad till stammen och delvis remnad. 

(Bager223, dutexte.) 

CARL W. S. AURIVILLIUS: Sur des toiles d'Acarides sur 

les arbres. 
w 

M. le Docteur C. AURIVILLIUS mentionne un Acaride du genre 

Tetranyc/mus DUFOoUR, qui avait recouvert, cette année-ci, de ses 

toiles le tronc et les branches d'un tilleul et d'un orme cerois- 

sant dans le jardin de Y'École polytechnique (Tekniska Hög- 

skolan) de Stockholm. M. AURIVILLIUS a cru pouvoir identifier ÅN 

les individus examinés par lui avec YTetranychus ulmti KOocH. 







ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 
10o-ÅRS-FEST DEN 14 DECEMBER 1889 

AF 

OSKAR TH. SANDAHL. 

I Hötel Phoenix mindre sal jämte tillhörande salong sam- 

lades kl. 7 på aftonen ofvannämda dag ett större antal af Entomo- 

logiska Föreningens ledamöter från Stockholm och landsorten, 

för att högtidlighålla fullbordandet af föreningens första årtionde. 

Deltagarnes antal i den enkla festligheten hade helt visst blifvit 

långt större, om icke den i hufvudstaden allmänt utbredda malaria- 

sjukdom, som blifvit kallad »influenza», »ryska snufvan», »blixt- 

katarren» 0. s. v., hade hindrat många föreningsmedlemmar att 

närvara. b 

Vid inträdet i salen såg man fondväggen ofvan styrelsens 

bord prydd med en samling porträtter af en del stormän inom 

den svenska entomologien, såsom LINNÉ, THUNBERG, GYLLENHAL, 

SCHÖNHERR, OÖ. I. FÅHRAZUS, BOHEMAN, WAHLBERG och STÅL, samt 

af föreningens förste välgörare Dr A. F. REGNELL. Dessa por- 

trätter voro anskaffade af hrr AURIVILLIUS och SANDAHL. 

Utmed salens båda långsidor voro stälda bord i samman- 

hängande rad och dessutom fanns ett särskildt bord invid styrelse- 

estraden, på hvilket ett urval af föreningens bibliotek, såsom prakt- 

verket »Memoires pour servir åå lUhistoire des insectes» af 

CARL DE GEER jämte åtskilliga andra utmärktare arbeten voro 

framlagda. Där funnos ock de utkomna 10 första årgångarne af 

Entomologisk Tidskrift. 

Entomol. Tidskr. Årg. 10, H. 3 (1889). 16 
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Å borden utmed långsidorna var vackert ordnad en utställ- 

ning af intressanta föremål hörande till entomologien och dess 

utöfvande, lemnade af följande utställare: 

Riksmusei entomologiska afdelning genom prof. CHER. 

AURIVILLIUS: 19 lådor med exotiska fjärilar från vidt skiljda 

länder, såsom: från Kongo hemförde af hr JUHLIN-DAHNFELT; 

från Kamerun och Gaboon af hr FR. THEORIN; från Philippinska 

öarne af MÖLLER; från Grönland genom Nordenskiöldska expedi- 

tionen hemförde af G. KOLTHOFF; från Ceylon (»paradisfjärilar») 

af FRISTEDT. Särskild uppmärksamhet förtjänade de i en grupp 

för sig sammanstälda fjärilsarter, hvilka hafva 2-—3 olika honor 

med från hvarandra skilda färgteckningar. Vidare hade prof. A. 

utstält en af papiermaché förfärdigad »silkesmask», eller larven 

till Bombyx morz, i mycket förstorad skala och afsedd till under- 

visningsmateriel, åskådliggörande alla inre organs utseende och 

läge inom larven. Själfva Ssilkesfjäriln var ock afbildad i stark 

förstoring. Bredvid denna låg ett annat pappersfabrikat, men 

framstäldt af insekter, nämligen ett kolossalt getingbo. 

Hr konservator W. Meves hade ur sin utomordentligt vackra 

och rika samling af palearktiska fjärilar utstält icke mindre än 

28 lådor, i hvilka de praktfulla slägtena Colias och Lycena 

voro representerade i öfverdådig artrikedom. Många andra in- 

tressanta slägten, såsom bland Parnassäi, voro framstälda i hela 

serier. Flera synnerligen praktfulla fjärilar voro särskildt utstälda, 

bland hvilka endast må nämnas den i smaragdgrön sidenglans 

skimrande Saturnmia Isabella St., hittills endast funnen å Sierra 

Guadarrama i Spanien. 

Hr W. MeEveEs hade äfven framlagt nätta, för små insekt- 

samlingar afsedda kartonger, till hvilka permarne af Sveriges 

statskalender behändigt användts. I en sådan voro fjärilar från 

Equador insatta. Därjämte var utstäldt ett s. k spännbräde med 

flyttbara skifvor, å hvilka fjärilar voro utspända, för att åskådlig- 

göra arbetsmetoden vid fjärilars preparering. 

Hr konservator Sv. LAMPA hade lemnat till utställningen en 

kartong med Carabici i talrika arter, I dylik med insekter ur 

alla ordningar, att begagnas vid skolundervisning, 1 kartong med 

åkerns skadeinsekter, och en större tafla å hvilken fjärilar i lin- 
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drigt pressadt tillstånd voro ordnade likasom i flygt öfver ett 

landskap. På väggen ofvan denna utställning hade hr L. uppsatt 35 

blad med af honom synnerligen fint utförda och vackert färglagda 

teckningar, framställande en del skadeinsekters metamorfoser samt 

de sjukliga förändringarne i de växter, hvarå larverna lefva. 

Hr G. HOFGRENS utställning bestod af 8 kartonger, inne- 

hållande småfjärilar (Mikrolepidoptera: mott, malar och vecklare) 

samt en låda med uppblåsta larver, jämte en af hr H. konstrue- 

rad apparat för verkställandet af sådan larvuppblåsning. Till 

samma utställning hörde äfven åtskilliga slags redskap, dels håfvar 

till fångst af fjärilar, larver o. s. v., dels insekttänger, pinsetter 

m. m. som begagnas vid insekters preparerande. Bredvid fjärils- 

kartongerna voro framiagda 25 blad af hr H. vackert utförda, 

färglagda afbildningar af Pyralider (mott) samt beskrifningar öfver 

desamma. 

Entomologiska Föreningen hade utstält en bur till fjärils- 

fångst och en fångstask 

Hr löjtnant CraEs GRILL hade sändt till utställningen ett 

af honom själf taget mycket stort bo af Vespa Crabro L.," 2 

kartonger med systematiskt ordnade skalbaggar, samt ett dyrbart 

minne af LInNnÉ, nämligen en af honom begagnad loupe. 

Hr apotekaren H. THEDENIUS: af honom uppfunna, till larv- 

uppfödning särdeles ändamålsenliga glascylindrar af olika storlek, 

samt fångstburkar med cyankalium 1 botten under gipsöfverdrag 

till hastigt dödande af fjärilar och andra insekter. 

Af hr byråchefen J. MEvEs hade utstälts en sinnrikt ordnad 

larvbur, ett spännbräde och en gren af Yuniperus communis IL., an- 

gripen af Coecidomyia juniperz, samt genom samme mans benägna 

försorg från Kgl. Skogsinstitutet (direktör HoLMERZ) en samling 

trädstammar och grenar angripna af skadeinsekter. 

Prof. SANDAHL hade likaledes utstält trädgrenar, vackert 

skulpterade å ytan af skalbaggar, samt en del af ett mycket stort 

bo af den mindre vanliga myran Lasius fuliginosus LATR. Där- 

jämte hade hr S. framlagt en låda fyld med tresidiga pappers- 

Ett särskildt meddelande om detta märkliga bo skall i tidskriften > 

införas. 
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konvolut, hvarje innehållande en fjäril från Kamerun, för att visa 

sättet att under resor bevara och inpacka fjärilar. 

Sedan ledamöterna tagit den lilla, men dock ganska rik- 

haltiga och vackra entomologiska utställningen i betraktande, 

öppnades sammankomsten af ordföranden, som, sedan protokollet 

för föregående sammankomst blifvit uppläst och godkändt, höll 

följande tal med anledning af 10-årsdagen: 

Entomologiska Föreningen i Stockholm under 

dess första 10 år. 

En tillbakablick och en framtidsutsigt 

den 14 december 18389. 

Entomologiens studium har i Sverige gamla anor. Den store 

mästaren på naturens alla områden LINNÉ var, isynnerhet under 

sina senare år, så varmt intresserad för denna del af naturforsk- 

ningen, att han kallade entomologien »den käraste vetenskapen». 

Det är också en obestridlig sanning, att denna vetenskapsgren 

med sitt oerhördt rika innehåll och med de ytterst intressanta 

biologiska förhållanden, hvilka bland dess föremål, insekterna, fram- 

träda, eger en ofantligt stor tilldragningskraft, som verkar mäk-. 

tigt på hvarje för naturens under öppet sinne. 

Svenska naturvetenskapens historia efter LINNÉ framvisar 

flere berömde män, hvilka kraftigt främjat entomologien i vårt 

land. Jag skall blott i förbigående erinra om LINNÉS synnerlige 

vän CLERCK, utgifvaren af praktverket /cones insectorum rariorum; 

om TORBERN BERGMAN, den sedan så berömde kemisten och minera- 

logen, som i sin ungdom var den ypperste larvkännare; om D:r Ro- 

LANDER och pastor BJERKANDER, hvilka flitigt gåfvo akt på skadein- 

sekters härjningar och meddelade sina »rön» till den då ännu täm- 

ligen unga Vetenskapsakademien. Vidare får jag nämna från slutet 

af förra och början af detta århundradet PAYKULL, THUNBERG och 

FALLEN, DALMAN, DAHLBOM, GYLLENHAL och SCHÖNHERR, bland 

hvilka åtminstone de 3 sistnämda lefde intill vår barndoms- eller 

ungdomstid. Det var dessa män, som genom sina trägna forsk- 
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' ningar och sin järnflit ordnade isynnerhet skalbaggarnes syste- 

matik. Särskildt må tanken ett ögonblick dröja vid minnet af 

det omfattande naturforskaresnillet CARL DE GEER, hvars seku- 

larverk > Memoires pour servir å l histoire des insectes», för 

alla tider skall framstå såsom ett klassiskt arbete, utomordentligt 

rikt på intressanta iakttagelser och uppdaganden inom entomolo- 

giens områden. ; 

Närmare vår tid, delvis ibland oss själfva och intill sista 

månaderna, lefde och verkade sådana välbekanta och högt vär- 

derade entomologer, som ÖO. I. FåHrAeUus, C. H. BOHEMAN, P. F. 

WAHLBERG, C.: STÅL, A. E. HOLMGREN: och G. F. MÖLLER, samt 

företrädesvis såsom samlare N. E. FORSSELL och H. GADAMER, 

hvilka alla tyvärr redan skattat åt förgängelsen. Ännu lefver 

ibland oss veteranen Fältläkaren P. A. EDGREN, SCHÖNHERRS och 

GYLLENHALS personliga vän. 

Sedan halftannat århundrade tillbaka har sålunda entomolo- 

gien varit utöfvad och bearbetad af många svenska forskare, 

bland hvilka flere räknas till vetenskapens stormän. De arbe- 

tade, dessa forskare, med ifver och kraft, samt främjade entomo- 

logiens framsteg i hög grad, men de arbetade mera så att säga 

hvar för sig utan någon närmare inbördes sammanslutning. Be- 

hofvet af en sådan mellan Sveriges entomologer, denna veten- 

skaps gynnare och vänner hade dock länge varit kändt och 

äfven man och man imellan ofta uttaladt dels i bref och dels 

vid personliga sammanträffanden. Så framstälde Prof. N. E. 

FÖRSELL 1 Skara och Prof. CARL STÅL; den i sin fulla manna- 

kraft så plötsligt bortryckte intendenten för Riksmusei entomolo- 

giska afdelning, Docenten numera lektor J. SPÅNGBERG och lektor 

EK. Fr. THEDENIUS m. fl. ofta och varmt önskvärdheten af att en 

Entomologisk Förening bildades, som kunde bättre än hvar och 

en enskild genom” förenade krafter — >» Viribus unitis> — ar- 

beta för att befordra entomologiens studium, så att den ytterst 

vigtiga kännedomen af insektverlden måtte till samhällets gagn 

blifva utbredd i så vida kretsar som möjligt. Såsom ett väsent- 

ligen vigtigt medel för detta ändamål ansågs det nödvändigt att 

föranstalta utgifvandet af en Entomologisk Tidskrift, som på en 

gång skulle söka främja entomologiens studium samt tillika vara 

en sammanhållande förbindelselänk mellan föreningens medlem- 
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mar. Mången hyste emellertid fruktan för att utgifvandet af en 

sådan tidskrift skulle medföra större kostnad, än hvad en Ento- 

mologisk Förenings antagligen allt för få ledamöter skulle kunna 

bära — en fruktan som visserligen också af erfarenheten seder- 

mera till en början besannades. 

Den varma entusiasmen för bildandet af en förening och 

utgifvandet af en "Entomologisk tidskrift besegrade dock alla 

försigtighetens betänkligheter, sedan det lyckats att af enskilda 

mec&éXnater, hvilka voro hrr grosshandlare R. BERGGREN, C. F. 

NORDLUND, G. LUNDAHL och L. O. SMITH, hofmarskalken baron 

H. von WAHRENDORFF, prof. M. Isaus och fabr. A. BOLINDER, 

erhålla för en gång ett bidrag af tillsammans 475 kronor. På 

ett sammanträde af i Stockholm varande entomologer och denna 

vetenskaps vänner i talarens hem den 14 december 1879 stifta- 

des sålunda »Den Entomologiska Föreningen i Stockholm», 

sedan ett förslag till stadgar blifvit diskuteradt och med några 

förändringar antaget. Vid detta tillfälle valdes styrelse och ut- 

sågos genom sluten omröstning följande ledamöter i densamma: 

ordförande prof. O. SANDAHL, sekreterare d:r CHR. AURIVILLIUS, 

tidskriftens redaktör och ansvarige utgifvare lektor J. SPÅNGBERG 

samt lektorerna K. FR. THEDENIUS och ÅA. E. HOLMGREN såsom 

öfriga ledamöter med konservator S. LAMPA såsom suppleant. 

Så snart kallelsebref, hvartill arkitekten m. m. professor M. 

IszUus vänligen lemnade en vacker ritning, blifvit graverade och 

tryckta, blefvo sådana utsända till omkring 80 personer, som 

man hoppades skulle vilja ingå i den nybildade föreningen. 

Dessa kallelser emottogos å alla håll (med ett enda undantag) 

på det hjärtligaste, vittnande om stor välvilja och varmt intresse 

för Föreningens föresatta uppgift. Den första allmänna samman- 

komsten hölls sedan, enligt de antagna stadgarnes föreskrift »den 

sista lördagen i februari» (d. 28) år 1880, hvarvid det första 

häftet af Entomologisk Tidskrift utdelades. Sedan dess har för- 

eningen årligen haft 4 ordinarie allmänna sammankomster, efter 

regeln »den sista lördagen i februari, april och september samt 

den 14 december», hvilken sistnämda dag är föreningens års- 

högtidsdag. Under dessa sammankomster hafva föredrag hållits 

af flera bland föreningens ledamöter, dock oftast af hrr AURI- 

VILLIUS, LAMPA, W. MEVES och J. MEVES samt HOLMGREN. Hvarje 
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år har föreningen äfven haft en s. k. >vårsammankomst>, oftast 

1 juni månads början och vanligen å något ställe i Stockholms 

omgifningar, i samband med en kortare entomologisk exkursion 

1 samlingsställets grannskap, så vidt som väderleken varit gyn- 

sam. Under senare år har denna vårutflykt alltid företagits i 

förening med Stockholms Naturvetenskapliga Förening. 

Föreningens tidskrift har årligen utkommit i 4 »tvångfria 

häften> utgörande minst 12 ark om året. Icke så sällan har 

genom omständigheternas tvång 2 häften måst förenas till s. k. 

dubbelhäften. Ett icke så ringa antal dels litograferade dels i 

koppar stuckna taflor samt flerfaldiga träsnitt och äfven foto- 

zinkotypier illustrera tidskriften. Endast en hastig blick på en del 

af tidskriftens innehåll är det möjligt för mig att här vid detta till- 

fälle lemna. Jag vill erinra om att i densamma finnas talrika 

systematiska afhandlingar af H. D. J. WALLENGREN Öfver en 

mängd insektsgrupper t. ex. Zineide m. fl. bland småfjärilarne, 

med många flere bland Diptera och Phiryganeide m.fl. Många 

deskriptiva och biologiska uppsatser finnas där af J. SPÅNGBERG, 

HOLMGREN, AURIVILLIUS, LAMPA, W. J. MeEves, G. MÖLLER, 

STOLPE, SCHÖVEN, SANDBERG, J. SAHLBERG, BERGROTH m. fd. 

— REUTER har systematiskt behandlat Finlands och Skandinaviska 

halföns Hemiptera Heteroptera, hvilket arbete tyvärr genom 

författarens sjukdom blef afbrutet och ännu är ofullbordadt. 

LAMPA har utarbetat en förteckning öfver Skandinaviens och Fin- 

lands Makrolepidoptera. Entomologiska utflykter äro skildrade af 

SANDAHL, EMIL HOLMGREN och SPARRE-SCHNEIDER. Vigtiga bi- 

drag till Skandinaviska fjärilarnes geografiska utbredning hafva 

lemnats af K. FR. THEDENIUS, W. MEVES, WÅNGDAHL, C. MÖLLER, 

LINDEQVIST, WERMELIN, GADAMER, EDGREN m. fl. Uppsatser om 

ollonborrarnas härjningar hafva meddelats af A. E. HOLMGREN, 

5. LAmPA och O. SANDAHL. Vidare: biologiska skildringar af 

REUTER, MEINERT, SÖRENSEN m.fl. Dess utom en mängd notiser 

af hvarjehanda entomologiskt innehåll. Detta kortfattade om- 

nämnande af tidskriftens innehåll under de gångna 10 åren är egent- 

ligen blott en antydan om detta innehålls omvexlande beskaffen- 

het och är naturligtvis i hög grad ofullständigt. Endast ett må 

jag få framhålla rörande detta innehåll. Det utgöres nästan ute” 

slutande af Skandinaviska originaluppsåtser, — referater efter ut- 
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ländsk literatur äro försvinnande få, — hvilket allt visar en lif- 

aktig entomologisk produktion inom de nordiska landen, en 

produktion som väl sannolikt icke skulle hafva egt rum i samma 

grad, ifall icke ett organ funnits, som kunnat offentliggöra alla 

dessa större eller mindre arbeten. 

För att gifva föreningen ett annat bestående bindemedel, 

börjades ofördröjligen anläggandet af ett entomologiskt bibliotek. 

För dettas uppkomst och fortskridande kommer prof. AURIVIL- 

LIUS att närmare redogöra, likasom för de utbyten af skrifter, 

som ega rum mellan föreningen och talrika utländska lärda ve- 

tenskapliga samfund. 

Jämte sina ordinarie ledamöter, hvilkas antal vid första 

årets slut växt till 140 (af hvilka dock blott 107 erlagt års- 

afgiften, 6 kronor, för 1880), invalde föreningen två heders- 

ledamöter, nämligen hr statsrådet m. m. O. I. FÅHRAZUS och 

med. d:r A. REGNELL i Caldas 1 Brasilien. : Dessa: båda he- 

dersledamöter blefvo föreningens förste större mecXnater. Den 

förre förärade på själfva julaftonen 1880 föreningen sin dyrbara, 

nästan fullständiga samling af svenska skalbaggar jämte ett be- 

tydligt antal fjärilar och exotiska insekter, allt prydligt systema- 

tiskt ordnadt och förvaradt i ett dubbelskåp. Den senare skänkte 

föreningen ett kapital af 2,000 kronor, hvaraf bildades » ANDERS 

FREDRIK REGNELLS fond», hvilkens ränteafkastning användes till 

främjande af föreningens ändamål. Denna donation efterföljdes 

sedan af »P. F. WAHLBERGS fond», stor 2,000 kronor och skänkt 

under det följande året af enkefru professorskan C. G. WAHL- 

BERG och hennes" dotter fröken S. WAHLBERG. Fru WAHLBERG 

inkallades såsom hedersledamot af andra klassen. Förutom flera 

mindre omfattande skänker af insekter, uteslutande sällsynta så- 

dana, af AHLROT, MORTONSON, STORCK, ERIKSSON, RUDOLPHI, HOF- 

GREN, LAMPA m. fl. har föreningen fått emottaga en värdefullt 

samling insekter sammanbragt af föreningens hedersledamot (se- 

dan 14/, 1889) fältläkaren P. A. EDGREN, förvarade i tvänne 

skåp, af hvilka det ena är en gåfva af SCHÖNHERR och sålunda 

ett dyrbart minne äfven af denne storman, Föreningen erhöll 

därjämte genom dess ordförande en af hr revisor J. ANKARCRONA 

sammanbragt ytterst rik och vacker samling skalbaggar och fjä- 

rilar från hufvudsakligen Blekinge. | 
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Under sitt förstå år rönte föreningen en stor uppmuntran 

genom det tillmötesgående, som bestyrelsen för 1880 års natur- 

forskaremöte i Stockholm visade, i det den biföll gjord hemställan, 

att en särskild entomologisk sektion skulle få bildas vid detta möte. 

Inom denna sektion voro förhandlingarne särdeles lifaktiga och 

en redogörelse för desamma är intagen i första årgången af 

Entomologisk tidskrift. 

Det skulle blifva allt för långt och sannolikt äfven trött- 

samt att följa Entomologiska föreningens utveckling så att säga 

steg för steg eller år för år. Jag skall endast anföra med af- 

seende på föreningens ekonomiska ställning, att densamma till en 

början var rätt bekymmersam. Tidskriftens utgifvande förorsa- 

kade så stor kostnad, att det första årets bokslut visade en brist af 

485 kronor, ehuruväl inga organisationskostnader drabbade för- 

eningens kassa och mecenaternas bidrag blifvit användt till ut- 

gifterna. Vid andra räkenskapsårets slut hade denna brist vuxit 

till kr. 1,144: 55, oaktadt kontanta tillskott lemnats af flera 

entomologiens gynnare till ett belopp af 554 kronor. Denna 

skuld bibehöll sig under de följande åren ungefär oförändrad — 

således hade nu en viss jämvigt mellan inkomster och utgifter lyck- 

ligen blifvit uppnådd, hvilket resultat åstadkoms genom ett större 

belopp af årsafgifter från ett ökadt antal ledamöter och gevom 

räntor å Regnellska och Wahlbergska fonderna, samt de under 

dessa år tillkomna »Ständiga ledamöters fond» och »Allmänna 

fonden för entomologiens befrämjande», hvilken bildats genom 

subskriberade medel från ett antal entomologiens gynnare. Till- 

lika hade det lyckats att få tidskriften framstäld till ett betydligt 

billigare pris än förut. Med år 1885 visar sig en bättre ställ- 

ning i ekonomiskt hänseende, i det skulden minskades från 1,130 

kr. 85 öre vid årets början till 559 kr. 12 öre vid årets slut, och 

1886 års bokslut visade att skulden var till fullo betald samt att en 

kontant behållning fanns af 189 kr. 68 öre. Sistlidne års bokslut (för 

1888) visar en behållning af 311 kr. 61 öre, ehuru föreningen genom 

att på eget förlag utgifva »Entomologisk Latinsk-Svensk ordbok 

af CLAES GRILL» haft en utgift af 486 kr. 535 öre samt godtgjort All- 

männa fonden, numera omdöpt till ÖSKAR SANDAHLS fond, dess 

fordran hos bibliotekskassan af 431 kr. 7 öre. Ställningen har sålun- 

da i ekonomiskt hänseende väsentligen förbättrats och föreningen 
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eger nu följande räntebärande fonder: ÅA. F. Regnells fond 

2,000 kr., P. F. Wahlbergs d:o 2,000 kr., Ständiga ledamö- 

ters d:o 1,100 kr. och Öskar Sandahls d:o 2,509 kr. 64 öre 

eller tillsammans 7,609 kr. 64 öre. Till den sistnämda fondens” 

förökande har det af hrr LAMPA och HOFGREN stiftade sällskapet 

FAUNA af sin behållning under flere år lemnat 350 kr. och sista 

året 75 kronor. 

I föreningen har under dessa 10 år invalts 406 personer, 

men afgången af ledamöter genom dödsfall och af andra skäl 

har under samma tid varit ganska stor, så att för närvarande 

endast inemot 250 betalande ledamöter qvarstå i föreningen, 

bland hvilka 14 1 Norge, 12 1 Finland, 4 i Danmark och 2 1 

andra länder. 

Föreningens 2 först invalde hedersledamöter FÅHRAUS och 

REGNELL hafva aflidit; likaså den år 1886 till hedersledamot 

invalde lektor A. E. HOLMGREN. De nu lefvande hedersleda- 

möterna af första klassen äro prof. ÖBADIAH WESTWOOD, prof. 

T. TORELL och kyrkoherden H. D. J. WALLENGREN samt den 

nyligen invalda prof. W. LILLJEBORG. 

Af den redogörelse för den ekonomiska ställningen som jag 

nyss lemnat framgår, att densamma icke är dålig, men ändock 

äro tillgångarne otillräckliga, för att föreningen skall kunna rätt 

kraftigt fortgå 1 utveckling och verka för sitt föresatta mål. 

Detta kan i första hand sägas om den af föreningen utgifna 

tidskriften. Det har länge varit en liflig önskan hos föreningen, 

att en särskild afdelning af tidskriften skulle egnas åt, så att 

säga, praktisk entomologi. I denna afdelning skulle behandlas 

företrädesvis skadeinsekters biologiska förhållanden och de härj- 

ningar å våra kulturväxter, som dessa djur förorsaka. Af före- 

ningens ledamot kammarrådet friherre 'C. A. HERMELIN väcktes 

vid sammanträdet den 4 mars 1882 förslag därom »att Entomo- 

logiska föreningen skulle på lämpligt sätt söka verka för sprid- 

ning bland allmänheten af kunskap om skadeinsekters lefnads- 

sätt och utveckling samt sörja för att iakttagelser i detta hän- 

seende gjordes på så många och så skilda ställen i vårt land 

som möjligt». Efter en liflig öfverläggning om detta ämne, lem- 

nades i uppdrag åt Landtbruksakademiens entomolog lektor 

HOLMGREN och prof. CHR. AURIVILLIUS att närmare utreda frågan 
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och inkomma med förslag om hvad som kunde göras. Vid nästa 

sammankomst den 29 april s. å. afgåfvo de nämde komiterade 

ett sakrikt utlåtande och föreslogo »att Entomologisk tidskrift 

skulle utgifvas i tvänne skilda och hvar för sig i bokhandeln 

tillgängliga afdelningar, af hvilka den ena innehåller de veten- 

skapliga uppsatserna och den andra uteslutande är egnad åt all- 

mänfattliga framställningar af de vanliga insekternas lefnadssätt, 

utveckling, skada, nytta m. m. dylikt, som bör vara af intresse 

för hvem som helst, som begär att få veta något om, och förstå 

något af det, som tilldrager sig omkring honom. Genom att 

redogöra för alla iakttagelser på den praktiska entomologiens om- 

råde, samt isynnerhet blifva ett organ för Landtbruksakademiens 

entomolog borde denna afdelning af tidskriften bättre, än vi på annat 

sätt finna vara möjligt, kunna verka för det mål, som frih. HERMELIN 

framstält för Föreningens verksamhet», yttrade komiterade. 

»Det är klart> — fortsätta komiterade — >»att en sådan 

anordning i väsentlig mån skulle fördyra tidskriften, isynnerhet 

då det torde vara nödvändigt att låta uppsatserna åtföljas af 

figurer, för att misstag af den i entomologien mindre bevan- 

drade allmänheten ej skulle göras». Det heter sedan: »Vi vilja 

också för vår del tillstyrka detta steg endast under förutsättning, 

att de myndigheter, som i närmaste hand hafva att vaka öfver 

landtbrukets förkofran i vårt land, K. Landtbruksakademien och 

länets hushållningssällskaper, visade intresse för saken på så sätt, 

att de öfvertogo ett visst antal af denna del af tidskriften för 

utdelning till sockenbibliotek m. m. — — Om ett sådant in- 

tresse ej skulle af myndigheterna visas för denna sak, så nödga- 

des komiterade, afstyrka föreningen att inlåta sig på denna sak, 

enär föreningens tillgångar icke tillåta genomförandet af en dylik 

anordning», och dess värre, föreningen har allt hittills icke för- 

mått föra denna fråga framåt. 

Ännu en gång, det vat under år 1886, gjordes en ansats 

i samma riktning. Man ville försöka att successivt utgifva vägg- 

taflor öfver skadeinsekter och de af dem skadade växterna till 

att begagna såsom undervisningsmateriel i våra skolor, såväl 

högre som lägre, och föreningen anslog till en början 100 kr. 

till förberedande arbeten. Till dessa förberedande arbeten hörde 

insamlandet af vissa skadeinsekter och växter, hvilka närmare 
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uppgåfvos i ett upprop »till Sveriges entomologer och jordbru- 

kare», infördt dels i Entomologisk tidskrift och dels i allmänna 

tidningarne, men intet enda insändande af vare sig skadeinsekter 

eller angifna insekter har sedan dess förekommit, så att planen 

att utgifva dylika väggtaflor, tecknade efter naturen och icke 

kopierade ur andra arbeten, har icke hittills kunnat realiseras. 

Detta ådagalägger nogsamt, huru litet allmänheten besinnar, hvil- 

ken oerhörd rol insektverlden spelar i menniskans ekonomi och 

trefnad, och dock torde det vara en obestridlig sanning, att ingen 

grupp af djurverlden i högre grad ingriper i detta hänseende än 

insekterna. Jag vill blott påpeka följande: Inom våra bostäder 

härja malarnes larver i våra kläder och möbler; skalbaggslarver 

sönderborra trävirket; kakerlackor och flera andra insekter för- 

tära våra matvaror och andra ämnen; flera slags obehagliga och 

blodtörstiga fridstörare unna oss icke ro under natten; lika svåra 

äro myggorna, hvilka i förening med flugorna besvära oss äfven 

om dagen. I våra trädgårdar uppträda talrika arter af larver, 

hörande till fjärilar, flugor, steklar o. s. v., samt dessutom många 

fullt utveckiade insekter t. ex. de små skalbaggar, som vi kalla 

jordloppor, — och genom alla dessa skadedjur förstöras våra 

grönsaker, våra bärbuskar och fruktträd samt deras afkastning. 

Skogarne sköflas af större och mindre skalbaggars larver, hvilka 

fräta trädens ved, och de i tallös mängd förekommande ollon- 

borrarne frossa på löfträdens bladverk. Vissa år uppträda larver 

af steklar och fjärilar i oerhörda skaror och afäta fullständigt 

alla blad eller barr, så att träden, ja milslånga skogar stå be- 

röfvade sin gröna skrud, alldeles såsom under vintern eller såsom 

om elden gått öfver skogen. Och på våra odlade fält, — hvilka 

ödesdigra härjningar förorsakas icke där af ollonborrarnes och 

sädesknäpparnes larver, af den fruktansvärda gräsmasken och af 

den lilla förödande kornflugan, som för ett par år sedan på Got- 

land förstörde korn till ett värde af minst en och en half million 

kronor. I de vinodlande landen, hvilka oerhörda skador har icke 

den hastigt kringgripande vinförödaren, Phylloxera vastatrix för- 

orsakat! Ensamt Frankrike förlorar årligen genom denna insekt 

mer än 500 millioner francs. 

Många andra likartade bedröfliga erfarenheter kunde näm- 

nas, men hvad som blifvit anfördt torde vara tillräckligt, för att 
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visa, huru menniskans ekonomiska ställning och trefnad äro i 

hög grad beroende af insektverlden, hvilken i så många riktnin- 

gar uppträder fientligt och förstörande. 

Det gagn åter, som menniskan skördar genom insekternas 

arbete, såsom af bien, silkesmasken; galläpplesteklarne o. s. Vv. 

samt af vissa insekters egenskaper eller beståndsdelar, såsom af 

spanska flugan, cochenillen, kermes-skinnbaggen m. fl. — detta 

gagn är äfven af stor ekonomisk betydelse. Kommer så härtill, 

att utan insekternas medverkan i nära nog de flesta fall icke 

någon befruktning skulle ega rum af våra vilda och odlade väx- 

ter, så må man väl kunna säga, att insektverldens betydelse i 

naturens hushållning är ofantligt stor. 

Af allt detta torde tydligen framgå, huru oerhördt vigtig 

kännedomen om insektverlden måste vara. Man kan verkligen 

utan ringaste öfverdrift säga, att Entomologien eller läran om 

insekterna och deras lefnadsförhållanden är en af de allra vigti- 

gaste, ja kanske rent af den vigtigaste delen af hela läran om 

djurverlden eller Zzoologien. 

För att kunna med framgång bekämpa en fiende, måste man 

först och främst veta, hvem han är eller känna igen honom, så 

att han icke förvexlas med den, som är neutral eller vänskapligt 

sinnad. Vidare måste man känna fiendens vanor och öfriga för- 

hållanden, för att kunna begagna sig af dem i striden mot denna 

fiende. Så är äfven förhållandet inom entomologien med afse- 

ende på kampen mot de skadliga insekterna. Det är nödvän- 

digt att säkert urskilja den skadliga arten från nära stående arter, 

hvilka kunna vara alldeles oskadliga. Lefnadssätt och vanor 

kunna nämligen vara ganska olika äfven hos arter, hvilka till 

yttre utseende äro hvarandra snarlika. Häraf följer, huru nöd- 

vändig för ändamålet — seger i striden mot skadeinsekterna — 

äfven den rent beskrifvande delen af entomologien är, emedan 

den lärer oss att särskilja fienden från vännen. 

Jag vågar vid detta tillfälle särskildt betona hvad jag nyss 

yttrade om den deskriptiva delen af zoologien, särskildt entomo- 

logien såsom en gensaga emot den ensidiga riktning af zoolo- 

giens studium, som i våra dagar gör sig gällande. Man förak- 

tar den systematiska eller deskriptiva zoologien och man endast 

studerar djurens inre bygnad och organernas utveckling med ett 
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tydligt angifvet syfte, såsom zoologen SPARRE-SCHNEIDER Så träf- 

fande yttrat, endast för att därigenom grundlägga en verldsåsigt, 

som helt visst för närvarände är öfvervägande materialistisk och 

enligt hvilken allt skall bedömas, hvarvid det på somliga håll 

anses riktigt, att förargliga fakta, som icke kunna inpassas i den 

gifna ramen, läggas åsido, — ett egendomligt sätt att gå till väga 

i den fria forskningens namn. Denna ensidiga riktning i studi- 

erna, som nu tagit fart under det vackra namnet biologi, hotar att 

tillintetgöra alla iakttagelser 1 den fria naturen. Och dock är 

det väl individen eller arten i sin helhet, såväl hvad den yttre 

formen, som den inre byggnaden beträffar, hvilken bör vara före- 

mål för forskningen, som ju tillika bör, så vidt möjligt, söka upp- 

daga lefnadsförhållanden, artvanor, och dylikt mera, som kan 

vara utmärkande för de respektive arterna. Man synes vid våra 

elementarläroverk alldeles förbise den utomordentliga öfning för 

iakttagelseförmågan, som studerandet af de talrika insektformerna 

erbjuder. Denna vetenskapsgren eger sålunda — oberäknadt dess 

oerhörda praktiska vigt — äfven en mycket stor pedagogisk betydelse, 

och jag tvekar icke att här uttala, såsom en framtidstanke, nöd- 

vändigheten af att lärare i naturalhistoria vid våra läroverk i sin 

undervisning särskildt fästa vigt vid entomologien. De borde 

ovilkorligen för "detta ändamål erhålla en bättre utdaning i zoo- 

logi, enkannerligen entomologi, vid våra högskolor, än hvad nu 

är händelsen, då den deskriptiva kursen blifvit så svårt undan- 

trängd af allmän zoologi, hvars värde” i och för sig jag visst 

icke förnekar, men hvilken icke bör vara allena herskande. All- 

män zoologi eller mera specielt biologi i den moderna menin- 

gen synes mig liksom sväfva i luften, om densamma icke hvilar 

på ett säkert och tillräckligt underlag af speciell eller deskrip- 

tiv zoologi. 

Men äfven där undervisningen i entomologi omedelbart af- 

ser praktisk tillämpning och gagn 1 det dagliga lifvet, såsom ju 

händelsen är vid våra landtbruksskolor, bedrifves denna under- 

visning på ett icke tillfredsställande eller ändamålsenligt sätt, 

enligt hvad jag af sakkunnig person erfarit. Vid dessa skolor, 

äfven vid de högre eller Landtbruksinstituten, föreläses visserli- 

gen om åkerns skadeinsekter m. m. men eleverna få icke se ett 

enda af dessa skadedjur, emedan inga samlingar af sådana finnas 
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eller åtminstone icke begagnas, TLandtbrukseleverna få nog höra 

talas om hvetemyggan, kornflugan, sädesknäpparen o. s. v.; men 

då icke dessa insekter och deras larver förevisas till åskådning, 

så blir resultatet af undervisningen det, att eleverna väl hört 

namnet på skadedjuret, men alls icke känna igen detsamma, då 

det i verkligheten påträffas. 

Det är äfven möjligen fara värdt, att entomologien, trots dess 

oerhörda vigt för skogshushållningen, skall kunna komma att 

äfven vid Kongl. Skogsinstitutet gå tillbaka, då den efter lektor 

Holmgren lediga platsen sannolikt kommer att besättas med en 

person, som i första rummet är botaniker. 

Jag skulle vidare vilja utveckla mina farhågor och förhopp- 

ningar för entomologiens framtid i vårt land, men jag vet, att 

en annan talare kommer 1 afton att framställa »önskemål» i 

denna riktning, hvarför jag nu lemnar detta ämne. 

Men innan jag slutar vill jag på det varmaste lägga Ento- 

mologiska föreningen och hvarje dess medlem på hjärtat, att med 

alla till buds stående krafter, på alla lofliga sätt, följdriktigt och 

oaflåtligt verka för utbredandet af kännedomen om insektsverlden, 

såsom menniskans både fiende och vän, och sålunda söka frärnja 

det mål, som föreningen från början stält för sig: utvecklingen 

af entomologien i praktiskt hänseende jämte dess vetenskapliga 

framåtskridande. 

Oskar Th. Sandahl. 



BIBLIOTEKARIENS BERÄTTELSE. 

Under de förflutna 10 åren har föreningens bibliotek grun- 

dats och tillökats dels genom inköp och gåfvor, dels genom ut- 

byte af tidskriften mot andra sällskaps publikationer. 

Bland inköp förtjänar i första rummet att omnämnas den be- 

tydande samling af värdefull äldre entomologisk litteratur, som 

för ett pris af omkring 450 kronor förvärfvades 1884 vid bok- 

auktionen efter framlidne statsrådet O. I. FÅHRAZUS. 

För de gåfvor, som föreningen fått mottaga från in- och ut- 

ländske medlemmar, finnas liksom öfver utbytet med förenin- 

gar och sällskap förteckningar för hvarje år intagna i tidskriften. 

På dessa olika sätt har föreningens boksamling från en ringa 

början nu så tillväxt, att densamma omfattar 1417 olika arbeten 

och afhandlingar, som fördelade på de olika ordningarne och 

klasserna utgöra: 

Onychophora 4. 

Pantopoda 3. 

ÅArachnida 113. 

Myriapoda 27. 

Insecta: 12170. 

Miscellanea: 201. 

Collembola: 7. 

Orthoptera 53. 

Pseudoneuroptera: 11. 

Corrodentia: 4. 

Hemiptera: 182. 

Neuroptera: 17. 

Coleoptera: 323. 

Dipteras=90. 

Tepidoptera: 218. 

Hymenoptera: 1583. 

N RR RR RR 

; 
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Härtill komma 19 entomologiska sällskaps skrifter, utgörande 

tillsammans 92 volymer. 

Från de 69 allmänt naturhistoriska och vetenskapliga säll- 

skap, med hvilka föreningen utväxlar publikationer, har hon under 

de förflutna 10 åren emottagit tillsammans 456 volymer. 

Böckerna hafva, så långt Föreningens tillgångar det medgif- 

vit, nu till största delen blifvit styfhäftade eller häftade, hvar- 

jämte ett mindre antal mera vigtiga verk inbundits. 

Öfver biblioteket finnes en på lösa blad upprättad katalog, 

fördelad efter de olika insektklasserna. Dessutom föres en sär- 

skild bytes- och accessionskatalog, 1 hvilken införes hvad hvarje 

sällskap sändt till och erhållit från Entomologiska Föreningen. 

Biblioteket förvarades under de första åren hos sällskapets 

ordförande, men har sedan 1884 fått plats för sig upplåten inom 

riksmusei entomologiska afdelning, där det förvaras i 2 förenin- 

gen tillhöriga skåp med glasdörrar. 

Stockholm i december 1889. 

Chr. Aurivillius. 

Entomol. Tidskr. Årg. 10, H. 5 (1889). Gå 



SUMMARISK REDOGÖRELSE FÖR INNEHÅLLET AF 

ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT ; 

UNDERS DESS. FÖRSTA ELO. ARS EE 

För att gifva en öfverblick af den Entomologiska Förenin- 

SYTELE gens verksamhet, företrädesvis 1 vetenskapligt hänseende, under 

de gångna 10 åren meddelas här i sammanträngd form en sum- 

marisk redogörelse för Entomologisk Tidskrifts innehåll under 

samma tid. De olika uppsatserna äro här sammanförda, allt ; 

efter deras innehåll, under de olika ordningarne inom entomo- 

logien o. s. v. Hvarje författares artiklar inom hvarje afdelning 

äro sedan sammanställda i kronologisk ordning, hvilket äfven varit 

bestämmande för författarenamnens ordnande inom afdelningarne. 

HEXARODA. 

Entomologi i allmänhet. 

MEINERT, F., Sur la conformation de la téte et sur l'inter- 3 

prétation des organes buccaux chez les Insectes, ainsi que sur la 

systématique de cet Ordre (1880, p. 147). 

Se uppsatsen! 

, Sur un organe des Lépidoptéres homologue aux : 

balanciers chez les Diptéres (1880, p. 168). | 

Se uppsatsen! 

SANDAHL, ÖsSKAR, TH., En entomologisk utflygt till »Östra- 

Stäket» å Wermdön (1880, Pp. 42). 

stök förnekar 
En utförlig skildring öfver trakten i botaniskt hänseende låter förf. 

föregå denna uppsats, innan han uppräknar sina, hufvudsakligen inom 3 

lepidopterologien, gjorda fynd. 3 
& 
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SANDAHL, ÖSKÄR TH., Entomologien använd i rättsmedicinens 

tjänst (1883, p. 39). 

Förf. refererar ett fall i Frankrike, där man åtminstone aproximativt 

med tillhjälp af entomologien lyckats konstatera den tid, som åtgått från 

ett barns död, tills den mumifierade kroppen upptäcktes. 

, Smärre entomologiska meddelanden (1883, p. 45). 

En del fynd af sällsynta Coleoptera, Lepidoptera, Diptera och H:- 

miptera, hvilka blifvit meddelade från skilda håll, offentliggöras i denna 

uppsats. 

— TH. — (SANDAHL, O. TH.) Literaturanmälan (1888, p. 49). 

Entomologisk latinsk-svensk ordbok af CLAES GRILL anmäles och för- 

ordas. 

REuTER, O. M., Sur I'hybridisation chez les Insectes (1880, 

Pn) 
Se uppsatsen! 

, Entomologiska meddelanden från »Societas' pro fauna 

et flora fennica» sammanträden åren 1880 och 1881 (1882, p. 

NS TSG OCH ISS (1834, Pp: 103): 

Förf, har i systematisk följd sammanstält de meddelanden, hvilka på 

» Societas” pro fauna et flora fennica> sammanträden blifvit gjorda under 

ofvan nämda år. 

SPARRE-SCHNEIDER, J., Mindre entomologiske Meddelelser 

fra det arktiske Norge (1885, p. 145). | 

Förf. talar i denna uppsats om talrikt uppträdande af åtskilliga in- 

sektarter åren 1883 och 1884, om skadeinsekter på köks- och prydnads- 

växter och slutligen om insektlif under vintern. 

, Entomologiske Udflugter i Tromsö Omegn (1889, 

Pp. 193). 
I lätt och lekande stil lemnar förf. en skildring af entomologiska 

förhållanden i Tromsö-trakten. 

TrRYyBOM, Fine, Insekter och andra lägre djur funna vid flot- 

tadt timmer och bland affall från sådant (1885, p. 161). 

Förf., som under sommaren 1885 besökte de norrländska elfvarna för att 

anställa undersökningar öfver timmerflottningens inverkan på elffiskena, 
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samlade äfven bidrag till-utredningen af det lägre djurlifvet i vattnet på 

och intill det flottade timret samt i och bland på botten liggande bark, 

stickor och dylikt affall från detta timmer. Resultaten af dessa hans under- 

sökningar framläggas här. 

MEVES, J., Skogsinsekters härjningar (1887, p. 27). 

En sammanfattning för åren 1876—1885 af de officiela berättelser, 

som skogsstatens tjänstemän afgifvit i fråga om de för skogen skadliga in- 

sekternas uppträdande, lemnas i denna uppsats, hvarvid 12 arter, tillhö- 

rande olika ordningar, äro föremål för särskild uppmärksamhet. 

, Ur skogstjänstemännens officiela berättelser för 

AL I380- (1888, Pp: TLJOCK LSS. (DIGSUP-TLSS): 

Under denna titel offentliggör förf. de rön om skogsinsekter, som i 

skogstjänstemännens officiela berättelser för år 1886 och 1887 omtalas. 

SPÅNGBERG, JacoB, Ur främmande literatur (1887; Pp: 119). 

Nedanstående arbeten, som bära i öfversättning följande titlar, refereras: 

LINDEMAN, K., Om de på säd lefvande arterna af slägtet Zhrips i 

mellersta Ryssland. 

, Om lefnadssättet och utvecklingen af Haltica vittula Redtb. 

, Pteromaliner på Cecidomyia destructor SAY: 

SCHÖYEN, W. M., Ströbeme&rkninger om entomologiske Fore- 

teelser i Norge 1887 (1888, p. 41). 

För sina under sommaren gjorda rön inom insektverlden redogör för- 

fattaren, därvid omnämnande en hel del skadedjur, som under denna som- 

mar uppträdde i olika delar af landet, äfvensom andra intressanta fynd, 

han haft tillfälle att göra. 

, Om Optreden af Skadeinsekter i Träplanteringerne 

paa sJederem (I889, p.- 9): 

Uppträdandet af Lophyrus rufus, Tortrix viburnana och Bombyx rubi 

skildras. Vv 

SÖRENSEN, WILLIAM, Trek af nogle sydamerikanske insec: 

ters biografi, tab. 1, fig. 1—16 (1884, Pp. I). 

Intressanta uppgifter om en del till olika ordningar hörande insek- 

ters lefnadssätt meddelas af förf., som själf på ort och ställe studerat dem, 

hvarefter beskrifningar, affattade på latinska språket, lemnas på följande” 

nya termitarter: Zermes Strunckii,.Christiernsonii, orensis och lacus sancti. 

fenan AE 4 

ArÄrgy 

SVERIGE iP 

LEG 
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SÖRENSEN, WILLIAM, Sur la faculté des "Condylopodes de 

fermer et d'ouvrir spontanément leurs trachées (1887, Pp. 71). 

Jag hänvisar till uppsatsen i sin helhet. 

GRILL, CLAES, Svampbildningar hos insekter (1888, p. 19). 

Förf. redogör för de rön, som blifvit gjorda inom detta forsknings- 

gebit och omnämner en hel del parasitsvampar, som uppträda hos de 

olika insektordningarna och deras arter. 

; Förvaring af larver och puppor till småfjärilar och 

andra mindre insekter (1889, p. 152). 

Förf. refererar en af dir DEWITZ skrifven uppsats, införd i » Deutsche 

Entomologische Zeitschrift», Jahrg. 31, Heft. I., p. 189. 

HOLMGREN, AUG. EMIL, Om vatteninsekter såsom förmedlare 

af vissa mindre djurs öfverflyttning till s. k. »bryor» eller vatten- 

gropar (1888, p. 107). 

Genom Votonecta och Corixa öfverföras Åcarider och genom Dytiscus- 

ytterst små iglar från den ena vattensamlingen till den andra. 

Hymenoptera. 

HOLMGREN, AUG. EMIL, Adnotationes ad »Ichneumonologiam 

Svecicam>» (1880: p. 22; Pp: 76). 

Såsom ofvanstående titel angifver offentliggör förf. här de rön inom 

Ichneumonologien, som han gjort efter utgifvande af sitt kända arbete 

»Ichneumonologia svecica», hvarvid dels många nya lokaler för förut 

kända arter angifvas, äfvensom beskrifningar lemnas på nyupptäckta arter, 

å former och varieteter för vårt land. Dessutom beskrifvas följande för 

vetenskapen nya arter: Jchneumou urticarum, I. bistrigosus, I. nothus, I. 

napeus, I. silvanus, I. clitellarius, I. batis, I. inops. 

, Några iakttagelser rörande Simyra albo-venosa 

GorzE (DE GEER) och en hos densamma funnen parasitstekel 

(1882, p. 87): . 

På larver af ofvan nämda fjäril har påträffats såsom parasit Ichneumo- 

niden Hepiopelmus leucostigmaus. 
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HOLMGREN, AUG. EMIL, En parasit hos Saturnia Pavonma L. 

(8383; Pa20): 

Spilocryptus fumipennis Grav. har blifvit funnen såsom parasit i 

ofvan nämda fjärils kokonger. 

— —  /Snsecta a viris doctissimis NORDENSKIÖLD illum , 

ducem sequentibus in insulis Waigatsch et Novaja Semlia anno 

Tö7SRCOlectaN(T33SPAEDAGS): 

De nya arterna äro: MNematus polaris, reticulatus, morionellus, occi- 

pitalis, obscuripes, anceps, mysticus, lientericus, nigriventris, parvulus, varii- 

pictus, picticollis, udus, extremus och abnormis. Phygadeuon waigatschensis, 

nivalis och laticollis. Atractodes nigerrimus. Adelognathus frigidus, Polyblastus 

nigrifrons, Neastus leviceps, Orthocentrus rivosus, solitarius, carinulatus, 

dispar, lärticornis, hilaris och laticollis. 

, Parasitsteklar insamlade i Norrland och Lappland 

af JOH. RUDOLPHI (1884, PD. 63). 

; Denna uppsats utgör ett bidrag till parasitsteklarnes geografiska 

utbredning, hvarjämte följande nya arter beskrifvas: Ichneumon Möller, 

Ringii och Rudolphi. 

, Några anteckningar om parasitstekelfamiljen Cryptide 

(T8805-p. I): 

För arterna till slägtena Zocryptus, Macrobatus och Cryptus lemnas 

karakterer, hvarjämte redogöres för arternas geografiska utbredning. a 

, Öfversigt och utredning af arterna till Pisorii-grup- 

pen inom parasitstekel-slägtet /c/neumon LINNE (1886, p. 41). 

De tre till gruppen hörande arterna karakteriseras, hvarjämte hanen 

till Ichneumon Fesperi för första gången beskrifves. 

HOLMGREN (J:R), E. A. och ZETTERLUND, G., En parasit 

hos Vanessa c-album (1881, p. 48). 

Hos denna fjärils larver påträffades parasiter af en ej förut såsom 

svensk anmärkt ichneumonid, Hemiteles melanarius Grav., hvilken art 

noggrant beskrifves. 

DanmM, O. E.L., Några iakttagelser rörande getingar(1881,p. 97). 

Dessa iakttagelser röra getingarnes parning; honan sitter därvid på 

hanens rygg och hanen dör snart efter parningen. Med afseende på om 

getingens gadd fastnar i såret eller icke, då han sticker, har förf. kommit 

till det resultat, att gadden stannar qvar. 
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'STOLPE, HJALMAR, Förteckning öfver svenska myror, Prelimi- 
LÖR 

närt medelande (1882, p. 127). 

I denna uppsats redogör förf. för de svenska myrornas förekomst, 

lefnadssätt och utbredning och lemnar analytiska tabeller för igenkännande 

af slägten och arter. 

MÖLLER, G. FrR., Nove Hymenopterorum species descripte 

KI882. Pp: 179.) 

De här för första gången beskrifna arterna äro: Nematus viridissimus, 

LTorymus Glechome, Arthrolytus puncticollis, Proctotrupes bistriatus och foveatus. $ 2 < 23 

, Bidrag till kännedom om parasitlifvet i galläpplen 

och dylika bildningar (1882, p. 182). 

Förf. lemnar en förteckning på de parasiter och inquiliner, hvilka 

han iakttagit under sina, alltsedan 1869, fortsatta undersökningar af gall- 

bildningar, förnämligast af Cyznips-arter. 

, Bidrag till Sveriges Hymenopter-fauna (1883, p. 91). 

En del sällsynta, i Sverige förr icke funna Hymenopterer beskrifvas 

:och däribland 2:ne nya arter, Ichneumon clavipes och Gliypta genalis, 

Båda funna å Kempinge ljung i Skåne. 

, Om kålfjärillarvens parasiter (1886. p. 81). 

Förf. redogör för de iakttagelser, som blifvit gjorda af äldre för- 

fattare angående kåälfjärillarvens parasiter och för sina egna undersökningar, 

som han anstält under loppet af fem år. Resultatet af dessa undersök- | 

ningar är, att Ågpanteles glomeratus L. (= Microgaster reconditus NEES) 

är en allmän parasit på larverna till Pieris brassice och att ur Apanteles- 

kokonger följande parasiter framkläckts: Hemiteles fulvipes Grav. Di- 

-brachys Bucheanus RATz., Diplolepis Microgastri BoucHÉ, Mesochorus 

angustatus "THOMSON och TZetrastichus lissonotus un. sp. 

— — Parasitkläckningar (1886, p. 87). 

| Förf., som en längre tid sysselsatt sig med utkläckning af insekter, 

meddelar under ofvan stående titel ett antal parasiter, som han erhållit från 

puppor af fjärilar, steklar och flugor. 

ANDERSSON, C. G., Iakttagelser öfver några insekters lefnads- 

förhållanden (1884, Pp. 185). 

Biologiska iakttagelser lemnas om ematus ribesii SCHRANK, Gorytes 

mystaceus L. och Aulax Iieracii L. 
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NERÉN, C. H., Bidrag till kännedomen om gräsflyet och dess 

parasiter (1885, Pp. 109). 

Ur puppor af Chareas graminis har det lyckats förf. erhålla fyra olika 

arter parasitsteklar: Pimpla arctica, Ichneumon gradarius, molitorius och 

impressor. 

Ytterligare bidrag till kännedom om gräsflyet och: 

dess parasiter (1886, 'p. 45). 

Förf. redogör för sina kläckningsförsök af gräsflyet och dess parasi- 

ter, hvilka han anstält från den 23 juli till den 12 aug. 1885. Under 

denna tid utkläcktes 18 gräsflyn och 39 parasiter. 

LAMPA, SVEN, Om hvitaxflyet Hadena secalis 1. (1886, p. 71). 

Lektor HOLMGREN, som undersökt parasitsteklar, utkläckta ur puppor 

till ofvan nämda fjäril, lemnar beskrifning på den funna arten under namn 

af Lissonoia extensor IL. 

AURIVILLIUS, CHR., Anmärkningar rörande några svenska 

gräfsteklar (1886, p. 161). 

Med latinska diagnoser beskrifvas följande arter: Sapyga similis 

FABR., Pompilus concinnus DAHLB., P. venustus WESM., Euagetes dubius 

VAN D. LIND., Ferreola nov. sp. och Priocnemis minutus VAN D. LIND. 

, Arrhenophagus, ett nytt slägte bland Encyrtiderna 

(1888, P- 142): 

På det nya slägtet med arten chionaspidis lemnas beskrifning och 

afbildning. 

ADLERZ, GOTTFRIED, Myrmecologiska notiser (1887, Pp. 41). 

Stödjande sig på Hubers framkastade förmodan, att befruktade honor 

bland myrorna kunde utan arbetares tillhjälp uppföda larver och bringa 

dem till full utveckling, har förf. anstält åtskilliga försök i denna riktning 

och kommit till resultat, som tydligen tala för nämde författares 'åsigt. 

SCHÖYEN, W. M., Analytisk Oversigt over de skandinaviske 

Slegter af phytophage Hymenoptera (1887, p. 111). 

Såsom titeln angifver, lemnar förf. en välkommen ledtråd för nybör- 

jaren inom Hymenopterologien. 

, Om Scolia unzfasciata CYRIL. som skandinavisk Insekt 

(1888, p. 109). 

Denna italienska hymenopter bevisas nu verkligen tillhöra vår fauna, 

i det den påträffats af pastor SANDBERG vid Risör i Norge och äfvenså 

af WESTRING blifvit funnen i Sverige vid Särö i Halland. 
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REUTER, O. M., Nya rön om myrornas omtvistade medli- 

dande och hjälpsamhet (1888, p. 55). 

Försök hafva anstälts med Formica rufa, hvarvid förf. funnit med- 

lidande och hjälpsamhet åtminstone hos denna art. 

Lepidoptera. 

SPÅNGBERG, JACOB, Species Scandinavie Anarte generis- 

Noctuarum (1880, p. 3). 

På de 11 till Skandinaviens fauna hörande arterna lemnas fullstän- 

diga diagnoser, affattade på latinska språket, hvarjämte åt synomymien och 

arternas utbredning inom Sverige och Norge egnas nödig uppmärksamhet. 

— — — Mélanges lépidoptérologiques (1880, p. 91). 

Beskrifning och afbildning på några af äldre förf. omnämda fjärilar 

meddelas nämligen: AÅArctia alpwra ACERBI, Simyra albo-venosa var. mu- 

rina AUR. och Caradrina 4-punctata var. leucoptera (THUNB.) 

, Om Parnassius Mnemosyne L. (1880, p. 152). 

Denna fjäril omnämnes vara funnen på Alnön vid sågverket Eriksdal 

15 kilometer norr om Sundsvall.. 

, Sur les nervures des ailes chez nos papillons diur-- 

nes (1880, Pp. 154): 

Se uppsatsen ! 

— — Smärre meddelanden (1880, p. 1938). 

Zerene Hyale L. är sommaren 1880 funnen i Skåne, Östergötland 

och vid Stockholm. Z. Edusa Fabr. omnämnes från Skåne och Öster- 

götland. 

Ur bref från Kand. G. ADLERZ meddelas att Hamearis Lucina L. 

Pamphila Llineola OCHS. och Årgynnis Aglaja var. emilia ACERBI blifvit 

funna i Östergötland. 

AURIVILLIUS, CHR., Om en nyligen återfunnen svensk natt-- 

fjäril (1880, p. 32). 

På en holme i Bottniska viken påträffade DE GEER 1769 en larv, 

som sedermera utvecklade sig till en fjäril, som af den berömde entomo- 
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logen erhöll namnet »La phaléne grise å nervures blanches». Sedermera 

observerades icke denna art förr än jämt hundra år senare, då lektor K: 

FR. THEDENIUS återfann den i Stockholms skärgård. Adj. J. A. WISTRÖM 

och förf. påträffade den året därpå i ymnighet på en liten holme i 

Hudiksvallsfjärden. 

AURIVILLIUS, CHR., Des caractéres sexuels secondaires chez 

les papillons diurnes (1880, p. 163). : 

Se uppsatsen! 

, Om en samling fjärilar från Gaboon (1881, p. 38). 

Svensken THEORIN, bosatt i närheten af Gaboon-flodens mynning, 

mellan 0”,10'—0”,30' N. L. har samlat och hemsändt dessa fjärilar. Den 

upptager 28 arter. Papilio Latrcillianus GODT. var. Theorini och slägtet 

Pseudapiconoma med arten ztestacea beskrifvas här för första gången. 

, Om Zrochiliwuwm melanocephalum (DALM.) (1882, 

PL SR2 1). 

Denna sedan DALMANS tid ej inom Sverige återfunna fjäril påträffa- 

des sommaren 1879 vid Bjuf i Skåne. 

, Anteckningar om några skandinaviska fjärilarter 

(1883, Pp. 33) 
Uppmärksamhet fästes vid hanfjällens olika beskaffenhet hos /rebia 

Ligea L. och £. Zuryale ESP. Dessutom omnämnes fyndet af en för 

RAKA SR nare Sverige ny fjäril Psyche hirsutella HäBN. från Delsbo i Helsingland. 

Insecta a viris doctissimis NORDENSKIÖLD illum , 

ducem seqventibus in insulis Waigatsch et Novaja Semlia anno 
AFASRUD NA 

Fö75 COllecta, (1333, P3.I0 EK) 

Ett nytt slägte Sctöyveria med arten arctica beskrifves och de hittills 

från Novaja Semlia kända fjärilarne uppräknas. 

, Ytterligare om Lycexnidernas larver och myrorna 

(TIG: 103): 

Förf. lemnar en öfversättning af WILLIAM DOHER1Y'S »A list of butter- 

flies taken in Kumaon»>, i hvilken han finner stöd för sin förut uttalade 

2 ARNE NT VERA 

Yr åsigt, att det är myrorna, som ledsaga eller drifva de fullväxta blåvinge- 
Ål larverna från deras näringsväxter in i sina bon. 

, Entomologiska anteckningar från norra Roslagen 

(1887, -P- 179). 
Förf. behandlar 12 arter, hvaraf Votodonta torva HB., Gelechia hhip- 



ENTOMOL. FÖRENINGENS IO-ÅRS-FEST DEN 14 DEC. 1889. 253 
= 

pophaölla SCHRANK och Ånchinia Daphnella HB. anföras för första gången 

såsom tillhörande vår fauna. 

AURrRIVILLIUS, CHR, En ny art af slägtet Charaxes OCHSs. 

ÄEGG0;- Pp: IOGT): 

Den i fråga varande arten är från Kamarun och har blifvit kallad 

regius. 

SCHÖYEN, W. M., Om Furuspinderens (Eutrichia pini) Op- 

treden i Norge Aarene 1812—16 (1880, Pp. 39). 

Här omtalas, huru Zutrichia fpini, som i Tyskland på mångfaldiga 

ställen anställer stor förödelse på furuskogarna, äfven på vår halfö, ehuru 

längesedan, uppträdt i otaliga massor nämligen i sydöstra Norge och helt 

och hållet förstört furuskogen till sträckor af 25 å 30 qvadrat-kilometer. 

, Ueber einige neue Schmetterlingsvarietäten aus den 

arktischen Norwegen (1881, Pp. 119). 

De nya fjärilsvarieteterna äro Harpyia bifida HB. (2) v: saltensis, 

Åsphalia flavicornis D. Vv. finmarchica, Anaitis paludata THBG. v. (ab.?) 

obscurata och Cidaria turbata HB. v. arctica, hvilka äfven samtliga afbildats. 

, Bemerkninger angaaende de i STAUDINGER WOCKE'S 

Katalog opförte Variationer af Caradrina qvadripunctata F.(1881, 

pr): 

Efter att hafva jämfört typexemplar af C. /!eucoptera från Sverige 

med författarnes C. qvadripunctata v. cinerascens "TENGSTRÖM (= 2ene- 

Zriesi KRETSCHM.) från Finland har förf. kommit till den slutsatsen, att dessa 

böra betraktas såsom synonymer. Den andra varieteten grisea Ev. är 

identisk med gefrea TENGSTRÖM. 

, Bemerkninger over Lycena Argus-Åegon-gruppen 

[F882, P: 33): 

En noggrann granskning af ett rikt material, tillhörande denna fjäril- 

grupp, anställes af förf. och uppräknas de för de skilda arterna mest 

konstanta karaktärer, hvarjämte en fullständig synonymi lemnas för såväl 

de båda arterna som deras varieteter. 

, Om Mäicropteryx-larvernas Optreden i vore Birke- 

SEOVve. (1834, P-..3:7)s 

Förf. omnämner flera exempel på massvisa uppträdanden af Micro- 

pleryx-larver från åtskilliga fjälltrakter af Norge, där de anstält så stor skada 

på björkskogarna, att de stått helt och hållet aflöfvade eller med viss- 

nade blad. 



ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 18389. NN 
un CE 

ScHÖYEN, W. M., Tilvext til Norges Lepidopterfauna fra de 

senere Aar (1884, Pp. 55). 

Under denna titel meddelar förf. notiser om 14 för Norges fauna 

nya lepidopterer. 

, Nogle Exempler paa Insekters Masseoptraeden i de 

sidste par Aar (1884, p. 83). 

Redogörelse lemnas för Chare&as graminis L. och Cidaria dilutata 

S. W., hvilka på flera ställen uppträdt såsom skadedjur i Norge under 

sista tiden. 

, Bemerkninger om enkelte Variationer af vore Rho- 

palocera (1365, P--I309)5 

Åt en del nordiska former bland dagfjärilarne egnar förf. i denna 

uppsats sin uppmärksamhet, däribland åt tvänne nya aberrationer, Pieris 

napi L. gen. II znapee ESP. ab. sulphurea och Argynnis Freya ”THBG. 

ab. obscura. 

, Om de tidligere Udviklingsstadier af Lithosia cereola 

(T8S0;-D IS9): 

Denna sällsynta fjärilsart har blifvit funnen i mängd af förf. vid 

an; = 

Röisheim i Bzeverdalen i »Jotunheimen» i Norge och han omnämner såsom 

dess näringsplanta Cetraria juniperina, 

—  — Bombyx populi L. fra den arktiske Region (1888, 

Par nAT); 

Funnen vid Porsanger i Norge: 

WALLENGREN, H. D. J., Skandinaviens arter af Tineid-gruppen 

Plutellide (STAINT) (1880, p. 53). 

Till denna grupp höra enligt förf. 8 slägten, af hvilka 4 nu upp- 

ställas såsom nya nämligen: Caunaca, Credemnon, Periclymenobius och 

Trachoma. 

, Genera nova Tinearum (1881, Pp. 94). 

Följande nya slägten beskrifvas: :Siganorosis, Exoteleia, Syncunetis, 

Åcrocercops, Casas, Casigneta, Hecista och Pselnophorus. 

, Skandinaviens med ögonlock försedda ”Tineider 

(TineR operculate) (1881, p. 124). 

48 arter fördelade på 6 slägten såsom hörande till fauna-området 

beskrifvas och systematiseras, slägten och grupper äfven på latinska språket. 
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WaALLENGREN, H. D. J., Skandinaviens Conchylidide (1881, 

P: 137). 
Till Skandwmaviens fauna höra blott 2 slägten nämligen Conchylis 

med 7 arter och Cocceyx med 21 arter. 

, Skandinaviens arter af Tineid-gruppen Lithocollétidae 

(STAINT.) (1883, P- 195). 

Noggranna beskrifningar och geografiska uppgifter lemnas på de 34 

hittills inom området kända arterna, samtliga tillhörande slägtet ZLitho- 

colletis ZELL. 

— — , Skandinaviens Mzicropterygides (1883, p. 213). 

Två slägten med tillsammans 9 arter tillhöra faunan. 

, Skandinaviens vecklare-fjärilar (1888, p. 159; 1889, 

Pp. 173; 493 97) ; 
Detta arbete lemnar en fullständig öfversigt öfver alla till området 

hörande arter och former af vecklarefjärilar. 

THEDENIUS, K. FRrR., Bidrag till Skandinaviens fjärilsfauna 

(MSBO,AP- GO pr 190: I83I, Pp: LOA)- 

Förf., som sedan många år vinnlagt sig om insamlande af fjärilar 

och på grund däraf genomforskat de flesta delar af vårt land äfven- 

som genom byte förskaffat sig talrika arter och former, meddelar härmed 

många förut ej kända fyndorter, hvarigenom han bidrager i väsentlig mån 

till kännedomen om fjärilarnes geografiska utbredning. 

Om Czidaria solivara W. V. (1882, p. 81). 

Denna för Skandinavien nya fjäril är funnen på Gotland, i Upland 

och Vestergötland och i Norge på St. Hanshaugen och i Söndmöre. 

En "för Sverige ny mätarefjäril (1883, p. 89). 

Fidonia Loricaria EVERSM. är funnen i Delsbo s:n i Helsingland. 

kh — —  Z£ezcanda straminea TREITSCHE en för Skandinavien 

ny noctuid (1884, Pp. 100). 

I Arten är funnen vid Hästö nära Karlskrona. 

LINDEQVIST, "C., Dagfjärilsfaunan på en fläck af mellersta 

- Skåne (1880, p- 104). 

Från en af Skånes bördigaste trakter, trakten kring Ringsjön, som 

i botaniskt och geologiskt hänseende är synnerligen omväxlande och 
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rikhaltig, meddelas en förteckning på dagfjärilsfaunan, som upptager icke 

mindre än 66 arter. 

KINDBERG, N. C., Sur un Sphingide nouveau pour la Suede 

(18830; P- 153): 

Den sydeuropeiska Deilephila Livornica ESP. är funnen vid Hotby i 

Östergötland. ; 

SANDAHL, OSKAR, TH., Quelques observations sur le dé- 

veloppement de ! Hyponomeuta Evonymella Sc. (H. Cognagellus 

HBNIUTSSOT Pp: INS) 

Se uppsatsen! 

, Smärre meddelanden (1881, p. 2009). 

Ur bref från hrr WESTERLUND, OLSSON, HAT!J, INDEBETOU Och LAMPA. 

lemnar förf. bidrag till kännedom om en del sällsynta fjärilars förekomst 

i vårt land. : 

— Meddelanden om Zerene Hyale (1882, p. 12). 

Zerene Hyale omnämnes vara sommaren 1881 funnen vid Spandels- 

torp i Blekinge. 

— Zeuzera pyrina L. (Z. escuk L) (1884, Pp. 184) 

För denna fjäril, hvars tillvaro såsom medlem af den svenska insekt- 

faunan en längre tid ansågs ganska tvifvelaktig, anföras nu flera fyndorter. 

, En »sorgmantel» (Vanessa ÅAntiopa 1.) öfvervin- 

trande i en hvitmosstorfva (1887, Pp. 4). 

Det faktum, som titeln angifver, meddelas, och tillägges att fjärilen 

befanns fullkomligt oskadad. 

, Små drag ur insekternas lif (1889, p. 175). 

I denna uppsats omtalas, huru larven af Zutrichia pini spunnit två 

prydliga repstegar, med hvars tillhjälp han klättrat upp för de glatta väg- 

garne af en glasburk, i hvilken han var inspärrad. 

LAMPA, SVEN, Hadena unanimis Tr. funnen 1 Sverige 

(TSG pA 3 L 

För första gången offentliggöres denna fjärils medborgarerätt i Sverige; 

den har blifvit funnen i Upland 1874 och 1881. Beskrifning öfver arten = 3: 

lemnas, 
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LAMPA, SvEN, Anteckningar om sällsynta svenska Lepidop- 

(eta (rdd3, pa 125): 

Två skymningsfjärilar omnämnas, af hvilka den ena, Sesia vespi- 

formis IL., icke blifvit återfunnen i Sverige, sedan prof. BoHEMAN på 

1860-talet hemförde den den från Öland; den andra är en ny art, åt 

hvilken gifves namnet Sesia Aurivillii; den är från Lappland och där 

funnen af prof. ANDERSSON. 

, Anteckningar om sällsyntare Svenska Lepidoptera 

(r884- p--145)- 

Vid granskning af riksmusei fjärilsamling har förf. påträffat en del 

egendomliga former, för hvilka i denna uppsats redogöres. De tillhöra 

fam. Nycteolide och Lithoside. 

, Förteckning öfver Skandinaviens och Finlands 

Macrolepidoptera (1885, p. 1). 

I denna förteckning upptagas 896 arter, af hvilka dock några blott 

äro representerade af varieteter till den typiska formen. Följande nya 

varieteter och aberrationer beskrifvas: Colias Werdandi ZEYT. ab. sulphiurea,. 

ab. äimmaculata och ab. Christiernssoni jämte Hecla LEF. ab. Sandahli, 

Polyommatus Amphidamas ESP. ab. obscura (STGR.), Lycena Amanda SCHN. 

ab. argentea, Argynnis aglaia L. ab. aberrans, Sphinx pinastri L. ab. 

fasciata, Sarrothripa undulana HB. ab. glaucana, Acronycta ligustri F. ab. 

Sundevalli, Agrotis brunnea F. ab. nigricans och ölecta IL. v. Anders- 

soni, Teniocampa incerta HUFN. ab. pallida, Scopelosoma satellitia L. ab. 

brunnea, ÅAnarta melanopa THNBG. ab. Wiströmi, Angerona prunaria IL. 

ab. Spångbergi, Hibernia defoliaria CI... ab. Holmgreni, Psodos coracina 

Esp. ab. Wahlbergi, Lythria purpuraria L. ab. Mevesi, Lobophora hal-. 

terata HUFN. ab. FRudolphii, Cidaria dotata L. ab. Fohansoni, qvadrifasciaria 

CL. Vv. Thedenii, nebulata THNBG. V. Sandbergi och ab. Schneideri samt 

slutligen Zuctuata HB. ab. Hofgreni, 

= Om hvitaxflyet Hadena secalis L. (1886, p. 57)- 

För hvitaxflyets historik och lefnadssätt redogöres, hvarjämte lemnas 

en fullständig redogörelse för artens synonymi och former. 

, Några iakttagelser angående luktorganet hos Bombyx 

guercus L. (1886, p. 155). 

Med en hona af denna fjäril som lockbete infångade förf. en hel del 

hanar till nämde art under sådana omständigheter, att han anser det till 

fullo bevisadt, att det är luktsinnet allena, som tages i anspråk och för- 

vånandsvärdt väl motsvarar ändamålet, då hanen uppsöker honan. 
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LAMPA, SVEN, Deilephila Neriz från Gotland (1886, p. 1 5). 

Denna förnämligast i Italien förekommande fjäril blef funnen vid 

gården Hejdeby i Kräcklingbo socken på Gotland den 31 juli 1883. 

, Hydroecia micacea ESP. såsom skadedjur (1889, p. 7)- 

Denna fjäril har visat sig vara ett verkligt skadedjur för i Filipstads 

trädgårdar växande potatis. 

SANDBERG, G. Iakttagelser over arktiske Sommerfugles Meta- 

morphoser (1883, Pp. 9). 

Förf. meddelar här resultatet af sina undersökningar inom den lepi- 

dopterologiska biologiens område, hvilka han haft tillfälle att göra under 

sin 12-åriga vistelse i norska Finmarken. Af nya för vetenskapen hittills 

okända förvandlingar innehåller denna uppsats iakttagelser rörande utveck- 

lingsstadier af följande arter: Oeneis Bore SCHN., Ercbia Lappona ESP., 

Agrotis Speciosa HB. och Crambus Furcatellus ZETT.; notiser. om larven 

och puppan till en art af slägtet Eriogaster och till Anarta Lapponica 

THBG., om larven till Argvnnis (Freja?) samt om puppan till Azaria 

Melaleuca YTHBG. och Eupithecia Hvyperboreata SYDGR. 

, Om en Varietet af Ärgynnis Pales: Si Vi (r885) 

Dp: T20). 

Från norska Finmarken beskrifves varieteten izndaucta. 

Om en for Norges Fauna og Regio arctica ny 

Rhopalocer (1883, Pp. 131). 

Polyommatus Helle W. NV. har blifvit funnen på norska sidan af 

Jakobselv vid ryska gränsen under en nordlig bredd af ungefär 70”. 

Fortsatte Iakttagelser over arktiske Sommerfugles 

Metamorphoser (1884, p. 139). 

Förf. meddelar här en del biologiska observationer, gjorda af honom 

i Finmarken, om högnordiska fjärilar. 

, Supplement til Sydvarangers Lepidopterfauna (1885, 

D-ELÖN: 

Till de 150 förut för området kända arterna läggas nu 33, så att 

för Sydvaranger äro kända 183 mot 196 för Alten; dock öfverstiger 

macrolepidopterfaunan för Sydvaranger Altens med 19 arter. 
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SPARRE-SCHNEIDER, J., Fortsatte Bidrag till Kundskaben om 

Sydvarangers Lepidopterfauna (1883, p. 63). 

Till de från dessa trakter kända 132 arter Lepidoptera läggas nu 

10, förr icke inom området observerade arter och bland dem 2 nya, ej 

förut beskrifna, Åcidalia Schöyveni och Asgrotis gelida, öfver hvilka arter 

förf. lemnar diagnoser på latinska språket. 

Meves, W., Mindre bekanta eller för Sverige nya nattfjärilar 

(KSO PP. 7 LI). 

Förf.,, som noggrant genomforskat flera delar af vårt land i lepidop- 

terologiskt hänseende, offentliggör i denna uppsats 11 nya nattfjärilar för 

svenska faunan, de flesta från Öland. 

v. Post, H., Bidrag till dödskallefjärilens FR Atropos) 

lefnadshistoria G 884, P. 193). 

Larver till nämda fjäril, hvilka lifnärde sig af potatisblad, hafva / 

blifvit funna vid Ultuna. 

ANDERSSON, C. G., Iakttagelser öfver några insekters lefnads- 

förhållanden (1884, p. 187). 

. I denna uppsats förekomma äfven bidrag till Cidaria dilutata's HäBnN. 

lefnadshistoria. 

HOLMGREN, AUG. EMIL, Gräsmasken, några ord med anled- 

ning af denna skadeinsekts uppträdande i Norrland 1883 (1884, 

Pros). 

Gräsmasken beskrifves i alla dess olika utvecklingstillstånd, hvarefter 

förf. öfvergår till redogörelse för hans naturalhistoria och de sätt man be- 

gagnat för att utrota den. 

HOLMGREN (Junior), EM, Lepidopterologiska iakttagelser i 

Stockholms omgifningar (1886, Pp. 35). 

Förf. redogör för de rön och iakttagelser han gjort under flera år, 

som han genomströfvat Ingarön i Stockholms skärgård för att utforska 

nämda ös lepidopterfauna, hvarest äfven förekomma så nordliga arter som 

Öeneis Jutta och Norna jämte Argynrnis Pales var ÄArsilache. 

, Iakttagelser rörande Oeness jutta HB., dess meta- 

morphos och förekomst i Stockholms skärgård (1886, Pp. 151). 

Förf. har funnit nämda fjäril i Stockholms skärgård och anstält 

kläckningsförsök med densamma, hvarvid han lyckats erhålla larver, som 

här jämte ägget beskrifvas och afbildas. Larven lefver af gräsarter. 

Entomol. Tidskr. Årg. 10, H. 5 (1889). 18 
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HOLMGREN (Junior), EwMIirL, Lepidopterologiska iakttagelser i 

Stockholms omgifningar. II. Fastlandet (1887, p. 21). 

TI lätt berättande stil redogör förf. för sina fynd från nämda område, 

hvaraf hvar och en finner, hvilken olikhet fastlandet eger i detta hän- 

seende mot skärgården, utan tvifvel härrörande från människans kultur- 

arbete. Undersökningarne äro gjorda under en längre tid. 

— — — Aberrationer till Ärgynnis Aglaja L. och Adippe 

PS (TBS Pa LOS): 

Två egendomliga former, hvilka förf. uppkallat efter dem, som först 

funnit dem: Arg. Aglaja ab. Wimani från Haringe i Södertörn och Arg. 

Adippe ab. Varenii från Lidingön i Stockholms skärgård afbildas och be- 

skrifvas äfvenså en tredje dock utan att erhålla ett särskildt namn. 

NERÉN, C. H., Bidrag till kännedomen om gräsflyet och dess 

Parasiter. (1885, Pp. 00). 

Förf. har anstält talrika kläckningsförsök med Chareas graminis, för 

hvilka här redogöres. 

, Ytterligare bidrag till kännedom om gräsflyet och 

dess parasiter (1886, p. 45). 

Förf. redogör för sina kläckningsförsök af gräsflyet och dess parasiter, 

hvilka han anstält från den 23 juli till den 12 aug. 1885. Under denna 

tid utkläcktes 18 gräsflyn och 39 parasiter. 

, Bidrag till kännedomen om Ekorrespinnarens (Stau- 

ropus Fagi Lin.) utvecklingshistoria (1887, p. 199). 

Förf. lemnar en öfversättning af POUJADE'S uppsats om detta ämne 

i -»Annales de la soc. ent. de France», 

MEVES, J., En äktenskapshistoria från fjärilsverlden(1886,p. 99). 

Ett fall af polygami hos Örgyia antiqua IL. omtalas. 

, Bidrag till kännedomen om svenska fjärilars geo- 

grafiska utbredning (1886, p. 102). 

Afsigten med denna uppsats är att fullständiga LAMPAS » Förteckning 

öfver Skandinaviens och Finlands macrolepidoptera» genom att uppräkna 

i den samma ej upptagna fjärilar från Rådmansö i Roslagen och Stock- 

holms omgifningar. Cabera pusaria v. rotundaria HW. anföres såsom ny 

för Skandinavien. 
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MEVES, J., Bidrag till kännedomen om svenska fjärilars geo- 

grafiska utbredning (1888, p. 17) 

De fynd, som i denna uppsats meddelas, äro gjorda på ön Svartsjö- 

landet i Mälaren, vid Rosersberg i Upland och i Stockholms omgifningar 

och skärgård. 

— — Cidaria pupillata, THNBRG (1888, p. 209). 

Vid Rosersberg i Upland har förf. funnit denna fjäril och lemnas en 

närmare beskrifning på det af honom funna exemplaret. 

— NO ria rsoraraata EF. (I9SS,-Pp: 32). 

Denna fjäril svärmade i stora skaror vid Rosersberg i Upland som- 

maren 1887 och anfrätte sälgbuskarna. Endast hvar 50 fjäril befanns vara 

en hona, så öfvervägande var hanarnes antal. 

— — - Aberrationer (1888, p. 40). 

Under denna titel omnämnas två afvikande former, båda från Rosers- 

berg i Upland, den ena af Cymatophora ypsilon grecum Göze (= Or F.), 

för hvilken föreslås namnet z2imacuata, och den andra af Åsgrotis baja 

F., hvilken form förf. kallar paunctata. 

MÖLLER, G. FR., Saturmna pyri SCHIFF., tagen i Skåne 

(1886, Pp. 144). 

Denna fjäril, som blifvit funnen 1884 i Söfdeborgs trädgård, har 

antagligen såsom puppa medföljt trädplantor från Österrike. 

AMMITZBÖLL, J., Bidrag till kännedomen om svenska fjäri- 

lars geografiska utbredning (1887, p. 67). 

Från Kristianstadstrakten meddelas här en förteckning på fjärilar af förf. 

insamlade, hvarvid såsom nya för vår fauna anföras Ågvrotis glareosa ESP., 

Orthosia macilenta FB., Eugonia fuscantaria HW. och Hibernia leucophearia 

SCHIFF. 

WERMELIN, J. H., Några svenska fjärilars fyndorter (1888, 

Pi 90). 

De flesta här uppräknade fjärilarne äro från Stockholmstrakten och 

Södermanland. 

GRILL, CLAES, Notis (1889, p. 88). 

Vanessa urtice I. påträffades i Stockholm vid 6 graders köld den 

14 jan. 1889. 
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Diptera. 
- 4 

WALLENGREN, H. D. J., Öfversigt af Skandinaviens arter af 

Diptergruppen Phasine (1880 p. 16). ; 

Till de 4 inom Skandinavien till denna grupp hörande slägtena be- 

skrifvas 19 arter. 

— — | Revision af Skandinaviens ZTzpulide (1881, p. 1773 

F8S2, PD... 13). 

Under denna titel lemnar förf. en systematisk öfversigt af Skandina- 

viens Tipulider, i hvilken öfversigt han anför följande nya slägten, näm- 

ligen: Nasiterna för Limnobia variicornis ZEYT., Diazoma för” Trichocera 

hirtipennis SIEBKE, Verucina för Limmnobia bifurcata ZEYT., Ninguis för de 

Zetterstedtska arterna Limnobia alpina, juvenilis och virgo. 32 slägten med 

189 arter tillhöra området. Slägtdiagnoserna äro affattade på latin. 

HOLMGREN, AUG. EMIL, Bladminerande fluglarver” på våra 

kulturväxter (1880, p. 88). 

Tvänne flugarter, hvilka förorsaka skada på spenat och rödbeta i 

Stockholmstrakten, beskrifvas och erhålla af förf. namnen Avnthomysza spi- 

nacie och Åricia bete. 

, För kulturväxterna skadliga insekter (1880, p. 189). 

Rättikeflungan Aricia floralis ZETT. beskrifves såväl i sitt fullt ut- 

vecklade som ock i larv- och pnpp-stadiet, hvarjämte redogörelse lemnas 

för dess lefnadssätt och skadlighet. 

, Insecta a viris doctissimis NORDENSKIÖLD illum ducem 

seqventibus in insulis Waigatsch et Novaja Semlia anno 1875 

collecta (1983, P- 102); : 

De nya arterna äro: Åricia Nordenskiöldi, proboscidea, macroglossa, 

sordidipennis, segnis, diadema, remorata och coronata, Anthomyza balteata, 

Scatomyza cordylurina, multisetosa, varipes och erythrostoma, Cordylura fri- 

sida, Piophila arctica och /fulviceps, Chironomus nitidicollis, curynotus, 

transgressus, ripicola, humeralis, gracilentus, Smittia longipennis, Ceratopo- 

gon pusillus, Sciara wvitticollis, riparia, pumilio och morionella, Tipula ca- 

rinifrons, senex, stagnicola, convexifrons, serolina, instabilis, divaricata och 

lionota, Sciophila fuliginosa, Boletina erythropvga och fuscula. 

; 
| 

; 

ST ERRISSES SET 
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MEINERT, FR., Sur la construction des organes buccaux chez 

les dipteres (1880, p. 150). 

Se uppsatsen! 

, Om retractile Antenner hos en Dipter-larv, Za- 

MPS (1882; P. 33)- 

Förf. omtalar och beskrifver retraktila antenner”hos larverna till Zazy- 

pus varius Fr. och 7. monilis UL. och lemnar figurer för desamma. 

, Lidt om TZac/hzina-larvers Snylten i andre Insekt- 

lårver (1886, Pp. 191). | 

Hos larver till Liza populi har förf. funnit larver till en Zachina-art, 

äfvenså påträffat Cinbex-larver, som hade huden genomborrad af parasiti- 

ska fluglarver. | 

MALM, A. W., Sur la presence, dans le canal intestinal de 

Fhomme de la larve de Sceva Scambus SToG. (1880, p. 170). - 

Se uppsatsen! 

SCHÖYEN, W. M., Nogle Exempler paa Insekters Masse-Optrze- 

den i de sidste Par Aar (1884, p. 86). 

I Skjerstad i Nordland uppträdde Bibio (Hirtea) gomane Fab. 1881 

i oerhörd mängd, äfvensom 1883 i Odalen. 

, Om Forekomsten af Dipterlarver under Huden hos 

Mennesker (1886, p. 171). 

Till ett helt sammanför förf. de olika uppgifter, som i literaturen 

förekomma om: dipterlarvers uppträdande under menniskans hud, och om- 

nämner särskildt de fall, som förekommit i Norge sedan mer än 100 år 

tillbaka. 

LARSSON, MAGNUS, Några ord om kornflugans härjningar på 

Gotland åren 1883 och 1884 (1885, p. 179). 

För kornflugans uppträdande i olika delar af ön redogöres, och befin- 

nes det, att både Chlorops teniopus och Oscinis frit förekomma. Para- 

siter uppträdde 1884 ganska talrikt och angrepo flugornas larver, hvilka 

hemsöktes af Coelinius niger N. v. E. af Braconidernas grupp, hvilka lar- 

ver i sin ordning decimeras af en Pteromalid Pieromalus muscarumn 

WALKER. 
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LAMPA, SVEN, Om fluglarvers förekomst i tarmkanalen hos 

menniskan (1887, p. 5) 

Ett sammandrag af den för förf. kända äldre hithörande literaturen 

lemnas, hvarefter han omnämner de egna iakttagelser, han haft tillfälle 

göra, i det en medlem af hans egen familj plågats af icke mindre än 3 

olika flugarter, nämligen Aricia scalaris FAB. och manicata MEIG. samt 

troligen äfven af incisurata ZETT., De 2 förstnämdas larver beskrifvas och 

afbildas. 

Kan Musca pumilionis BIERKANDER vara identisk 
, 

med senare författares lika benämda art af slägtet Öscinis? 

(T3ISSP- 33) 

Förf. anser, att FALLÉNS och ZETTERSTEDTS Öscinis pumilionis icke 

är identisk med FABRICIL och BIERKANDERS Mausca pumilionis, hvilken se- 

nare han anser vara identisk med /Zinreata FABRICIUS och /eniopus MEIGEN. 

AURIVILLIUS, CARL W. S., Om myggors förekomst i Sala 

grufva (1888, Pp. 97). 

Arten i fråga tillhör slägtet Chironomus och är antagligen identisk 

med Ch. fuscipes MEIG. 

BERGROTH, E., On some south African Tipulid&e (1888, p. 127). 

Af de 18 arter, som upptagas i denna uppsats, beskrifvas följande för 

första gången: Dicranomyia consimilis, Rhipidia afra, Elephantomyia Wanl- 
5 2 , , s 

bergi, Erioptera Perinoueyi och subaurea odoneura anthracooramma 
ÖR CD 2 9. dd 2 

Gonomyia spuria, Trentepohlia exornata, Limnophila frugi, Tipula bone spei 

och gomposa. Slägtet Podoneura uppställes såsom nytt. 

Coleoptera. 

EKEBERG, H. J., Om insektfångst ombord på fartyg från 

främmande land. (1880, Pp. 101.) 

Under en lång följd af år hafva fartyg, som gjort vidsträckta resor 

till aflägsna orter, vid hemkomsten till Göteborg noggrant blifvit under- 

sökta i synnerhet i coleopterologiskt hänseende af förf. Resultatet af 

dessa sina=rön meddelar han under ofvanstående titel och påträffa vi i 

denna förteckning insekter från såväl Nord- och Sydamerika som från 

Ostindien, Java och Afrika. 
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SCHÖYEN, W. M., Coleopterologiske notiser (1880. p. 177). 

AMeloö violacea MARSH. uppträder tämligen sparsamt i Norge, men de 

sista dagarna af maj månad 1878 förekom denna skalbagge i stor mängd 

i Saltdalen i Nordlanden. Det omtalas äfven, huru hanarne ifrigt för 

sökte hos honorna uppväckta ömmare känslor genom att klättra upp 

på honornas rygg och stryka sina antenner fram och tillbaka mot honor- 

nas, hvartill antennernas egendomliga form hos hanarne särdeles väl läm- 

pade sig. Namnen för en del coleoptera underkastas en närmare gransk- 

ning och föreslås på grund af prioritetsrätt, att Polydrosus micans F. ut- 

bytes mot det af STRÖM vida äldre mollis. I STEIN & WEISE'S »Catalogus 
Coleopterorum Europ» editio secunda 1877 benämnes Polydrosus fulvicornis 

F. med namnet /fasciatus MUÄLLER, men det är icke MäLLER utan STRÖM som 

är auctor till detta namn; skall således detta artnamn införas måste det 

heta /fasciatus STRÖM. OÖOfliorynchus lepidopterus F. och icke O. nigrita 

F. är synonym med Curculio Salicis, hvilket sistnämda namn gafs redan 

år 1783 och således bör hafva prioritetsrätt. | GYLLENHALS ÖOf£torynchus 

maurus beskrefs äfvenledes af STRÖM under namnet Caurculio dubius. Den 

af SCHÖNHERR (III. p. 494. 11) till Orchestes Ilicis hänförda arten är Orch. 

Alni.  Philonthus marginatus F. beskrefs af STRÖM redan år 1768 under 

namn af Staphylinus marginatus. De yngre namnen Cymindis basalis 

GYLL., Patrobus excavatus PK. och Nebria Gyllenhali SCHÖNH. böra gifva 

vika för C. mollis, P. atrorufus och rufescers, hvilka senare namn äro af 

STRÖM gifna 1768. Slutligen uttalar förf. såsom sin åsigt gent emot 

SPARRE-SCHNEIDER att Patrobus claviceps och rubripennis TH. icke äro att 

betrakta såsom egna arter utan endast som lokalvarieteter till P. excavatus 

och septentrionis. 

— — Om Kastanie-Oldenborren (Melolontha hippocastani, 

FB.) som skadeinsekt (1888, p. 15). 

Ett bref från Forstmester A. T. GLÖERSEN angående ofvan nämda 

insekts skadliga uppträdande på sydvestra kusten af Norge offentliggöres. 

NERÉN, C. H. Sur un Coleopteére, du genre Amara, nou- 

veau pour la Suéde (1880, p. 156). 

Se uppsatsen! 

WÅNGDAHL, AÅ., Fyndorter för mer eller mindre sällsynta 

svenska skalbaggar (1880, p. 192). 

Flere nya lokaler för åtskilliga skalbaggar anföras, hvaribland Cyp/ea 

curtula omnämnes såsom första gången funnen i Skandinavien i N. Hel- 

singland. 
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SPÅNGBERG, JAcOB, Smärre meddelanden (1880, p. 200). 

Vid Teisko kapell i Finland har doc. SAHLBERG påträffat en ny art 

af slägtet Zi/ora och äfvenledes en af slägtet Agathidium, som han kallat 

bicolor. 

— — ÖOrcekestes populi i Gefle-trakten (1884, p. 200). 

Populus-arter i stadsträdgården i Gefle hafva angripits af nämda 

insekt. 

WALLENGREN, H. D. J., Coleoptera transvaaliensia. Bidrag 

till kännedom om ”Transvaal-landets i S. Afrika Coleopter-fauna 
4 
| (TS ST IP. 0): , 

Landtmätaren PERSSON, som en längre tid vistats i Transvaal och 

där insamlat rikhaltiga insektsamlingar, har såsom gåfva öfverlemnat dessa 

till museet i Malmö. En del af Coleoptererna beskrifvas under ofvanstå- 

ende titel och däribland finnas följande nya arter: Cicindela nitidipes, C. 

minax, C. inanis, Dromica fossulata, Hystricopus pudens, Graphipterus 

Gadameri, Gr. adspectabilis, Piczia albo-lineata, Antiäia immaculata, Rhy- 

sotrachelus lautiusculus, Hydaticus concinnaticius, H. concolorans, Chrysobo- 

thris regradata, Amorphosoma diversicolor, A. subindutum, Schizonycha 

squamifera, Åblabera flavo-celypeata, Homaloplia panuper, Copris pumilionis, 

Onthophagus dedecor, O. graphicus, Onticellus splendens, 

P. v. MÖLLER, Några ord om ollonborrarne och sädesknäp- 

parne samt om den skada de förorsaka (1881, Pp. 51) 5 

Den skada nämda skalbaggar sedan långt tillbaka förorsakat i Hal- 

land och fortfarande anställa skildras af förf. 

ENELL, HENRIK, Fosforescensen hos lysmasken (1881, p. 101). 

Uppsatsen har till ändamål att visa, att den fosforescerande materien 

är bildad genom syrets inverkan på protoplasman, på hvilkens bekostnad 

den uppstår. 

LAMPA, SVEN, Några anmärkningar om Leptura gqvadripu- 

Svulktia i FABR: (LSS, APErE7S): 

Den Fabricianska arten gvadripustulata är enl. förf. från Sibirien 

och en färgvarietet af L. gvadrifasciata IL. 

, Bradycellus rufithorax SAHLB. en för: Sverige ny 

skalbagge (1884, p. 61). 

Arten, som här beskrifves, är tagen i Stockholm; för öfrigt känd från 

Finland och Tyskland. 

ETEN 
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LAMPA, SVEN, Om ollonborrarne (1889, Pp. 217). 

Förf. lemnar en historik öfver ollonborrarnes härjande framfart i vårt 

land och meddelar några sätt, som användts i utlandet och äfven i Sverige, 

för att om möjligt hindra deras skadliga uppträdande. 

SANDAHL, ÖSKAR TH., Smärre meddelanden (1881, p. 209). 

Ur bref från herrar AHLROT, FORSSELL och GADAMER lemnas notiser 

om sällsynta skalbaggars utbredning inom vårt land. ; 

, Några ord om den svartkantade ollonborren eller 

kastanjebaggen (Melolontha hippocastani FAB.) (1887, P- 187). 

Ett massuppträdande af nämda insekt har förekommit vid Lind- 

ängen nära Lännersta å Wärmdön, för hvilket närmare redogöres, hvar- 

efter förf. lemnar figurer öfver larverna till Mel. vulgaris och hippocastani. 

AURIVILLIUS, CHR., Örchestes populi IT. såsom skadedjur 
(TSS2E Pp: 30). 

Vid Arbrå prestgård i Helsingland anstälde nämda insekt rätt stor 

skada på balsampopplar sommaren 1880. 

Ett nytt slägte bland Lamziderna från Kamarun 
, 

(3S0,-D. HI) 

För Monochamus Deyrollei ”THOMS. föreslås det nya slägtnamnet 

Macrohammaus. 

UN HARE öleoptera longicormia. (1980, Pp: vdO5E FOSYA 

Ps OY): 

De nya arterna, beskrifna 1886, som allesammans äro från Kamarun, 

äro Amphidesmus Theorini, Paroeme bispina, Phryneta regia och nigropilosa 

samt Årridocephala variegata, Slägtet Paroeme är äfvenledes nytt för ve- 

tenskapen. I senare afdelningen beskrifvas följande arter: Chlorida spinosa, 
3 Macropsebium? Wahlbergi, Phyllocnema triangularis, Compsomera elegantis- 

simma WHITE var. insignis och Euoplia argenteo-maculata, 

, Ett nytt egendomligt slägte bland Curculioniderna 

(1886, Pp. 95) 
Det nya slägtet Haplorhvnchus står närmast intill Oxyopisthen ”THOMS. 

och arten H. Valdaui är uppkallad efter afrikaresanden G. VALDAU, som 

hemfört densamma från Kamarun. Beskrifning lemnas äfven på Oxyopisthen 

Westermanni från Guinea. 
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AURIVILLIUS, CHR., Die Brachyceriden-Gattung 7/heates FÅR. 

und ihre Arten (1888, p. 149). 

Till i fråga varande slägte upptagas, beskrifvas och afbildas fyra 

arter, hvaribland en, Aagus från Goda Hoppsudden, för första gången be- 

skrifves. 

SAHLBERG, J. R., Sur le dimorphisme de la sculpture chez 

les femelles des Dytiscides (1880, p. 166). 

Se uppsatsen! 

, Synonymiska anmärkningar till nordiska Coleoptera 

(TESTAD. Sr Sq): 

De skalbaggar, hvilka hemförts af 1875 års nordiska expedition från 

Finmarkens nordkust, från Novaja Semija och Waigatsch samt från åt- 

skilliga orter vid floden Jenissej i Sibirien hafva blifvit af professor Fr. 

W. MÄKLIN bearbetade. Åtskilliga oriktiga och vilseledande bestämningar 

hafva därvid blifvit gjorda, hvilka i denna uppsats rättas. 

HOLMGREN, AUG. E., Ollonborrhärjningen på Rickarums 

kronopark i Kristianstads län 1883. Redogörelse afgifven till Kongl. 

Domänstyrelsen (1884, p. 43). 

På offentligt uppdrag besökte förf. den i titeln omnämda trakten för 

att utforska, hvad som kunde gifva anledning till, att barrträdsplanteringarna 

flera år misslyckats på kronoparken, och kom han till det resultat, att orsa- 

ken var att söka i de ofantliga massor af ollonborrar, som där uppträdde; 

äfvensom i de olika jordmånsförhållandena. 

MEINERT, FR., Sur I'homologie des élytres des Coléoptéres. 

(T880;-D. 108): 

Se uppsatsen! 

, Gjennemborede Kindbakker hos Lampyris- 0g 

Drilus-larverne (1886, p. 194). 5 

I en föregående uppsats har förf. visat att genomborrade mandibler 

förekomma hos Dyriscus-larver och visar nu, att detsamma äfven är för- 

hållandet med larver af Lampyris och Drihus, samt påpekar de olikheter, 

som hos dessa senare finnas i mundelarnes byggnad, jämförda med Dyftiscus- 

larver. 

BRORSTRÖM, WALFRID, Meddelande till Entomologisk Tid- 

Skritt: (ES SS, LO): 

Förf. omnämner den stora skada ollonborrarne förorsakat 1887 vid 
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Kolleberga skogsskola äfvensom, att han iakttagit kopulation mellan Ae/o- 

lontha hippocastani Fabr. och M. vulgaris Fabr. 

. 

GRILL, CLAES, Om ollonborrens nytta (1889, p. 6). 

På olika sätt anrättade förtäras ollonborrarne i södra Europa. 

= Orpyctes nasicormis L. (1889, P- 149). 

Vid Eifkarleby i Upland har förf. påträffat nämde skalbagge i 

tusental under de mest olika former från hanen med sitt långa horn till 

den hornlösa honan, Till slut meddelas beskrifning på arten. 

Hemiptera. 

REUTER, O. M., Finlands och den skandinaviska halföns 

i Hemiptera Heteroptera (1880, p. 113; 1881, p. 61; 1882 p. 

; 65; P- 105; P- 163; TOGA, pk 3): 

Såsom titeln angifver, lemnar förf. härmed en omfattande bear- 

betning af Heteropterernas representanter i den skandinaviska norden, lämp- 

lig till handledning vid bestämmandet af slägten och arter för dem, som 

önska taga närmare kännedom om nämda djurgrupp. »Beskrifningarne äro 

affattade på svenska, emedan arbetets hufvuduppgift är att handleda skan- 

dinaviska entomologer vid bestämmandet af deras arter och då blott 

namnen och utbredningsuppgifterna i ett arbete som detta äro till fylles 

för att lemna öfriga europeiska hemipterologer en bild af den skandina- 

viskt-finska faunan». 208 arter upptagas i nämda arbete såsom före- 

= kommande inom området. Såsom ny art för vetenskapen beskrifves Vabis 

= boreellus. 

= — Till Gastrodes Abietis' (LInn.) lefnadshistoria (1880, 

ARE 

Denna insekt öfvervintrar i grankottar och tjänar enligt KÖLREUTERS 

redan 1754 gjorda iakttagelser till föda åt korsnäbbarne, hvilka i denna 

E ovanliga föda antagligen finna ett afrodisiacum, som vore af nytta för 

deras under vinterns kyla inträffade parning. 

re — — , Från Dalarö i september (1880), entomologisk skizz 

(550, Pp- 201): 

En liflig skildring af ön i hemipterologiskt hänseende lemnas och 

såsom nya medlemmar af den svenska hemipterfaunan inträda MKeflisia 

vittipennis J. SAHLBERG, Liburnia Fairmairet PERR., Notus aridellus I. 

SAHLBERG, Zygina rubrovittata TLETH., Chermes crategi FÖRST. Ch. ledi 

FLoR, Zrioza chenopodii REUT. jämte en obeskrifven art af sistnämda slägte. 
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ReEurtER, O. M., Till kännedom om Sveriges Psylloder (1881, 

P- 145). 
o . -”- - -- 

Åt denna i vårt land föga kända grupp har förf. egnat stor upp- 

märksamhet, i det han nu kunnat anföra såsom svenska icke mindre än 

51 arter, bland hvilka flere här för första gången inregistreras i vår fauna. 

, Hemipterologiska meddelanden (1882, p. 63). 

Följande för Sverige nya arter offentliggöras: Pilophorus perplexus DR 

Globiceps cruciatus REUY., G. salicicola REUT , Dicyphus stachydis REUT.; 

Psallus Scholzii FIiEB., Ågalliastis Wilkinson D. et Sc., Lygus montanus 

SCHILL., Orthotylus diaphanus KIRSCHB., O. flavinervis KIRSCHB , O. con- 

color KBM., och Heterotoma merioptera SCoP. ; 

, Två nya Piezostethus-arter från Sverige och Fin- 

JandT(1883; På: 135): 

Piezostethus sphagnicola från Åbo skärgård och P. Thomsoni från 

Öland beskrifvas. 

, Species Capsidarum quas legit éxpeditio danica 

Galatex (1884, Pp. 195). 

Ett nytt slägte, Sfhenaridea, jämte följande nya arter beskrifvas: 

Lygus bengalicus och obtusus, Charagochilus longicornis, Halticus minutus, 

Sthenaridea pusilla; Cyrtorrhinus lividipennis och Campolonuma livida. 

, Ad cognitionem heteropterorum Magdagascarien- 

sium (1887, Pp: .77)- 

De 66 arter, som materialet innehåller, hafva gifvit förf. anled- 

ning att beskrifva 9 nya slägten nämligen: Solenogaster, Paraleria, Coque- 

relidea, Gadarscama, Nearetus, Paristhmus, Peridema, Lanchnophorus, Stym- 

nonotus och följande 30 nya arter: Brachkyplatys Stumpfjit, Thoria affinis, 

distans, Solenogaster longirostris, Paraleria annulipes, Aceliomorpha? viridis, 

Coquerelidea viridipes, Gadarscama Ebenaui, Bathycoelia madagascariensis, 

Furtina  bifoveolata, ÅAspongopus nossibecnsis, ÅAcanthomia tuberculicollis, 

Neeretus Distanti, Graptostethus Distanti, Paristhnius vitticollis, Pachy- 

Ssrontha angularis, Pamera Ebenaui, Perimeda dimidiata, Lanchnophorus 

guttulatus, Dienches fuscus, humilis, Pocantius nudidentatus, Letheus longi- 

rostris, Stymnonotus apicalis, Ållogorrhynchus nossibeensis, Polididus longis- 

pinis, Coranus nossibeensis, Cleptria Signoretii, bidens och Sirthenea picescens. 

SPÅNGBERG, JACOB, Smärre meddelanden (1880, p. 1938). 

Ur bref från O. M. REUTER meddelas de hemipterologiska resultat, 

han erhållit af sina exkursioner i Stockholms omnejd, då en del förut ej 

så nordligt funna arter omnämnas, Såsom nya för Sverige anföras föl- 

jande arter: Macrolophus nubilis H. SCH., Stiphrosoma steganvides J. SAHL- 
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BERG, HNysius gpunctipennis H. SCH., Orthotylus viridinervis KIRSCHB., O. 

striicornis KIRSCHB., Atractotomus Mali MEY. och Phytocoris dimidiatus, 

På rysk-lappska halfön fann stud. ENWALD Salda alpicola |. SAHLBERG. 

= — SPÅNGBERG, JACOB, Species novas vel minus cognitas Gyponae 

generis Homopterorum (1881, Pp. 23). 

En samling Gygoner, tillhörande D:r V. SIGNORET i Paris, beskrifvas, 

däribland följande nya arter: G. olivacea, sobrina, verecunda, versuta, crassa, 

vernicosa, turpis, melanocephala, lobata, chilencis, pudica, pauperata, breviceps, 

annulipes, trivialis, fastuosa och funebris. 

, Species novas generis Gypone que in museo zoo- 

logico cesar. vindobonensi asservantur. (1883, p. 101). 

Den samling, som stälts fill författarens förfogande från museet i 

Wien, innehöll följande nya arter: Gypona insignis, obesa, approximata, 

fallax, ruficauda, gracilis, modesta, megalops, Rogenhoferi, fraudulenta och 

placida. "Dessutom beskrifvas förut ej kända kön till kända arter. 

NORDIN, ISIDOR, Anteckningar öfver Hemipterer (1883, pP- 

HISLETSG0 P3 FST). 

Om en del hemipterer, funna vid Drottningholm, meddelar förf. åtskil- 

ligt angående deras lefnadssätt. 

Trichoptera. 

WALLENGREN, H. D. J., Om Skandinaviens arter af familjen 

Plhryganeide (1880, p. 64). 

Femton arter af denna familj äro inom halfön kända och beskrifna 

af förf., i det de fördelas på 7 slägten, af hvilka ett Dasystegia här för 

första gången beskrifves. Dessutom meddelar förf. sin åsigt angående 

LINNSÉS Phr. striata, en åsigt, som står i strid mot den af D:r HAGEN i 

»Stett. Ent. Zeit.> år 1850 p. 97— 106 uttalade. 

— — i Förteckning å de Limnoplhilidae, Apataniida och 

Sericostomatide som hittills blifvit funna på skandinaviska halfön 

(T884, Pp. 15): 

78 arter anföras för området och lemnas noggranna detaljerade upp- 

gifter om deras utbredning. Uppsatsen slutar med ett bemötande af en 

del af D:r HAGENS i »Stett. Ent. Zeit.> 1880 gjorda inkast mot den tolkning af 

LINNÉS FPlryganee, som förf. gjort i' sin uppsats »An Analysis of the 

Species of Caddisflies, described by Linneus in his Fauna Suecica», intagen 

i »Linn. Soc. Journal. Zool.» Vol. XIV. 
4 
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WALLENGREN, H. D. J., Skandinaviens arter af Trichopter- 

familjen ÅApataniide (1886, p. 73). ; 

De fyra arterna, som tillhöra området, särskiljas genom nogrant an- 

gifvande af deras karaktärer, hvarvid Apatania inornata här för första gången 

beskrifves, funnen i Lappland. 

Pseudoneuroptera. 

SANDAHL OSKAR TH., Smärre meddelanden (1881, Pp. 209; 5 

TÖS APO 

Libellula coerulescens FAB. anföres: enligt D:r WESTERLUND såsom 

fannen flere gånger vid Herrstorpssjön ej långt från Ronneby. 

WALLENGREN, H. D. J., Förteckning på de Ephemerider som 

hittills blifvit funna på skandinaviska halfön (1882, Pp. 173). 

Af denna familj uppräknas här 21 arter, fördelade på -7 slägten så- - 

som med säkerhet tillhörande området, och jämföres vår nords fauna 

i detta afseende med förhållandet inom andra etropeiska land. 

Corrodentia. 

SPÅNGBERG, JACOB, Sur quelques espéces européennes de la 

sousfamille des Psocines (1880, p. 94). t 

Beskrifning och figurer lemnas på några mindre kända arter näm- 

ligen: Stenopsocus striatulus (FAB.), Psocus morio LATR. och Ps. subnebulosus 

STEPH. 

Orthoptera. 

Halj, BERNHARD, Chelidura albipennis MEG. och Ch. acan- 

thopygia GÉNÉ, tvänne för Sveriges fauna nya Forficulina (1888, 

PTT 0): 

På dessa 2 för vår fauna nyförvärfvade arter lemnas beskrifning. 

Collembola. 

REUTER, O. M., Sur l'accouplement chez deux espeéces de 

Fordre des Collemboles (1880, Pp. 159). 

Se uppsatsen! 
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REUTER, O. M., Sur la fonction du tube ventral des Col- 

lemboles (1880, p- 162). 

Se uppsatsen! 

MYRIOPODPA: 

Vv. PorRAT, C O.,-Om norska myriopoder (1887, Pp: 39) 

Förf. lemnar en förteckning på alla hittills från Norge kända myriopo- 

der, upptagande 20 arter, bland hvilka såsom nya för skandinaviska halt- 

ön nu för första gången omnämnas: Lithobius microps MEIN., Scolioplanes 

erassipes (KOCH) MEIN., Polydesnmaus acutangulus MENGE och P. gracilis KOCH. 

—, Nya bidrag till skandinaviska halföns myriopodologi 

(1889 p-:33; 65; IT3) 
Förf. lemnar en fullständig förteckning på alla hittills i Sverige och 

Norge kända myriopoder och noggranna uppgifter på deras utbredning 

samt redogör för arternas synonymi. Förteckningen upptager 49 arter, 

hvaribland Scyfonotus digitatus, Tulus leticollis och minutus beskrifvas för 

första gången jämte varieteterna /ebescens af Lithobius borealis MEINERT 

och borealis af Polydesmus coriaceus PORAT. Till slut meddelas en ske- 

matisk öfversigt af såväl ordningar och familjer som slägten och arter, 

tillhörande skandinaviska halfön. 

ARACHNOIDEA. 

Araneida. 

HANSEN, H. J., Sur les dessins d"Aranéides danoises donnés 

dans l'ouvrage illustré »Zoologia Danica», publié par M. le pro- 

fesseur ScHtÖDTE avec une subvention de I'Étåt de Danemark. 

(1880, p. 169). 

Se uppsatsen! 

SÖRENSEN, W., Sur le rapprochement des sexes chez quelques 

Araignées (1880, p. 171). 
Se uppsatsen! 

Phalangiida. 

SÖRENSEN, WILLIAM, Om et par Punkter af Phalangidernes 

fanatomi, tab. 1, fig. r7 og 18 (1884, Pp. 20). 

Dessa anatomiska studier handla om »de malpighiske Rör og deres 

Udmundning» jämte »receptaculum seminis hos Gonyleptes og Opilio». 

I [) 
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Acarina. 

NEUMAN, C. J., Sur le développement des Hydrachnides 

Araignées aquatiques) (1880, p. 169). S l l I 9; 

Se uppsatsen! 

AURIVILLIUS, CARL, En fästing såsom endoparasit (1886, p. 105). 

I en räfhud från trakten kring Wexiö har påträffats Ixodes reduvius 

DE GEER, hvilken förf. i detta utvecklingsstadium afbildar och beskrifver. 

—, Om acaridväfnad på träd (1889, p. 223). 

En acarid tillhörande slägtet Zetranychus och antagligan arten 2 

KocH har denna sommar uppträdt på stammen af en alm och en lind i 

Tekniska Högskolans trädgård i Stockholm och öfverdragit grenarne med 

en glänsande väfnad. 

Nekrologer. 

SANDAHL, ÖSKAR TH., Nekrolog öfver Niklas Westring 

((TBB25 P0): 

— — — Nekrolog öfver F. W. Mäklin (1883, p. 6). 

=  Nekrolog öfver Nils Edvard Forssell(1883,pP.- 997): 

, Nekrolog öfver Immanuel Fåhreus (1884, 

P3. LTO) 

| 
— — | Nzekrolog öfver Anders Fredrik Regnell (1884, | 

PARLOT): 
| 

, Nekrolog öfver Hans Jonas Ekeberg (1889, | 

PAT): 

SPÅNGBERG, JACOB, Nekrolog öfver August Wilhelm Malm 

(T3S2P- LST): 

— — — Nekrolog öfver Peter von Möller (1884 p. 67). 
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SPÅNGBERG, JACOB, Nekrolog öfver Oskar Elis Leonard 

Dahm (1884, Pp. 73)- 

Nekrolog öfver Aug.. Emil Holmgren (1889, 
, 

P-rO5S):- 

HANSEN, H. J., Nekrolog öfver Jörgen Christian Schiödte 

(SSA, Pp: I1OL): 

WALLENGREN, H. D. J., Nekrolog öfver H. F. R. H. Gada- 

Mer A(IS05, Pp: 177) 

THEDENIUS, K. F., Nekrolog öfver Carl Oskar Hamn- 

Ströms: (7880; Pp. I59)- 

NErRÉN, C. H., Nekrolog öfver Gustaf Fredrik Möller 

(1889, p. 181). 

Uppsatser afhandlande entomologiska instru- 

Mmentsm.m. 

LAMPA, SVEN, För larvuppfödare (1883 p. 62). 

Förf. föreslår, efter en uppsats i tidskriften »Papilio», begagnande af 

torkade blad af de foderväxter, hvaraf larverna i fritt tillstånd lefva. 

SPÅNGBERG, JACOB, Huggpipa för insektsamlare (1886, p. 113). 

Ett litet instrument för att uthugga etiketter, lämpliga att på de- 

samma fästa insekter, som äro för små att direkt uppsättas på nålen, af- 

bildas och beskrifves. 

MEVvEs, J., För larvuppfödare (1887, Pp. 35). 

En praktisk larvbur afbildas oeh beskrifves. 

Entomol. Tidskr. Årg. 10, H. 5 (1889). 19 
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Enligt den ursprungliga planen har »Entomologisk Tidskrift» 

årligen utkommit i fyra tvångfria häften om minst tre ark i hvart- 

dera, utom då det varit nödvändigt att utsända tvänne häften på 

en gång, d. v. s. göra s. k. dubbelhäfte, som inträffat, då någon 

afhandling fordrat större utrymme, än som i ett häfte kunnat för 

den samma beredas. Det har ock någon gång händt, att två häf- 

ten blifvit färdigtryckta med så kort mellantid, att man af eko- 

nomiska skäl ansett sig böra utsända båda på en gång. 

Hvad innehållet beträffar har det ständigt varit en sträfvan 

att göra det så omväxlande som möjligt, så att tidskriften skulle 

vara läsbar både för den rena vetenskapsmannen och för den, 

som utan att kunna tränga in på djupet af entomologien dock 

har håg för och trängtar efter att lära känna det underbara lif, 

som dessa små varelser, insekterna, föra, — den stora inverkan de 

utöfva på kampen för tillvaron. 

Nästan uteslutande hafva 1 densamma förekommit original 

uppsatser och endast undantagsvis har något arbete refererats, 

ett glädjande tecken till den kärlek man i norden hyser i all- 

mänhet för naturvetenskaperna och särskildt för entomologien. 

Hvarje uppsats, som varit skrifven på något af de skandi- 

naviska språken, hvilka naturligtvis för den stora bildningssökande 

allmänheten utom vår nord äro föga kända, har blifvit på det 

fransyska språket till sitt hufvudsakliga innehåll återgifven. 

Såsom synes af ofvanstående summariska redogörelse för inne- 

hållet af Entomologisk Tidskrift under de första tio år, som nu 

förflutit, hafva 44 olika författare från skandinaviska halfön, Dan- 

mark och Finland medverkat, de fleste dock från Sverige, till 

åstadkommande af 213 uppsatser, i hvilka icke mindre än 260 för 

vetenskapen nya arter beskrifvas. De beröra dessutom såväl in- 

sekternas biologiska förhållanden, deras betydelse för skogshushåll- 

ningen och landtbruket, deras geografiska utbredning, fyndorter 

m. m. som ock iakttagelser af allehanda slag, som röra insekt- 

verlden. 

Nedanstående skema visar bäst den olika verksamhet, som blifvit 

i tidskriften nedlagd på de olika områdena inom entomologien. 

7 é : o Antal Antal Antal 
Wipsstsansr teten uppsatser. = författare.” nya arter. 

Fe PCO Pp teracs SSA EE OK ESSNReSNSNA 78 22 41 

GOleoptera (CE Cass: oh se SN 28 16 Si 
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IBEYIA en OP terA t 135 Sas oda al ser 24 1 Nn I 

Rntorm; allmänhet: NeXS Ce Lyn 21 II -— 

[BINPLET GY Foss äs SARAS AV 16 9 52 

INEKrOTOger iu ock lt BOR CANE PES NTA 6 — 

FIenVip terar t.- spe Sar Set CSE TA 12 3 69 

BRT EROP (EKA fa 305 ALE RAGE 3 I I 

NOEN fe fa ERS RANE oe RR R 3 2 — 

Upps. afh. entom. instrument m, m. 3 3 = 

PSEUGONEUrOpteral kass, todo ca 2 2 — 

(Öllem hölass ce FEL Att Far iöe 2 I — 

INEYTrAD O Gas Ae ESAs NL ae 2 I 5 

EEE (SE KR RAS NR LATE NRA BRN SEE 2 2 — 

EÖTEOR EN UAE oro SITE OSTEN dl I I 4 

JÖTERO PLera Esa SEEN SUS RA BA 21 I I — 

BRAlAn oda LA SR Nn I I — 

Den största uppmärksamheten har sålunda egnats åt lepidop- 

tera, enär om dem 22 förf., d. v. s. halfva antalet, hafva nedskrifvit 

78 uppsatser. Därnäst hafva coleoptera varit föremål för behand- 

ling, 16 förf. hafva i 28 uppsatser meddelat de rön, de om denna 

insektgrupp erfarit. Största antalet af de nya arterna, icke min- 

dre än 69, tillhör hemiptera, och diptera komma i detta hän- 

seende närmast. : 

Dessutom har alltid i tidskriften upptagits redogörelse för 

Entomologiska föreningens i Stockholm sammanträden, där i korthet 

hvarje föredrag eller anförande blifvit återgifvet; äfvensom hafva 

nämda förenings stadgar, förteckning på dess ledamöter och gåfvor 

till dess bibliotek i densamma offentliggjorts. 

Till sist vill jag blott nämna, att man har 1 tidskriften att 

finna äfven en fullständig literaturförteckning, upptagande de allt 

sedan 1878 i Sverige, Norge och Finland tryckta arbetena inom 

entomologien och af entomologer från nämda land i utlandet eller 

af utländingar i Sverige och Norge tryckta uppsatser. 

Stockholm i december 1889. 

Jacob Spångberg. 



NÅGRA ÖNSKNINGSMÅL FÖR ENTOMOLOGIEN 

I SVERIGE. 

FÖREDRAG VID ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS TIOÅRSFEST 

DEN 14 DEC: 1889 

AF 

CLAES GRILL. 

Ingen lärer väl kunna förneka att entomologien, eller kanske 

rättare intresset för denna vetenskap, tog ett betydande steg framåt 

hos oss, då den Entomologiska Föreningen i Stockholm stiftades, 

samt att detta intresse sedermera visat sig ingalunda vara af någon 

efemerisk natur, utan tvärtom allt mer och mer stegrats under 

det nu gångna decenniet. Föreningens tillkomst får alltså med 

rätta betraktas såsom en vigtig och för alla vänner af insekt- 

kännedom kärkommen tilldragelse. 

Om vi se tillbaka på en nu tioårig verksamhet, så framstår 

såsom ett faktum, att ganska mycket därunder af föreningen blif- 

vit uträttadt, ej minst till betryggandet af hennes framtida bestånd. 

Fonder hafva uppstått, hvilka genom tillagda besparingar ökats 

på ett sätt som öfvergår de mest sangviniska förväntningar, och 

ledamotsantalet tillväxer alltjämt, jag vågar tro i betydligt högre 

grad än hvad föreningens stiftare ens kunde hoppas. Tidskriften 

har fortgått enligt den ursprungliga planen, och brist på original- 

uppsatser har aldrig förorsakat rubbningar 1 en regelbunden ut- 

gifning. Föreningens boksamling innehåller redan ett stort urval 

af entomologisk litteratur, hvars värde uppgår till ett ganska be- 

tydligt belopp. Alla de fordringar, hvilka rimligtvis kunna ställas 

på en förening under dess första och grundläggande skede, hafva 

således hittills blifvit uppfyllda, och detta på ett sätt, som endast 

kan uppväcka glädje och förtjäna beröm. 
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Enligt hennes stadgar tillkommer det föreningen »att efter 

bästa förmåga söka främja det entomologiska studiet i vårt land>, 

och jag vågar med anledning häraf vid detta betydelsefulla sam- 

manträde häntyda på ett och annat förhållande, som visserligen 

ej kan betraktas såsom tillhörande föreningens direkta handlägg- 

ning, men hvarför hon dock torde kunna på något indirekt sätt 

verka, antingen genom sitt initiativ eller på grund af det mora- 

liska stöd hon kan lemna alla entomologien berörande frågor i 

vårt land. En fråga måste naturligtvis först väckas och seder- 

mera arbetas in i det allmänna medvetandet för att till fullo inses, 

om den till sist skall kunna förverkligas. 

En sådan fråga, hvaruti föreningen kan mera direkt ingripa 

och som visserligen ej är ny, är tidskriftens utvidgande med en 

biologisk afdelning, särskildt hvad angår skadeinsekterna, hvartill 

statsanslag för närvarande är erforderligt och väl ej gärna af 

vederbörande torde kunna nekas, om frågan af rätt person väckes 

i behörig ordning. 

En annan, af föga mindre vigt, torde vara att på öfverty- 

gelsens väg och med de medel, som därvidlag stå föreningen 

till buds, söka arbeta på upprättandet af flera stadigvarande en- 

tomologplatser här i landet, än som för närvarande finnas. Nu 

existerar i själfva verket ej mera än en enda sådan, hvarefter 

yngre förmågor, som skulle vilja egna sina bästa krafter åt vår 

vetenskap, kunna sträfva, och denna är intendentsbefattningen vid 

naturhistoriska riksmuseum; men utsigterna att en gång få bekläda 

denna post äro, som hvar och en kan inse, alltför ringa för att 

någon därpå skulle våga bygga sin framtid. Visserligen hafva 

vi dessutom en adjunktur i entomologi vid Lunds universitet, men 

denna är, i likhet med en för några år sedan besatt docentur i 

samma ämne vid universitetet i Upsala, endast personlig och 

upphör följaktligen vid innehafvarens afgång. 

Ett, lektorat i naturvetenskap med undervisningsskyldighet i 

entomologi är, som vi alla veta, upprättadt vid skogsinstitutet, 

men därmed äro flera ämnen förenade, af hvilka t. ex. botaniken 

torde kräfva sin egen man; och löneförmånerna f. n. så knappa, 

att innehafvaren, i stället för att använda all sin tid till välbe- 

höfliga forskningar uti sina ämnen till både statens och allmän- 

hetens gagn, måste se sig om efter behöfliga biförtjänster för att 
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kunna lifnära sig och familj, i fall han en gång önskar hörsamma 

Skaparens ord till våra första föräldrar. Att skogsentomologien 

borde vara ett hufvudämne vid vårt enda högre forstläroverk och ej 

lida kännbart intrång af andra ämnen samt aflönas därefter, på det 

att dess innehafvare måtte kunna egna sina bästa krafter däråt, 

detta torde för hvarje sakkunnig vara tämligen klart, och vore 

öfvertygelsen härom så allmän som den borde, skulle ej den tid 

vara långt aflägsen, då vi finge glädja oss åt att kanske som vår 

ledamot få räkna en verklig skogsentomolog, tillräckligt hemma- 

stadd i sitt ämne, för att med hopp om framgång kunna taga 

itu med dithörande frågor. Nästan årligen läser man i tidnin- 

garna, att större eller mindre skogsområden angripas af insekter, 

utan att vetenskapliga undersökningar afhöras, förmodligen af det 

skäl att därtill tillgänglig, fullt kompetent person ej är att tillgå. 

Saknad af medel till afhjälpandet af ofvannämda brister borde 

ej, enligt mitt begrepp, utgöra något oöfverstigligt hinder, åtmin- 

stone så länge statens skogar fortfara att lemna ett utmärkt godt 

resultat. Man har sagt mig, att de på senaste tiden lemnat en 

årlig behållning af omkring en million kronor, och innevarande 

år talar man om en årsvinst af mellan 2 och 3 millioner. 

Den egentligen enda fasta entomologplats vi hafva i Sverige 

är, såsom jag nyss sade, intendentsbefattningen vid Riksmusei 

entomologiska afdelning. Vid denna statens inrättning kunna vi 

äfven med skäl säga, att arbetskrafterna äro i knappaste mått 

tillmätta, då det egentligen endast är en person, som skall utöfva 

tillsyn öfver och bearbeta de ofantliga, alltjämt tillväxande sam- 

lingarna, sköta en vidsträckt korrespondens, följa med den utländ- 

ska litteraturen etc. etc. Här om någonsin vore väl plats för 

åtminstone en fast aflönad person såsom biträde, man må nu 

kalla honom amanuens eller något annat. Från statens sida lärer 

väl tyvärr föga, åtminstone under den närmaste framtiden, stå 

att vänta för detta ändamål, och vårt enda hopp är, att någon rik 

mecenat vill genom en härför afsedd donation bevara minnet af 

sitt namn i tacksam hågkomst. 

För att fullständiga min öfversigt af de befattningar, som hos 

oss hafva eller kunna hafva med entomologien att skaffa, får jag 

ej underlåta att omnämna ännu en, ehuru den för närvarande 

knappast kan tillegna sig denna egenskap, eftersom man under 
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hvarje års första qvartal sväfvar i okunnighet om dess fortfarande 

bestånd. Innehafvaren har tills dato visserligen kallats Kongl. 

Landtbruksakademiens entomolog, men hans lilla lön måste årli- 

gen genom vederbörande hos regeringen begäras. Tycker denna 

sistnämda, att anslaget ej vidare är af behofvet påkalladt; ja! 

då blir det naturligtvis utan vidare indraget, och ollonborrar, 

kornflugor, hvetemyggor m. fl. få åter i lugn och ro sköta sina 

angelägenheter; eller om den myndighet, som ytterst förfogar öfver 

penningemedlen, finner lämpligare att använda dem på annat sätt, 

så blir naturligtvis befattningen äfven då en saga blott. 

Hvarje varm vän af vårt jordbruk och af entomologien isyn- 

nerhet kunde ej undgå att känna stor tillfredsställelse, då Landt- 

bruksakademien för snart tio år sedan hos regeringen utverkade 

berörda anslag för »utbredning af kännedomen om de för landt- 

bruket skadliga insekter och medlen att förekomma de förödelser, 

sådana insekter medföra», och då kort därefter den mest kompe- 

tenta personen inom Sverige tillsattes för att tillhandagå allmän- 

heten med råd och upplysningar uti ämnet. Nu hade ju till och 

med en högre myndighet kommit till insigt om behofvet af ento- 

mologiskt biträde åt jordbruket och själf tagit saken om hand. 

I anseende till de stora svårigheter som uppresa sig, särskildt vid 

utrönandet af de minsta skadeinsekternas lefnadsförhållanden och 

på grund af det myckna, som härvidlag återstår att utforska, 

kunde den vidtagna åtgärden näppeligen betraktas annorlunda än 

som ett första stapplande steg på en alldeles ny bana, hvilket 

steg snart borde komma att efterföljas af ett nytt och vida kraf- 

tigare. Något sådant har likväl ännu ej låtit höra af sig, och 

jag tillåter mig därför vid detta tillfälle med några ord söka 

visa, att tidpunkten för att taga steget fullt ut när som helst 

är inne. 

Behofvet af en befattning af mera fast natur, hvars innehaf- 

vare kan egna sin bästa tid åt studiet af de för landtbruket skad- 

liga insekterna, är kanske ännu kännbarare än skogsentomologens, 

emedan sistnämda insekter årligen förorsaka förluster, som ej 

kunna uppskattas i mindre än milliontals kronor. Att vetenska- 

pen skall kunna uträtta ej så litet till förminskandet af dessa 

förluster, därom kan ej gärna finnas något tvifvel, och vi kunna 

därför våga önska och hoppas, att det må vara blott en tidsfråga 
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huru länge platsen för en jordbruksentomolog skall förblifva en 

af de minst gynnade. 

Den af Landtbruksakademiens förvaltningskommitté upprät- 

tade instruktion för dess entomolog, som jag förskaffat mig till- 

fälle att genomläsa, innehåller redan sådana åligganden, att ingen, 

som för sin existens nödgas anlita andra förvärfskällor, torde kunna 

uppfylla den efter bokstafven eller på ett önskvärdt sätt. Ifråga- 

varande instruktion föreskrifver nämligen bland annat, att ento- 

mologen »bör oaflåtligen” hafva sin uppmärksamhet fästad vid 

sätten att förminska och, såvidt möjligt är, förekomma de härj- 

ningar, som vid landtbruket åstadkommas af åtskilliga skade- 

insekter. Han bör för detta ändamål söka genom egna under- 

sökningar utvidga vår kännedom om dessa insekters utveck- 

ling och om de omständigheter, som betinga deras tidtals ymni- 

gare förekomst, likasom om de medel, genom hvilka dessa skade- 

djurs fortplantning och framträdande kunna inskränkas. Härvid 

bör entomologen omsorgsfullt" följa den erfarenhet, som i andra 

länder vunnits i förenämnda hänseende, och tillse, hvad häraf 

kan vara tillämpligt på våra förhållanden >. 

Entomologen är dessutom skyldig att mot ersättning besöka 

de orter, därifrån insekthärjningar äro anmälda, och då noga 

undersöka skadorna och därmed sammanhängande omständigheter 

samt sedan meddela till förvaltningskommittén fullständig redo- 

görelse öfver hvad i hvarje fall iakttagits och de åtgöranden, som 

föreslagits eller redan satts i verket till minskning eller förekom- 

mande af framtida dylika olycksfall. I slutet af hvarje år skall 

till förvaltningskommittén angifvas fullständig berättelse öfver verk- 

ställda förrättningar, åtföljd af teckningar och beskrifning å under- 

sökta skadeinsekter, där så påfordras etc. etc. 

Häraf framgår, att om entomologen tager sin sak på fullt 

allvar och ej betraktar befattningen såsom blott och bart en biför- 

tjänst, hans arbete måste blifva af en ganska vidsträckt omfatt- 

ning, och detta i allt högre grad ju mera allmänheten lär sig 

igenkänna växtsjukdomarna och inse möjligheten af deras före- 

kommande eller botande. Ett uttalande af föreningen angående 

förenämda förhållanden borde blifva ett tungt vägande ord och 

>= Kursiveringen af förf:n. 
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möjligen i någon mån bidraga till en för alla intresserade önsk- 

värd utgång af denna för jordbruket vigtiga fråga; och detta så 

mycket mer som medel redan anvisats till lön och laboratorium 

åt en växtfysiolog. Att en växtfysiolog är för landtbruket af obe- 

stridlig nytta är jag den förste att erkänna, men lika fullt öfver- 

tygad är jag, att en skicklig landtbruksentomolog skulle komma 

att tillföra landtbrukaren ännu: större praktisk nytta. 

Ännu ett önskningsmål af ganska stor betydelse både i prak- 

tiskt och vetenskapligt hänseende torde ecj böra förbigås, nämli- 

gen upprättandet af en biologisk anstalt, där uppfödandet af lar- 

ver och andra till utredning af insekternas fortplantning, förvand- 

lingar och lefnadsvanor erforderliga undersökningar kunde på ett 

tillfredsställande sätt utföras. Dylika arbeten äro nämligen nästan 

omöjliga att göra hvar som helst och utan förberedelser eller 

nödiga apparater, således allraminst under resor, då undersök- 

ningsföremålen emellanåt måste förflyttas, ja! kanske instufvas i 

kappsäcken, och härigenom störas eller lida afbrott i sina för- 

rättningar. Beträffande fleråriga larver måste iakttagelserna fortgå 

under en längre tid för att lemna svar på en eller annan vigtig 

fråga. Realiseringen af ett sådant önskningsmål kommer nog att 

låta vänta på sig, men vi få hoppas, att äfven dess tid skall 

komma — om blott saken hålles vid lif. 

I sammanhang härmed torde böra påpekas önskvärdheten af 

upprättandet af en biologisk insektsamling, hvartill knappast någon 

början ännu, så vidt jag vet, hos oss blifvit gjord, i anseende 

till bristande medel. 

Ännu flera öÖnskningsmål i och för entomoliogiens befräm- 

jande skulle nog kunna uppräknas, men jag har nu velat om- 

nämna blott några af de vigtigaste, som förtjäna föreningens 

synnerliga uppmärksamhet under det nu ingående andra decen- 

niet af hennes tillvaro. 

Syftemålet med detta mitt anförande har ej varit att uttala 

något som helst klander mot det närvarande --- kan väl svårligen 

heller tolkas så — utan blott att påpeka ett och annat som efter 

mitt förmenande ännu kan åstadkommas eller göras bättre och 

ändamålsenligare genom allas vår gemensamma sträfvan för ento- 

mologiens befrämjande. 



OM INSEKTERNAS SYNFÖRMÅGA. 

REFERAT EFTER F. PLATEAU 

AF 

CHR. ÅA URIVILLIUS. 

För omkring sex år sedan redogjorde jag vid ett dylikt till- 

fälle för vår dåvarande kunskap om byggnaden hos insekternas 

synorgan. Sedan den tiden hafva några framstående forskare 

sökt att på en annan väg än den anatomiska komma till insigt 

. om insekternas sätt att se och uppfatta den yttre verlden. Främst 

bland dessa forskare står belgaren F. PLATEAU, som genom en 

mängd sinnrika försök bemödat sig om att utröna synförmågan 

hos ett stort antal insekter. Det är för dessa försök jag ber att 

1 korthet få redogöra. 

PLATEAU undersökte särskildt de enkla och de sammansatta 

ögonen och hans arbete sönderfaller därför i följande afdelnin- 

gar: I. synen hos myriopoder; 2. hos spindeldjur; 3. hos insekt- 

larver med punktögon; 4. hos de utbildade insekternas punkt- 

ögon och 5. hos de sammansatta ögonen. 

Med afseende på Zusenfotingarne är till en början att märka, 

att de allesammans äro ljusskygga djur och uppsöka mörkret, 

hvilket lätt låter sig visa med tillhjälp af en i mörka och ljusa 

rum afdelad låda, sådan som först användes af GRABER vid hans 

undersökningar af lägre djurs känslighet för ljus. Denna ljus- 

skygghet visar sig dock lika utvecklad hos blinda former såsom 

Geophilus och Cryptops som hos dem, hvilka ega punktögon. 

Det vore alltså förhastadt att uteslutande tillräkna punkt- 

ögonen denna förmåga. Själfva huden är här liksom hos många 

andra lägre djur känslig för ljus. För att utröna huruvida tusen- 

fotingarne urskilja föremål och uppfatta bilder, begagnade sig 
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PLATEAU af en enkel inrättning, som han kallar labyrinten. La- 

byrinten består af rektangulära pappskifvor af hvit och svart färg, 

som uppställas i concentriska cirklar så, att rätt stora mellanrum 

lemnas mellan skifvorna i hvarje krets och så att skifvorna i de 

yttre kretsarne undan för undan stå midt för öppningarne i den 

närmast inre kretsen. Rummet inuti den innersta kretsen är rätt 

stort och i dess midt insläppes det djur, som skall profvas. Det 

visade sig nu, att alla undersökta myriopoder gingo direkt mot 

pappskifvorna ända tills de berörde dem med antennerna, hvarpå 

de följde Tångsefter hindren, tills de kommo till öppningen, hvarpå 

de styrde rak kurs på närmast utanför belägna pappskifva och 

så undan för undan. Om ögonen öfverdragas med en ogenom- 

skinlig fernissa blir uppförandet detsamma; om antennerna saknas, 

stanna djuren ej förr än hufvudet stöter mot hindren, men utan 

både ögon och antenner gå de alldeles på måfå utan att bibe- 

hålla en bestämd kurs, -—— Om djuren få röra sig fritt på en 

jämn yta, märka de icke en korkskifva, som ställes i deras väg, 

förr än de vidröra den, men en hvit skifva, som är starkt belyst, 

iakttages och undvikes på ett afstånd af 10—15 centim. 

Bland spindeldjuren finnas såsom bekant så väl ljusskygga 

(skorpioner m. fl.) som äfven ljusälskande djur (de flesta af de 

egentliga spindlarne). Bland dessa senare fånga en del sitt byte 

i konstrikt förfärdigade nät, under det att andra, jagt- och hopp- 

spindlarne, fånga sitt rof genom att uppsöka och kasta sig öfver 

det. Spindeldjuren hafva endast punktögon, men dessa äro af 

olika antal, storlek och byggnad hos de olika arterna. De största 

punktögonen finnas hos jagt- och hoppspindlarne. — Vid sina 

försök med den europeiska skorpionen (Buthus europaeus) fann 

PLATEAU, att den aldrig visade sig förnimma ett föremål, en fluga 

eller något dylikt, förr än detta kommit inom 1 centimeters af- 

stånd från de öfre och på 1,;—-2 centimeters afstånd från sido- 

ögonen. Smådjur såsom kakerlackor och andra kunna därför 

utan fara vistas i samma behållare som skorpionen, blott de ej 

vidröra honom, ty då griper han dem genast med käkfötterna 

och dödar dem med ett sting af gadden. PLATEAU tror ej heller, 

att de öfre ögonen, såsom ofta uppgifves, spela någon rol vid 

själfva stingets utdelande, ty bytet hålles ej öfver utan snedt 

framom ögonen, så att någon bild af föremålet svårligen af dem 
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kan uppfattas. Insatt i »labyrinten» förhåller sig skorpionen så- 

som tusenfotingarne och begagnar gripfötterna såsom trefvare. 

De välbekanta hjulspindlarne, som förfärdiga runda nät af 

radiärt gående trådar, förenade genom en spiralformigt anordnad 

tråd, hafva redan före PLATEAU varit föremål för en. del försök, 

som tyckas visa, att dessa djurs syn är ytterst dålig. Då en in- 

sekt fastnar i ett dylikt nät, går spindeln först till nätets medel- 

punkt, undersöker där genom känseln, vid hvilken af de radiärt 

gående trådarne bytet fastnat och följer sedan denna tråd utåt, 

tills han stöter på sitt rof. Om man, sedan spindeln kommit ut 

till sitt byte, låter en ny insekt fastna helt nära den förra, går 

spindeln aldrig direkt till den nya fångsten utan återvänder först 

till nätets medelpunkt och uppsöker där den tråd, vid hvilken 

det nya bytet fastnat. Det är således dallringarna i nätets trådar 

och ej synsinnet, som leda spindeln; ja, om man med en vibre- 

rande stämgaffel vidrör en tråd i nätet, kommer spindeln genast 

rusande ända fram till stämgaffeln. Häraf kunna möiligen äfven 

de ofta upprepade berättelserna om spindlarnes musikaliska sinne 

förklaras. Det är nämligen ganska troligt att vibrationerna från 

ett instrument, som spelas i närheten af ett spindelnät, försätta 

detta i för spindeln märkbar dallring och därigenom locka honom 

fram ur sitt gömsle. 

Det är ganska lätt att narra fram en spindel genom att kasta 

något främmande föremål i hans nät, men om vibrationerna af: 

stanna eller ej utföras på ett sätt, som liknar det, som åstadkom- 

mes af en verklig insekt, fullföljer spindeln oftast ej sitt sökande 

efter orsaken. För att råda bot härför, förenade PLATEAU en 

konstgjord fluga (en liten tofs) med en lefvande fluga genom en 

fin tråd af blott 1,;—2 centimeters längd och kastade båda i spin- 

delnätet. Det visade sig då, att spindeln lika ofta angrep och 

bet i den konstgjorda som i den verkliga flugan. Häraf och af 

flera andra rön drager PLATEAU den slutsatsen att dessa spindlar 

se ytterst illa och endast ledas af känselsinnet. 

Annorlunda är förhållandet med jagtspindlarne (Lycoside) 

och hkoppspindlarne (Attide).. De förra visa sig förnimma före- 

mål i rörelse på ett afstånd af 2: och hvilande föremål på ett 

afstånd af 1 centimeter. De senare däremot märka närvaron af 

föremål i "rörelse redan på ett afstånd af 5—20 centimeter och 
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göra sina hopp på ett håll af 1—2,s centim., hvilket bevisar, att 

de på det senare afståndet måste ega en tämligen klar uppfatt- 

ning af sitt byte. 

Bland de znsektlarver, som ega punktögon, äro fjärillarverna 

bäst bekanta och genom sitt lefnadssätt lämpligast att experimen- 

tera med. PLaATEAU anstälde åtskilliga försök med dylika larver 

och fann därvid, att stora föremål, såsom trädstammar, tjocka gre- 

nar m. m., göra ett om ock otydligt intryck på dessa djurs syn- 

sinne äfven på afstånd af 15—40 centim., men att däremot små 

och smala föremål ej varseblifvas förr än alldeles invid ögonen 

på ett afstånd af o,s—1 centimeter. En larv, som kommit till 

spetsen af en gren eller dylikt föremål, har såsom bekant för 

vana att utsträcka framkroppen åt alla håll och liksom söka efter 

något. Häraf begagnade sig PLATEAU och höll en liten pinne 

af 5 millimeters genomskärning framför larven på olika afstånd 

från dess hufvud. Så snart pinnen kom inom 1 centimeters af- 

stånd, visade larven tydliga tecken, till att han förnam densamma, 

men på längre håll blefvo dessa tecken allt otydligare och på 

ett afstånd af 2 centimeter kunde man ej märka, att larven hade 

någon förnimmelse af pinnen. Till dylika försök bör man ej an- 

vända långhåriga larver, enär de 1 sina hår ega fina känselorgan, 

som genast underrätta dem om föremål i närheten. Det förtjänar 

anmärkas, att PLATEAU's åsigt i detta fall står i strid med de 

slutsatser, till hvilka anatomerna på grund af larvögonens inre 

byggnad kommit. Anatomerna vilja nämligen frånkänna larverna 

all syn förutom förmågan -att skilja ljus och mörker. 

Det följer nu i ordningen att redogöra för PLATEAU'S rÖn 

med afseende på punktögonen hos de fullbildade insekter, som 

tillika hafva sammansatta ögon. Dylika punktögon finnas vanli- 

gen till ett antal af tre hos en mängd insekter, såsom steklar, 

flugor, rätvingar m. fl. PLATEAU pröfvade dylika insekters upp- 

förande under 3 olika förhållanden nämligen: ri. med båda slaget 

ögon öfverdragna med en ogenomskinlig fernissa; 2. med blott 

punktögonen eller 3. med endast facettögonen öfverstrukna. Han 

fann därvid, att de fullständigt bländade individerna alltid flögo 

lodrätt uppåt, tills de försvunno i höjden och att äfven de exemplar, 

som endast kunde begagna sig af sina punktögon, förhöllo sig 

alldeles på samma sätt. De individer däremot, som endast hade 
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punktögonen öfverstrukna, visade ej i sitt hela uppförande någon 

olikhet med fullkomligt oskadade exemplar. Af dessa försök, som 

upprepats med en hel mängd insekter under olika yttre förhål- 

landen, drager PLATEAU den slutsatsen, att punktögonen hos de 

fullbildade insekterna äro rudimentära organ, som ej hafva någon 

betydelse +. 

Nu återstår endast att redogöra för de sammansatta ögonen. 

Af gammalt har det varit en välkänd sak, att de flesta insekter 

synas ega en lifligare uppfattning af föremål i rörelse än af före- 

mål i hvila. Detta har af mången ställts i samband med facett- 

ögonens inre byggnad och gifvit PLATEAU anledning att indela. 

sina undersökningar i två afdelningar: rörande föremål i hvila 

och föremål i rörelse. 

De första profven gjordes med »labyrinten». Rätvingar (t. ex. 

tvästjärten, mullvadssyrsan, kakerlackan och vårtbitare) samt skal- 

baggar (ss. Carabus, Cicindela, Necrophorus och Geotrupes) 

vända ej förr, än de beröra hindren med sina antenner eller oms 

förernålen äro starkt upplysta på ett afstånd af högst 5 —10 cen- 

timeter.  Steklar däremot vända genast, så snart de komma till 

kanten af den skugga, som kastas af hindren och följa sedan 

skuggans kant, tills de komma fram till en öppning. Om man 

för jämförelse insläpper ett ryggradsdjur t. ex. en ödla i labyrin- 

ten, så finner man, att hon utan att vidröra något af hindren 

helt lugnt vandrar ut ur labyrinten, styrande kurs på den ena. 

öppningen efter den andra, hvarvid vägen blir en svagt böjd våg 

linie. Med andra ord, ödlan ser tydligt så väl hindren som Öpp- 

ningarne mellan dem och förstår att välja den ginaste vägen ut, 

då däremot äfven de bäst utrustade bland insekterna ej tyckas. 

hafva en klar uppfattning häraf, utan på sin höjd ledas af ljus- 

styrkan och därför beskrifva en mer eiler mindre skarpt bruten 

linie, då de söka sig ut ur sitt fängelse. 

Slutligen gjorde PratEaU en mängd försök med föremål i 

+ Af alla de slutsatser, till hvilka PLATEAU kommit med afseende på in- 

sekternas synförmåga, synes mig denna minst tilltalande. Då jag emellertid 

här endast haft för afsigt att lemna ett referat af PLATEAU's undersökningar, 

öfverlemnar jag åt läsaren själf, att göra de invändningar mot denna theori, 

som han kan finna skäliga. 

Refercutens anmärkning. ' 
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rörelse och fann därvid att dessa uppfattades långt bättre och på 

längre afstånd än föremål i hvila. Han fann t. ex., att föremål 

i rörelse varseblefvos af fjärilar på ett afstånd af r,s meter, 

af trollsländor på 1,;—2 meters, af rätvingar på 40— 50 centimeters 

samt af sandlöparen (Czicindela) på 5o0o—960 centimeters afstånd. 

Hos tvästjärten (Forficula) kunde han däremot ej upptäcka någon 

uppfattning ens af föremål i rörelse. 

PLATEAU sammanfattar slutligen resultaten af sina undersök- 

ningar på följande sätt: 

»Leddjur, som sakna ögon, såsom vissa myriopoder, skilja 

dock mellan mörker och ljus. 

Dessa hudförnimmelser finnas troligen hos alla leddjur, an- 

tingen de ega ögon eller ej. Genom dem kan man förklara en 

stor del af de företeelser, som iakttagas hos bländade djur. 

Leddjur, som ezndast ega punktögon, hafva i allmänhet en 

mycket dålig syn, några, såsom myriopoder, hjulspindlar och lock- 

djur” (phalangiider) tyckas ej under några förhållanden förnimma 

föremålens form, andra, såsom jagtspindlar, skorpioner och fjäril- 

larver synas, ehuru mer eller mindre otydligt, uppfatta föremålens 

form, dock endast inom ett afstånd af 1—21/, centimeter. 

Många leddjur, som endast hafva punktögon, synas med dem 

kunna uppfatta kroppars rörelser. De öfriga ersätta synförnim- 

melsernas bristfälligheter genom sina känselorgan: myriopoder och 

larver använda antennerna, håriga larver håren på de främsta 

lederna, spindlarne begagna benen och skorpionerna sina maxil- 

larpalper (gripfötter). 

Oaktadt dessa djur sakna en tydlig syn, d. v.s. en skarp 

uppfattning af föremålens form i den mening, vi taga saken hos 

ryggradsdjuren, så kunna de dock genom att urskilja mörker och 

ljus, genom uppfattning af närliggande föremåls rörelse samt ge- 

nom sina känselorgan så pass uppfatta omgifningens beskaffenhet, 

att de röra sig och finna sin föda med så stor färdighet, att en 

ytlig betraktare skulle kunna antaga, att de se ganska väl. 

Hos insekter, som ega både enkla och sammansatta ögon, 

äro de förra af så godt som ingen betydelse och förmedla endast 

dunkla förnimmelser, af hvilka djuren ej förstå att draga någon 

nytta. 

De sammansatta ögonen gifva ej en tydlig uppfattning af före- 
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målens form. Vid sina rörelser mellan fasta föremål ledas där- 

för” insekterna mera genom uppfattning af ljus och skugga samt 

af känseln än genom förnimmelser af föremålens form. Facett- 

ögonen stå således såsom synorgan långt under vertebraternas 

ögon. 

Under det att insekterna således sakna en skarp uppfatt- 

ning af föremålens form, ega de däremot en ganska god förnim- 

melse af föremåls "rörelse. På ett afstånd, som växlar. mellan 

50 och 200 centimeter se de ofantligt mycket bättre föremålens 

rörelser än deras form.» 

Sedan prof. AURIVILLIUS slutat sitt föredrag, företogs genom 

sluten omröstning val af embetsmän för det följande arbetsåret. 

Valet utföll sålunda: Styrelsens ordförande, prof. O. SANDAHL; 

sekreterare, prof. CHR, AURIVILLIUS; Öfriga ledamöter, lektor K. 

F. THEDENIUS samt konservatorerna S: LAMPA och W. MEVES. 

Suppleanter till Styrelsen: byråchefen J. MEves och hr G. HorF- 

GREN, hvilken sistnämde sedermera afsade sig platsen som sty- 

relsesuppleant. Till revisorer utsågos: kanslisekreteraren S. NORD- 

STRÖM och hr G. HOFGREN med jägmästare ÅA. VARENIUS som 

suppleant. 

Till distributör af tidskriften omvaldes hr G. HOFGREN, som 

äfven vänligen åtog sig att vara klubbmästare vid föreningens 

sammanträden. 

Styrelsen höll sedan ett extra sammanträde, hvarvid till re- 

daktör af tidskriften omvaldes lektor J. SPÅNGBERG. 

Ordföranden anmälde följande gåfvor till föreningen: Af hr 

fabriksverkmästaren I. B. ERICSSON, Mölndal, en mönestergillt upp- 

satt och preparerad samling af sällsyntare skalbaggar från Göte- 

borgstrakten. 

Af ordföranden: Ett större album till förvaring af förenin- 

gens medlemmars fotografier; ett porträtt af mecenaten dr A. F. 

REGNELL infattadt i ram; en samling i papperskonvolut förvarade 

fjärilar, insamlade af hr LinNELL i Kamerun. I samlingen finnes 

äfven ett exemplar af P. Åntimachus, tyvärr tämligen skadadt. 
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"| - "> Därefter intogs en gemensam aftonmåltid och efter densamma 

välgångsskål för Entomologiska Föreningen i Stockholm, uttalande 

sin förhoppning att föreningen under enigt samarbete skulle allt 

mera lyckas att utbreda den vigtiga kännedomen om insektverl- 

den, dess skada och gagn. Därefter upplästes telegrammer från 

SPARRE-SCHNEIDER, Tromsö; doktorerna WESTERLUND och NEYBER, 

Ronneby; Föreningens medlemmar i Göteborg; d:r NERÉN, Ske- 

ninge, samt helsningar i bref från prof. LILLJEBORG, Upsala, dir 

HAGLUND, Norrköping och d:r BERGRoTH, Forssa 1 Finland, alla 

vittnande om varmt intresse för föreningen. Samqvämet forsattes 

sedan under angenäm stämning till efter midnatt. 
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RETISEESE: 

Först nylig er jeg tilfeldigvis bleven opmerksom paa, at 

der 1 min »Analytisk Oversigt over de Skandinaviske Slegter af 

phytophage Hymenoptera» i Entom. Tidskrift for 1887, pag. 113, 

mellem Linie 21 og 22 ovenfra er udeglemt under Trykningen 

fölgende Linier, der bedes tilföiede: 

3. Fölehorn mangeleddede (> kamformige, 9 saugtakkede). 

a. Lancetformige Celle med skraa Tvernerve (p. 51—6 5) —- 

Lophyrus, KLuG. 

06. TLancetformige Celle sammensnört paa Midten (p. 66— 

68) — Monoctenus, DEM. 

WW. M. Schöyen. 

— Ne — 
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, Summarisk redogörelse för innehållet af Entomologisk Tid- 

skrift under dess, forstamtio sar cc Foss at SRS TR e NN » Loe 

Svensk entomolggisk, IrYtteralur, 2000 MA ser se NS NR RN ASO 

SCHNEIDER, J. SPARRE, Entomologiske Udflugter i Tromsö Omegn » 193 

WALLENGREN, H. D, J., Skandinaviens vecklarefjärllar....ooooooo---- 176-40, OH 

RÉSUMÉS: 
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OBS. För Macrolepidoptera hänvisas dessutom till registret 

i årg. 6 sid. 125. 

Abbrevitor (Pezomachus) 
4: 31. 

Abdominalis (Gyrinus) 2: 
15: 

Abdominalis (Limnophila) 
2: 194. 

Abdominalis (Tachyporus) 
B:ELG0: 207: 

Abdominalis (Trioza) 2: 
165.208, 170: 

Aberrans (Argynnis) 6: 
212: 

Abia 8: 114. 
Abietanum (Teras) 9: 163, 

168. 
Abietaria (Boarmia) 9: 96. 
Abieticola (Pytho) 1: 200; 

BLLESA. 
Abietinum (Anobium) 9: 

14. 
Abietis (Cimex) 1: 186. 
Abietis (Dasychira) 1: 48; 

9: 124. 
Abietis (Gastrodes) 1: 185, 

Acanthomia 8: 90. 
Acanthopygia (Chelidura) 

Ö:=TIO: 
Acanthosoma 1: 133, 

154, > B356 200, 4:47, 
sg: 

Acanthosomina 1: 
[17-33 

Acaridväfnad på träd 10: 
223. 

Acerifoliella(Lithocolletis) 
4: 210. 

Aceris (Acronycta) 1: 47; 
2: 148, 169, 170. 

Acervorum (Leptothorax) 
BNNI5R SON ENSE GS: 

44, 159. 
Achatana (Sericoris) 10: 

97, 99: 
Acherontia 1: 49, 197; 

PITOS: 2107 4: 405 0: 
190, 193, 226, 228; 6: 
TON, 225800: 

Achine (Pararge) 1: 106. 
213; 2: 83; 4: 48, 134; | Acidalia 1: 48; 4: 68, 
9: 44. 

Abietis (Hylobius) 8: 28, 
NAO: LL2, 7 13, "14; 
156, 157. 

Abietum (Nematus) 7 :4, 
120. 

Abilgaardana (Teras) 9: 
165. 

Ablabera 2: 19 
Ablabia 9: 161, 189. 
Abnormis (Nematus) 4: 

148. 
Abrasaria (Cidaria) 4: 68, 

83. 
Abraxas 1: 48; 5: 189, 
20-407; 0: 43: 

Abuliton (Rhopalus) 1: 
IAG] 143, 2075 

Acanthaspidina ++: 
TS VLT: 

Acanthia 5: 171. 
Acanthiide 1: 115; 5: 

185. 
Acanthoderes 1: 195. 

YO BO -SI.ERLO; 
GQ: IOM 202203 
6;.104, T22;010:1203: 

Acidota 10: 208, 211. 
Acilius 10: 200. 
Acme&odera 2: 15. 
Acompus 2: 85, 90. 
Acrea 2: 40. 
Acre&ide&e 2: 40. 
Acreon (Lyczena) 3: 62. 
Acridocephala 7: 93. 
Acrocercops 2: 95. 
Acrognathus 2: 210; 

4: 47. 
Acronycta 1: 338, 47; 

A:TO22:053,100-170; 
5: 1890; 190, 220, 227; 
0: 212:04: 30, 1O35:8: 
2225 NOS: 

Acrotona 3: 190, 207; 
6: 159; 10: 196. 

Acrulia 10: 213. 
Aculeatus (Pachylus) 8: 

42. 

| Aculeatus (Pompilus) 7: 
1676 

Acuminata (Aelia) 1: 125, 
F20:6 207- 

Acuminatus (Scolioplanes) 
10: 143. 

Acupalpus 3: 189, 20Z 
10: 207, 208. 

Acus (Cimex) 8: 167. 
Acuta (Nezara) 8: 86. 
Acutangulus (Polydesmus) 

8: 40, 155; 10: 35, 70. 
Acutipennis (Trioza) 2: 

163, 164, 168, 171. 

Adzeqvata (Cidaria) 10: 
206. 

Adamantana (Conchylis) 

ANISYERIINTO 5 AIOG 
Adela 4: 87; 9: 46 
Adelocera 1: 194. 
Adelognathus 4: 153. 
Adimonia 1: 196; 2: 

212 0:0420 
Adippe (Argynnis) 1: 49, 

100, TÖS: 4: SONITSSA 
DE NNE 

Adjunctus(Scolopostethus) 
AR GOTS2 

Adonis (Lycena) 3: 53. 
Adoretus 2: 138. 
Adpressus (Agabus) 3:188, 

206. 
Adspectabilis (Graphipte- 

rus) 2: 12. 
Adspersa (Acmzodera) 2: 

16. 
Adspersa (Gypona) 4: 106. 
Adspersus (Pachymerus 

3: 68, 69. 
Adusta (Hadena) 10: 208. 
Adustata (Abraxas) 1: 48. 
Adustum (Bembidion) 3 

189, 207. 
Adustus (Idiocerus) 5: 

170. 
Adustus (Spilocryptus) 4: 
3 

Advena (Labidura) 8: 130. 
Advenella (Myelois) 5: 58 



4 

Adyte (Erebia) 6: 144. 
ZEdia 1: 15. 
ZEgiades (Lycxna) 3: 61. 
AEgialia 5: 164; 10: 204. 
ZEgidion (Lycxna) 3: 42, 

101; 6: 192; 10: 205. 
Agon (Cupido) 1: 105. 
Agon (Lycena) 1: 46; 

3:33: 100; 16: 23: 
JEgopodii (Trioza) 2: 166, 

170. 
Zlia 1: 

207. 
Zliomorpha 8: 83. 
Amilia (Argynnis) 1: 200, 

216; 95:48: 
ZEnea (Cetonia) 9: 42. 
ZEnescens(Ilybius) 5: 164. 

ZEneus (Philonthus) 10: 
196. 

ZEneus = (Stenotrachelus) 
10: 210. 

ZEqvicollis (Harpalus) 3: 
189, 207. 

Ereus (Carabus) 3: 188, 
206. 

Ericeps (Berosus) 2: 210. 
ZAEruginosus (Carabus) 3: 

188, 206. 
ZEscularia 

4: 46. 
ZEsculi (Zeuzera) 2: 106, 

118; 5: 162. 
ZAthus 1: 117. 
ZAtorhinus 1: 206. 
Affinis (Aphalara) 2: 149, 

1071 168, LL. 
Affinis (Berytus) 2: 68, 70. 
Affinis (Corymbites) 10: 

198, 206. 

Affinis (Gaurodytes)1: 185. 
Affinis (Gonioctena)6: 146. 
Affinis (Limnophilus) &5: 

122; 
Affinis (Mannerheimia) 3: 

190, 208. 
Affinis (Scolopostethus) 2: 

80, 81, 82: 
Affinis (Thoria) 8: 79. 
Affinis (Tingis) 3: 118. 
Affinitana (Conchylis) 10: 

1: 

Affinitata(Cidaria)10: 206. 
Afra (Rhipidia) 9: 128. 
Agabus 1: 193; 3: 188, 

180, 1TO0, 200, 2074 

10: 200, 212. 

123,25, 127, 

(Anisopteryx) 

Agalena 1: 174. 
Agalliastes 23: 

102. 
Agapanthia 10: 189. 
Agathidium 1: 193, 

200; 3: 154. 
Agathinus (Cimex) 1: 135. 
Ageniaspis 7: 87; 9: 

145. 
Agestis (Lycaena) 8: 38. 
Agestor (Papilio) 8: 172, 

202. 
Agilis (Cryptops) 10: 43. 
Agilis (Lithobius) 10: 38, 

143: 

Aglaja (Argynnis) 1: 47, 
106, 200, 216; 4: 130, 
224; 0: 155, 194, 212; 
O:A0, K2 54 TIOS: 

Aglia 2: 108. 
Aglossa 7: 5, 121. 
Agramma 8: 112. 
Agrestis (Limax) 6: 156. 
Agrestis (Trapezonotus) 3: 

66, 68, 6: 159. 

Agrilus 5: 168. 
Agriotes 6: 154. 
Agrippina  (Thysania) 2: 

64, 

43. 
Agrorum (Bombus) 10: 

195. 
Aerotis 1: 47; 2: 214, 

220; 4: 10, 23, 24, 54, 

66770; 71: 195 115 19, 
85, 118; 0: I, F80, 
220;10:-1506, 150, 212; 
205) KO, TOS SD I25; 
822725, 68, Tj, 204; 
9/7, AO, 450 

Agrypnia 1: 66, 75. 
Ajatar (Harpyia) 2: 120. 
Albatorius (Cryptus) 7: 22, 

24. 
Albescens (Brachycentrus) 

5: 129. 
Albicapitana (Coccyx) 2: 

143;-10:027 
Albicollis (Ichneumon) 1: 

29. 
Albida (Arsilonche) 6: 

2112) 
Albida (Simyra albove- 

nosa var.) 1: 38. 
Albido-maculata — (Aspa- 

via) 8: 84. 
Albifrons (Phryganea) 5: 

137, 220: 

Albilarvatus (Ichneumon) 
4: 93. 

Albimacula (Dianthecia) 
1:47; SS 

Albimana (Ptychoptera) 3: 
29. 

Albinervis (Tachina 
Macquartia) 1: 17. 

Albineura  (Chareas) 5: 
161. 

Albinus (Anthribus) 2: 
2125 

Albipennis (Chelidura) 9: 
119. 

Albipennis (Ephemera) 3: 
176. 

Albipennis (Geocoris) 2: 
73- 

Albipennis = (Plagiogna- 
thus) 1: 202. 

Albipes (Philonthus) 3: 
190, 207. 

Albipuncta (Leucania) 1: 
47 

Albipuncetata — (Char2as) 
b:TOIL; 0: 212 

Albipunctella (Siganoro- 
sis) 2: 94. 

Albirena (Noctua) 1: 6. 
Albiscapus (Arthrolytus) 

3: 180. 
Albitarse (Trypoxylon) 5: 

15. 
Albitarsis (Trentepohlia) 

ÖT T3NA 
Albiventris (Trioza) 2: 

164, 168, 170. 
Albo-lineata (Piezia) 2: 

12. 
Albo-marginatus (Cydnus) 

1: ri) 
Albo-marginellus (Sehirus) 
1: 

Albostriellus (Compsus) 1: 
206. 

Albovenosa (Arsilonche) 
1:r355 OT NNE 

Albovenosa (Phalzena Noc- 
tu: 

Albovenosa (Simyra) 1: 

35. 51, 92; 3: 87, 104; 
5: 190, 227. 

Albovittata (Tipula) 9: 
139. 

Albulata (Cidaria) 6: 151, 
213; 10: 202, 203. 
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Alchemillata (Cidaria) 6:]| Alpicola (Salda) 1: 167, 
153. 

Alciphron 8: 87. 
Alcon (Cupido) 1: 105, 
Aleella (Coccyx) 2: 139; 

10: 18, 20. 

Alexis (Cupido) 1: 101. 
Alexis (Lycxna) 8: 34. 
Alexis (Onitis) 2: 20. 
Algida (Anarta) 1: 10. 
Algidus (Negastrius) 5: 

167. 
Algosus (Stenophylax) 5: 

125. 
Alienellus (Crambus) 5: 

56. 
Alienus (Lasius) 3: 134, 

143, 144. 
Allantus $: 115. 

200; 3: 156. 
Alpigena (Aphalara) 2: 
AG 

Alpina (Amara) 5: 164; 
10T2LE 2035 

Alpina (Arctia) 1: 91; 6: 
23 

Alpina (Bombyx) 1: 91. 
Alpina (Ninguis) 2: 207, 

219. 
Alpina (Psylla) 2: 160. 
Alpina (Sarcophaga) 4: 

165. 
Alpinus (Cyrtonotus) 3: 

188, 189, 206, 207. 

Alpinus (Tulus) 10: 118. 
Alpinus (Podabrus) 10: 

206. 
Allecula 2: 212; 4: 45. | Alpium (Moma) 6: 213. 
Alleorrhynchus 

105. 
Allogaster 7: 91. 
Almqvistii (Aricia) 4: 167. 
Alnetella (Nepticula) 2: 

128. 
Alni (Acronycta) 5: 190, 

22010830: 8: 23: 
Alni (Aphrophora) 1: 206. 
Alni (Chermes) 2: 160. 
Alni (Cis) 1: 194. 
Alni (Orchestes) 1: 182, 

202; 
Alni (Psallus) 1: 206. 
Alni (Psylla) 2: 161, 169. 
Alniaria (Eugonia) 7: 104. 
Alniella (Lithocolletis) 4: 

199. 
Aloconota 10: 196. 
Alopecurus (Hadena) $: 

22. 
Alophora 1: 17. 
Alpellum (Credemnon) 1: 

60. 
Alpestre (Olophrum) 10: 

210. 
Alpestris (Agabus) 

200; 212: 
Alpestris (Amblyteles) 1: 

71: 
Alpestris (Liogluta) 10: 

198. 
Alpestris (Stenophylax) 5: 

25: 
Alphitobius 1: 102. 
Alphus 2: 105. 
Alpicola (Noctua) 1: 93. 

10: 

8: | Altaica (Holostomis) 1: 
67. 

Altaicus (Agabus) 3: 190, 
207. 

Altercator (ITchneumon) 5: 
66. 

Alternana (Conchylis) 9: 
197. 

Alternaria (Macaria) 1: 
48; 8: 18450: 18,.96. 

Alternella (Sericoris) 10: 
100. 

Alticolana (Cnephasia) 9: 
LOIS 

Alvei (Bacillus) 9: 45. 
Alveolata (Anthia) 2: 13. 
Alveus (Syrichtus) 1: 48; 

8: 68. 
Alydina 1: 136, 140. 
Alydus 1: 140, 141, 206; 

4: 47; 5: 179, 
Alynii (Eupelmus) 8: 129. 
Amanda (Lycena) 6: 212. 
Amara 1: 156, 192; &: 

164; 10: 195, 196, 198, 
1003 -:2 OH ALINR 23; 
214. 

Amaroides (Drimostoma) 
2: 14. 

Amasis 8: 114. 
Amata (Timandra) 5: 57. 
Amatorius (Amblyteles) 5: 

66. 
Amauris 2: 39. 
Ambigua (Cucullia) 5: 72. 
Ambiguana (Coccyx) 2: 

144; 105 23, 27- 

5 

Ambiguella (Conchylis) 2: 

138; 9: 195, 196. 
Amblymerus 3: 184. 
Amblyteles 1: 77; 5: 

66, 96, 206; 7: 41, 43, 
TSG 

Americana (Polistes) 9: 
25. 

Americanus (Polyomma- 
tus) 6: 141; 10: 205. 

Amerin& (Clavellaria) 3: 
153. 

Amischa 10: 196. 
Amissa (Anarta) 1: 13, 

ESS 
Ammatocampa 2: 1038. 
Ammoconia 1: 47. 
Ammophila 10: 155, 

158. 
Amorphosoma 2: 16. 
Amphicyllis 1: 193. 
Amphidamas (Polyomma- 

tus) 1: 101; 6: 212; 9: 
48, 124. 

Amphidasis 5: 84, 94; 
JIT2 25-150: 

Amphidesmus 7: 89. 
Amphysa 9: 160, 186. 
Amyotella (Lithocolletis) 

47207: 
Anabolia 5: 124. 
Anacena 4: 45. 
Anachoreta (Pygera) 5: 

190, 227. 
Anaitis 1: 48; 2: 122; 

4: 80; 6: 199, 212. 
Analis (A mischa) 10: 196. 
Analis (Anchicera) 6: 159; 

10: 196. 
Analis (Leptusa) 10: 210. 
Analis (Oligostomis) 1: 

69. 
Anarta > S:,040, 08; 

ARTO), 25, 54, 05,00, 

6860 VOR LI0Nr03; 
FAT, 104; 0: 142, 1043 
6: T5200107,1203, 2L25 
2245 3 30:01:48, 124; 

10: 195, 205, 208, 212. 
Anastomosis (Pygsra) 5: 

189, 226. 
Anceps (Nematus) 4: 145. 
Anchialus 2: 210. 
Anchicera 1: 194; 6: 

159; 10: 196. 
Anchinia 8: 61, 168, 

185, 204. 
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Anchomenus 1: 192; 
4: 46; 5: 166; 6: 159; 
10: 199. 

Anchyloptera 10: 32, 
IT2 

Ancora 
214. 

Ancylophorus 8: 155. 
Anderssoni (Agrotis) 6: 

2T2A 
Andrena 10: 156, 159. 
Andricus 3: 184, 185, 
Andromede&e (Syrichtus) 6: 

189, 222. 
Anergates 3: 146; 8: 

25134: 
Aneurus 3: 74, 108. 
Angerona 1: 47; 6. 

212 
Angularis (Pachygrontha) 

8: 95. 

(Tetratoma) 10: 

Angulatus (ZEtorhinus) 1: 
206. 

Angulatus (Trox) 2: 22. 
Angulicornis (Tachina) 1: 

17. 
Angustata (Clivina) 2: 13. 
Angustatus (Elmis) 5: 96, 

206. 
Angustatus (Mesochorus) 

(Kd: 
Angusticollis (Aradus) 3: 

75, 105. 
Angusticollis (Hystrico- 

pus) 2: I1. 
Angusticollis (Peritrechus) 

2: 92, 93. 
Angusticollis 

tera); 2: 10. 
Angusticollis (Piezia) 2: 

[2 
Angustior (Ilybius) 10: 

199, 200. 
Angustipennis (Limnophi- 

la) 2: 192. 

(Physodeu- 

Angustulus — (Dichirotri- 
chus) 3: 189, 207- 

Angustulus (Ischnocoris) 
2-37.-08;-0: 170. 

Angustulus (Pachymerus) 
2: 87, 88. 

Anisodactylus 9: 48. 
Anisomera 2: 183, 208. 
Anisonyx 2: 19. 
Anisopteryx 4: 46. 
Anisotoma 1: 193; 10: 

210. 

Anisotomus (Aradus) 38: 
5080: 

Anitys 2: 212. 
Annellata (Chermes) 1: 

206; 2: 157. 
Annularis (Clytus) 1: 102. 
Annulata (Limnobia) 2: 

199. 
Annulata (Tipula) 2: 199. 
Annulatella (Caunaca) 1: 

57. 
Annulatella (Plutella) 1: 

56. 
Annulator (Ichneumon) 1: 

86. 
Annulatus (Dieuches) 8: 

100. 

Annulatus (Reduvius) 5: 
178. 

Annulatus (Scotodes) 5: 
166. 

Annulicornis (Aradus) 3: 
80. 

Annulicornis (Chermes) 2: 
154. 

Annulicornis (Pachyrhina) 
SEE 

Annulicornis (Tipula) 3: 
135 

- 
Annulipes (Allogaster) 7: 

91. 
Annulipes (Aradus) 3: 78. 
Annulipes (Gypona) 2: 35. 
Annulipes (Leucopsis) 9: 

169, 171. 
Annulipes (Paraleria) 8: 

83. 
Annulus (Limnobia) 2: 

201. 
Anobium 3: 180; 4: 124, 

223; 10:15T4; 
Anomala 2: 18. 
Anomalella (Nepticula) 2: 

126. 
Anomalon 7: 18 
Anomogyna 4: 68, 78; 

8:35 LJ: 
Anopheles 5: 136, 219. 
Anoplochilus 2: 18. 
Anoplocnemis 8: 90. 
Anoplus 10: 206. 
Anorus (Trapezonotus) 3: 

66. 
Anotylus 10: 196. 
Antennata (Pachyrhina) 9: 

140. 
Antennata (Thrips) 8: 120. 

Antennatus (Rhyparochro- 
mus) 2: 85. 

Anthaxia 2: 16. 

Antherea 1: 176. 

Antheus (Papilio) 2: 45. 

Anthia 2: 13. 
Anthidium 10: 

159. 
Anthocaris 1: 47, 49. 
Anthocoris 3: 64, 193, 

194, 208; 5: 170. 
Anthomyia 8: 11, 144. 
Anthomyiarum = (Figites) 

d: 184. 
Anthomyza 1: 59, 111; 
"BR 

Anthophagus 5: 171; 
10: 212. 

Anthracogramma 
neura) 9: 133. 

Anthrax 5: 18; 8: 172, 
2025 

Anthrenus 2: Of 5 
4: 41—43; 6: 157: 

Anthribus 2: 212; 4: 
45: 

Anthrocera 1: 176; 5: 
140. 

Anthropophaga (Callipho- 
ra) 4: 182, 205: 

Anticus (Zosmenus) 3: 
I 10. 

Antimachus (Papilio) 2: 

6, AL A2; AS, 0SVeRSe: 
195, 213; 10: 290. 

Antiopa (Vanessa) 1: 46, 
106; 6: 157, 189, 193, 
2225 SANS OS 

Antiqua (Orgyia) 1: 47, 
48; 438, 39, IOO,NL2AN 

Antiquana (Sericoris) 10: 
85, 37,97, IOO, 

Anxius (Orthoperus) +: 
167. 

Apamea 7: 70; 8: 68. 
Apanteles 7: 82, 84, 

SS ALSNE 

Apatania 5: 128, 169; 
4:20 75, ÖSTE 

Apataniide 5 115, 
128, 210: 0-5 73 CB30G 

Apatelia 7: 78. 
Apatidea 7: 76. 
Apatura 4: 62. 
Apelles (Onitis) 2: 20. 
Aphenogaster 3: 137. 

156, 

(Podo- 



Aphalara 1: 202, 205; 
PETAD; 167, 108, 170, 
0 KR VE 

Aphalarine 2: 1438. 
Aphelia 10: 31, 105. 
Aphirape (Argynnis) 4: 

16, 67, 74; 5: 163, 168; 
ErSS;18: 24; 147. 

Aphis 3: 3, 96; 9: 42. 
Aphodius 1: 193; 2: 

22, 1212; 9: 144; 10: 
Iö, E96,, 199, 207, 
ANA 221. 

Aphrophora 1: 206. 
Apicalis (Ceutorhynchus) 

I BRO 

Apicalis (Leptocorisa) 8: 
91. 

Apicalis (Sminthurus) 1: 
159. 

Apicalis (Stymnonotus) 8: 
104. 

Apicalis(Synergus) 3: 184. 
Apicella (Anchyloptera) 

105112. 

Apiciaria (Epione) 7 
Apiconoma 2: 47. 
Apiforme (Trochilium) 1: 
AGN 2135 9: 3, 00; 
8: 25. 

Apiformis (Trochilia) 2: 
104, 118; 5: 189, 226. 

Apion: 4: 195; 4: 47: 
VAÄpiSt il: 148; 2: 7, 58. 
Apogonia 2: 18. 
Apollo (Parnassius) 1: 46, 

105; 2: 43; 7: 37; 8: 180. 
Aporia 1: 47. 
Aporus 7: 166. 
Appendiculata (Erioptera) 

2: 189. 
Appendiculatus 

chus) 10: 196. 
Appendiculatus (Sisyphus) 

2R:R20. 
Appendigaster (Eurytoma) 
9:02. 

Approximata (Gypona) 4: 
103. 

Apricaria 
196, 207. 

Aprilina (Dichonia) 8: 68. 
Aptera (Hydrometra) 3: 

170. 
Apterus(Pyrrhocoris) 8:73. 
Aptesis 4: 149. 

(Mylce- 

(Amara) 10: 

€: 40. | 

Aptinothrips S: 122. 
Aptinus 2: 11. 
Aquatica (Argyroneta) 9: 

108. 
Aquaticus (Asellus) 6: 163, 

165, 216. 
Aqvaticus  (Notiophilus) 

6: 159; 10: 196. 
Aquaticus (Sminthurus) 1: 

159. 
Aquilana (Teras) 9: 170. 
Aqvilo (Lycxna) 6: 150. 
Arachnophila(Isaria) 9: 25. 
Aradide 1: 115; 3: 74. 
Aradus 3: 74, 105, 108. 
Ar&ocerus 1: 102; 9: 

N2ANIT205 
Araneoides (Chionea) 4: 

46. 
Arbutella (Euchromia) 10: 

62. 
Arcania (Coenonympha) 1: 

46, 100, 107. 
Archilithobius 10:39. 

|FAretia 1:49; 91; 4316; 
Apiciana (Teras) 9: 171. | 52, 76; 9: 139, 140, 

203, 230; 6: 195, 213, 
2245 MELON L2 RO: 

Arctica (Agrotis) 5: 71, 
SO 220:0INE 

Arctica (Atheta) 10: 196. 
Arctica (Cidaria) 2: 123; 

4: 70, G3:0:L213S 

Arctica — (Dicksonia) 4: 
152. 

Arctica (Feronia) 3: 188 
206. 

, 

Arctica (Limnophila) 2: 
194. 

Arctica (Mannerheimia) 3: 
190, 208. 

Arctica  (Miscodera) 22: 
211; 10: 211. 

Arctica (Pimpla) 6: 172, 
TIG 745 208 0:-40: 
134: 

Arctica (Piophila) 4: 177. 
Arctica (Salda) 1: 168. 
Arctica — (Schöyenia) 4: 

£953, 194. 
Arctica (Sibiriakoffia) 4: 

160. 
Arctica (Tipula) 4: 184. 
Arcticana (Teras) 9: 171. 
Arcticus (Agabus) 10: 200. 
Arcticus (Helophilus) 4: 

165. 

1 

Arcticus (Hydroporus) 10: 
213. 

Arcticus (Nematus)4: 145. 
Arctecia 5: 125. 
Arcuatus (Tupalus) 8: 91. 
Arcuella — (Sericoris) 10: 

98, 101. 
Arcuosa (Caradrina) 2: 
24 GO: 

Arcuosa  (Lampetia) 2: 
214. 

Arenarius (Cimex) 8: 67. 
Arenarius (Stygnocoris) 2: 

91. 
Arenicola (Cryptus) 7: 25, 

29. 
Arenocoris 1: 138, 

139. 
Areolata (Trichosticha) 2: 

187. 
Arete (Epinephele) 8: 68. 
Argenta (Argynnis)8: 177. 
Argentana (Ablabia) 9: 

190. 
Argentata (Gerris) 3: 169. 

IY20 
Argentea (Lycaena) 6: 212, 
Argentella (Hecista) 2: 96. 
Argenteo-maculata (Euo- 

plia) 8: 196. 
Argentipedella (Nepticula) 

2: 128. 
Argentula (Casigneta) 2: 

96. 
Argester (Cupido) 1: 165. 
Argiolus (Cupido) 1: 105. 
Argiolus (Lyczena) 3: 34. 
Argus (Cupido) 1: 105. 
Argus (Lyctena) 8: 33, 

100; 4:73; 9: 190, 227; 
GEIT02, 203; 030 SS: 
63, 169; 10: 205. 

Argus (Papilio) 3: 34, 
100. 

Argynnis 1: 46, 47, 
49, 106, 164, 165, 200, 
2103 ANTON I5,152005, 

224; 9: 163, 164, 168, 

203, 230; 6: 142, 149, 
155, 189, 193, 212, 
214, 222; 7: 35, 30, 
37, 38, 130, 152; 8: 

23, 24, 177; 9: 48, 52, 
54, 103, 124; 10: 193, 
203, 120531 200) 2 

Argyra (Lycxna) 3: 61. 
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Argyresthia 6: 202. 
Argyrognomon (Cupido) 
HERON NGA: 

Argyrognomon (Lycsena) 
3: 37, 100; 6: 192, 213. 

Argyroneta 9: 108. 
Argyropeza (Nepticula) 2: 

131: 
Argyrotoxus (Lycxna) 3: 

61. 
Ari& (Trichiura) 4: 19. 
Aricia 1: 89, 111, 189, 

214; 4: 166; 5: 96, 165, 
200; 8: 0; 41. 

Aridella (Plectroscelis) 8: 
129. 

Aridellus (Notus) 1: 203, 
20851217: 

Arion (Cupido) 1: 101, 
105. 

Arion . (Lycxena) 7: 36; 

8: 23. 

Armata (Phleothrips) 8: 
122. 

Armiger (Brachinus) 2: 
TT: 

Armillata (Limneria) 7: 
87. 

Arpedium 10: 199. 
Arrhenophagus 0: 

142, 148. 
Arsilache (Argynnis) 1: 

106; 4: 65, 67, 74, 129; 
0370 D52;00:548;10: 
203, II. 

Arsilonche 1: 33, 34, 
355530;-0: 212; 4:39. 

Artemis (Melitxea) 1: 100 
106. 

Artemisie (Aphalara) 1: 
202512:-152- 1085 1/0: 

Artemisix (Bucculatrix) 2: 

, 

133: 
Artemisiana (Chrosis) 10: 

52. 
Artemisicolella (Casigneta” 

2:06. 
Arthrolytus 3: 180; 4: 

T24; 223, 
Aruncella (Eriocephala) 4: 

214. 
Arvensis (Carabus) 2: 211. 
Arytena 2: 162, 168, 
TZ 

Asagena 1: 170. 
Asella (Heterogenea) 2: 

106. 

Asellus 6: 163,165,216. 
Asiliformis (Sesia) 4: 60, 

116, 120; 0: 1213: 
Asilus 1: 148, 152. 
Asopia 9: 45. 
Asopina 1: 116, 130. 
Asparagi (Crioceris) 4: 38, 
Aspavia 8: $4. 
Asper (Dolerus) 5: 165. 
Aspera (Gerris) 3: 169, 

170. 
Asperellum (Trachoma) 
N025 

Aspersanum (Teras) 9: 
[63-110 76 

Asphalia 2: 121; 4: 11; 
6: 196, 212. 

Aspilates 1: 48. 
Aspongopus 8: 39. 
Assimile (Bembidium) 4: 

HERTIG. 
Assimilis (Deltocephalus) 

i:205: 

Assimilis (Patrobus) 10: 
196. 

Asteris (Cucullia) 8: 69. 
Astrarche (Lyczena) 8: 51; 

8: 23. 
Astycops 4: 72, 118. 
Asynarchus 5: 125. 
Atalanta (Vanessa) 1: 106; 

7:-383; S:N23; 
Atella 2: 40. 
Ater (Geocoris) 2: 72, 73. 
Ater (Ilybius) 1: 193). 
Ater (Salpingus) 6: 159. 
Ater (Tasgius) 4: 47. 
Aterrima (Acrotona) 10: 

196. 
Aterrima (Homalota) 3: 

190, 207. 
Aterrimus (Aradus) 3: 105. 
Aterrimus (Atractodes) 4: 

150. 
Ateuchus 2: 20; 4: 2, 

50. 
Athalia 5: 116. 
Athalia (Melitxa) 1: 49, 

106. 
Athalus 1: 193. 
Atheta 3: 154, 190, 207; 

5: 167; 6: 159; 10: 196, 
204, 207, 208, 215. 

Athous 10: 210. 
Athysanus 1: 203, 204, 

206, 207. 
Atlas (Attacus) 2: 43. 

+ NM 

) 
fe 

, PR, 

SRV 

Atomaria (Ematurga) 1: 
48. 

Atomarium = (Cryptopleu- 
rum) 10: 207. 

Atomarius (Grammotau- 
lius) 5: 119. 

Atra (Erioptera) 2: 190. 
Atra (Psyche) 6: 213. 
Atractodes 4: 150. 
Atractosoma 10: 76. 
Atractotomus 1: 199, 

210;-03- I YAIR 
Atractus 1: 137. 
Atramentaria (Atheta) 10: 

207. 
Atrata (Anthia) 2: 13. 
Atrata (Ctenophora) 3: 16. 
Atrata (Holostomis) 1: 67. 
Atrata (Neuronia) 1: 67. 
Atrata (Odezia) 7: 48. 
Atrata (Phryganea) 1: 67. 
Atratulus (Anergates) 8: 2, 

134. 
Atratulus (Stenus) 3: 190, 

208. 
Atricapitana (Coccyx) 2: 

144; 10: 20, 28. 
Atriceps (Hydroporus) 10: 

200, 212. 
Atriceps (Sarcophaga) 4: 

165. 

Atricollis (Ageniaspis) 7: 
87. 

Atricomella (Elachista) 6: 
203, 223: 

Atripalpe — (Lathrobium) 
10: 198. 

Atriplicis (Trachea) 7: 
103;:-8:120: 

Atrocceruleus = (Tetrasti- 
chus) 7: 84, 137. 

Atropos (Acherontia) 1: 

49, 197; 2: 105, 210; 
4: 46; 5: 190, 193, 226, 
228; 6: 195, 223, 9: 
68 

Atropurpurea (Alophora) 
TIG 

Atrorufus 
TZ, 218 

Atta 9: 112. 
Attacus 1: 176; 2: 43. 
Attelabus 8: 131. 
Attentorius (OCryptus) 7: 

225 
Attenuatus (Rhaphirus) 6: 

159; 10: 195. 

(Carabus) 1: 



RR 

Attus 1: 172. 
Audouini (Melittobia) 10: 

156, 159. 
Augustulus (Ischnocoris) 

185, 186; 5: 
188; 7: 88. 

Aulica (Arctia) 9: 96. 
Aulica (Cetonia) 2: 18. 
Aulicus (Onthophagus) 2: 

21. 
Aurago (Xanthia) 3: 154: 
Aurantiaca (Pachyrhina) 

9: 140. 

Aurantiacus (Scantius) 8: 

Aurantiaria (Hibernia) 9: 
96 

Aurata (Incurvaria) 6: 202. 
Aureatella — (Eriocephala) 

4: 214. 
Aureatella (Micropteryx) 

6: 203. 
Auricoma (Acronycta) 1: 

BOR EETO 122; 537166; 
vik 

Auricula (Limnophilus) 5: 
132, 

Auricularia (Forficula) 9: 
119. 

Aurinia (Melitxa) 1: 100, 
106. 

Auritella 
132. 

Aurivillii (Sesia) 4: 127, 
220: 0:1212, 

Aurofasciana (Coccyx) 10: 
18, 20. 

Aurofasciana (Cochylis) 5: 
58. 

Auroraria (Fidonia) 4: 46. 
Australis (Gypona) 4: 107. 
Austriaca (Vespa) 4: 60. 

(Opostega) 2: 

Austriacus  (Iulus) 10: 
116. 

Automolis 2: 47. 
Autumnalis (Atheta) 5: 

167. 

Autumnalis (Cidaria) 6: 
2135 

Autumnalis (Glochina) 2: 

201. 
Avellanella (Semioscopis) 
AG 

Aventia 9: 17. 
Aversata (Acidalia) 1: 48. 
Azanus 8: 64. 

Azurea  (Phryganea) 
136, 219. 

Azureus (Eupelmus) 3: 
183. 

Azureus (Ophonus) 4: 46. 

Baccarum (Cynips) 3: 184. 
Baccarum (Dolycoris) 1: 
285205 3E 

Bacillus 9: 45. 
Badiana (Coccyx) 2: 141; 

10: 19, 24. 
Badiella (Siganorosis) 2: 

94. 
Badister 1: 192; 4: 46. 
Betis do: 5; jr 204, 

205. 
Bagous 1: 195. 
Baja (Agrotis) 7: 103; 8: 

255 -FII 2045 -0-21076 
40. 

Baicalicum (Lathrobium) 
10: 198. 

Bajulus (Callidium) 1: 50. 
Balaninus 3: 183; 8: 

AN ISO 
Balbi (Nebri2) 1: 

10: 196. 
Balderi (Oeneis) 1: 151, 

202. 
Ballotella (Casas) 2: 96. 
Balteata (Anthomyza) 4: 
Tp 

Balteatus (Ichneumon) 1: 
80. 

Balteus 
AZ 

Baptolinus 10: 210. 
Barbipes (Limnopbhila) 2: 

192. 
Barbitistes 3 or K25: 
Barbiventris (Aricia) 4: 

170. 
Bardanze (Cimex) 3: 71. 
Bardan&e (Lixus) 1: 195. 
Bardan&e (Pachymerus) 3: 

69, 71. 
Baridius 1: 195. 
Barkborrar se Tomicus. 
Barynotus 10: 16, 196. 
Baryodma 10: 196, 

204, 215. 
Basalis (Cymindis) 1: 183, 

1027-212:00:. 104: 
Basilinea (Hadena) 1: 69. 

184; 

(Exocentrus) 2: 

9 

5: | Bathycelia 8: 88. 
Bathysolen 1: 138, 

139. 
Batis (Ichneumon) 1: 82. 
Batis (Noctua) 5: 136, 

219. 
Batis (Thyatira) 1: 48; 7: 
AON LOS: 

Battus (Lycxna) 1: 49. 
Bedeguaris (Habrocytus) 

d: 185. 
Bedeguaris (Torymus) 3: 

185, 186. 
Belgaria (Scodiona) 6: 

213: 
Bella (Lyc&na) 3: 47, 101. 
Bembecia 1: 49; 2: 104, 
I TSE eo IATA 

Bembidium(on) 1: 192; 
3: 189, 207; 4: 72, 118; 
5: 164, 107; 0: 140; 
9: 48; 10: 199, 204, 
208. 

Bengalicus (Lygus) 5: 195. 
Beosaria 2: 76; 3: 06. 
Beosus 2: 90, 91, 93; 

8: 99, 100. 
PBergmanniana (Tortrix) 9: 

175, 183. 
Berosus 2: 17, 210. 
Berytina 2: 62, 67. 
Berytus 1: 206; 2: 67, 

68, I; ö:-170: 
Bessopoda 10: 207. 
Bete (Aricia) 1: 89, 111. 
Betul& (Aradus) 3: 75, 79- 
Betulx (Lithocolletis) 4: 

205. 
Betule-: (Psylla) 2: 159, 

160, 168, 169, 175. 
Betulze (Rhynchites) 5: 38, 

389; 10: 206. 
Betule (Zephyrus) 1: 48, 

105: -0: LILJAS 
Betulzetana (Penthina) 10: 

SOK OT: 
Betularius (Amphidasys) 

5: 84; 9: 12, 25, 156. 
Betulicola (Nepticula) 2: 
2 

Betulinus (Aradus) 3: 75, 
78. 

Biarcuana (Phoxopteryx) 
10: 109. 

Bibio 5: 86, 94. 
Bicarinata (Stiroma) 1: 

204. 
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Bicincta (Scolia) 9: 112. 

Bicingulata (Caunaca) 1: 

57: 
Bicolor (Agathidium) 3: 

154. 

Bicolor (Aporus) 7: 166. 

Bicolor (Euagetes) 7: 166. 
Bicolor (Tritomegas) 1: 

119. 
Bicolorana = (Halias) 3»: 

190, 227. 
Bicolorana (Hylophila) 5: 

TÅJS 451,30; 8: 086 
Bicolorata (Cidaria) 1: 48. 
Bicoloria (Hadena) 5: 72, 

96, 206. 
Bicoloria (Microdonta) 2: 

209. 
Bicornis (Asynarchus) 5: 

125. 
Bicornis (Osmia) 10: 156 

1509: 

Bicostella (Pleurota) 4: 88. 
Bicycla (Anarta) 1: 8. 
Bidens (Cimex) 1: 131; 

4: 47, 133. 
Bidens (Cleptria) 8: 108. 
Bidens (Picromerus) 1: 

200; dG25 
Bidentata (Odontoptera) 

1: 48. 
Bidentata (Pygolampis) 5: 

171501 705 

Bidentulus (Lyg2>&us) 2: 90. 
Bifasciana (Penthina) 6: 

201, 223. 
Bifasciana (Sericoris) 10: 

99, 105. 
Bifasciata (Salda) 1: 167. 
Bifasciata (Scolia) 9: 112. 
Bifasciatus (Psocus) 1: 

98. 
Bifida (Harpyia) 2: 120; 

2:51 30308--25319:. 900; 
Bifoveolata (Jurtina) $8: 

88. 
Bifoveolatus (Anchome- 

nus) 1: 1192; 
Bifoveolatus (Stenus) 6: 

159; 10: 199. 
Bifurcata (Pygolampis) 5: 

177. 
Bifurcata (Veruina) 2: 

197, 219. 
Bifurcatus (Anopheles) 5: 

130,-210; 

Biguttata (Decatoma) 3: 
283. 

Biguttata (Scolia) 9: 111. 
Biguttatus (Notiophilus) 

10::210. 
Biguttatus (Tritomegas) 1: 

119; 4: 47. 
Biguttulus (Gaurodytes) 1: 

185. 
Biguttulus (Malthodes) 5: 
7 

Bilineata (Baryodma) 10: 
204. 

Bilineata (Cidaria) 1: 48. 
Bilineatus  (Hydroporus) 

TarTO2: 0:055 
Bilunaria (Selenia) 1: 47; 

47 RON TIG 20, ISA 
40. 

Bimaculata (Ctenophora) 
d: IN 

Bimaculata (Dicranota) 2: 
208. 

Bimaculata (Neureclipsis) 
BD: T34,L21T0. 

Bimaculata (Phryganea) | 
0:01354, 2108 

Bimaculatorius = (Ichneu- 
mon) 1: 85. 

Bimaculatus (Aradus) 3: 
76, 106, 107. 

Bimaculatus (Atholus) 1: 
193. 

Bimaculatus (Crepidoga- 
sten) 2: TI. 

Bimaculatus (Hapalus) 5: 
165. 

Bimaculatus (Limnophi- 
lus) 5: 122. 

Bimaculatus (Lygeus) 2: 
88. 

Binodulus (Bagous) 1: 
195. 

Binodulus (Cryphalus) 1: 

195 
Bioculata (Ephemera) 3: 

173, 174. 
Bioculatus (Betis) 3: 175, 

TTi 204 22056 
Bipunctana (Penthina) 4: 

374 110:203,-2055 
Bipunctana (Sericoris) 10: 

99, 105. 
Bipunctata (Halyzia) 5: 

171. 
Bipunctata (Phryganea) 1: 

69, 73. 

Bipunctatum (Bembidium) 
10: 199. 

Bipunctatus (Limnopbhilus) 
023 Sy 

Bipunctula (Jurtina) 8:89. 
Bipustulatus (Cercus) 1: 

193. 
Bipustulatus (Chlenius) 2: 

14. 
Bipustulatus (Corymbites) 

1: 195. 
Biseriata (Orthostira) 23: 

116. 
Bisignatus (Acompus) 2: 

90. 
Bispina (Parceme) 7: 91. 
Bispinus (Cimex) 1: 134. 
Biston 4: 11; 6: 199; 

9: 25. 

Bistriatus (Proctotrupes) 
3: 180. 

Bistriatus (Rantus) 10: 
200. 

Bistrigosus (Ichneumon) 
I 

Bituberculatus — (Doryto- 
mus) 10: 206. 

Bivittatus (Graphipterus) 
212 

Bivittatus (Hydaticus) 2: 
TS 

Blabophanes 10: 206, 
Blacus 7: 837. 
Bladminerande 

1: 88. 
Blaniulus 8: 40; 10: 

35, 7 113; 140, 143, 

145. 

Blaps 1: 102, 194; 10: 
16. 

fluglarver 

Blasticotoma $: 113. 
Blatta 1: rO2;r/:m50; 

202. 
Blennocampa 5: 165; 

8: II5. 
Blethisa 10: 199, 204. 
Blissina 2: 62, 71. 
Boarmia 1: 48; 2: 215, 

220-10: 2130RTSNO0S 
Boas (Oryctes) 2: 17. 
Bogemani (Anchomenus) 
1 192. 

| Bohemani (Anarta) 1: 4, 
7; 4: 65, 66, 78. 

Boisduvaliana (Sericoris) 
10: 98, 101. 

Boleti (Cis) 10: 206, 214. 



Boletina 4: 189. 
Boletobia 7: 104. 
Bombus 3: 153; 4: 141, 

160; 5: 164, 165, 190, 
2270110:-105, 213. 

Bombyliformis (Macro- 
glossa) 2: 213. 

Bombylius 5: 136, 219. 
Bombyx 1: 47, 91, 92; 

:rr00:; 4: 30:47: 0, 10; 

30, 38, 39, 87, 122, 
127, 148, 155, 201, 

2035-0:-25; 9: 24, 44, 
142; 10: 10, 228. 

Bomolocha 1: 4.) 
Bone spei (Tipula 9: 

138. 
Boops (Raphirus) 6: 159. 
Boops (Stålia) 5: 184. 
Bore (Chionobas) 5: 164, 

168. 
Bore (Oeneis) 4: 10, I1, 
SRETSOGI0, T275 
10: 193. 

Boreale (Lathrobium) 23: 
188, 206. 

Boreale (Olophrum) 
199. 

Borealis (Argynnis) 9: 48, 
124: 

Borealis (Boletina) 4: 189. 
Borealis (Cryptus) 7: 23. 
Borealis (Feronia) 1: 192. 
Borealis (Heptagenia) 3: 

175, 177, 205. 
Borealis (Limnopbhilus) 9: 

119. 
Borealis (Lithobius) 10: 

39, 136, 144. 
Borealis (Pelophila) +»: 

163; 6: 146; 10: 199. 
Borealis (Polydesmus) 10: 

69, 70, 140, 145. 
Borealis (Salda) 1: 167. 
Borealis (Spilosoma) 6: 

196, 223. 
Borealis (Stenus) 3: 190, 

208. 
Boreaphilus 5: 

164; 10: 199. 
Boreata (Cheimatobia) 7: 

104. 
Boreella (Epur2ea) 10: 214. 
Boreellus (Gaurodytes) 1: 

185. 
Boreellus 

5: 164. 

10: 

163, 

(Mycetoporus) 

Boreellus (Nabis) 5: 180, 
184. 

Boreus 5: 169. 
Boscanum (Teras) 9: 163, 

166. 
Bosmina 6: 166. 
Bothrideres 1: 194. 
Botys 4: 84; 5: 57; 6: 

145; 10: 202, 205, 208, 
211. 

Boucheanus (Dibrachys) 

7: 83, 84, 137; 10: 187. 
Bovei (Mesoleius) 4: 152. 
Bovis (Hypoderma)7: 180, 

204-085 fer 
Bovis (Oestrus) 7: 178. 
Bowringi (Monochamus) 

FEET RI 
Boyerella (Bucculatrix) 2: 

134: i 
Brachelytra 10: 196, 

204. 
Brachinus 2: 

19. 
Brachycentrus 9: 129. 
Brachycerus 9. 149, 

153: 
Brachycerus (Stenus) 3: 

167; 10: 199. 
Brachydactylus 

phorus) 2: 97. 
Brachydesmus 10: 35, 

73, 75, 139, 140, 145. 
Brachyplatys $: 77. 
Brachypterus (Plociome- 

rus) 2: 86. 
Bracon 7: 38. 
Bradycellus 1: 192; 3: 

154; 5: ÖI1, 92, 164; 
10: 196, 204. 

Branchinecta 10: 212. 
Branderiana (Euchromia) 

10:-62,163: 
Brandti (Aulax) 3: 185, 

186. 
Brassice (Pieris) 4: 34, 

TIS: 

(Pselno- 

30;-507-,63 1507 191; 
EST TSG 0:04; 
203. 

Bremei (Lycus) 2: 17. 
Brephos 1: 49; 4: 3, 

115-340 515; 50,6: 197. 
Brevicauda (Ceenis) 3: 174 

—176, 204. 
Breviceps (Gypona) 2: 34. 
Brevicollis (Aradus) 3: 75, 

77. 

1 Öh 

Brevicollis (Gymnusa) 10: 
198, 199. 

Brevicollis (Ophonus) 9: 
20. 

Brevicollis (Sciocoris) 1: 
T25e 

Brevicornis (Pimpla) 3: 
185. 

Brevipenne (Psebium) 8: 
193. 

Brevipennis (Pachyrhina) 
9: 141. 

Brevipennis (Phacopteryx) 
5: 124. 

Brevipennis — (Plinthisus) 
2: 89. 

Brevipennis (Smittia) 4: 
182. 

Brevipennis(Trichopteryx) 
5107 

Brevis (Dolerus) 5: 165. 
Brevis (Hydroporus) 1: 

192. 
Brevis (Nabis) 5: 180, 183. 
Bromius (Papilio) 2: 45. 
Brongniardellus- (Acrocer- 

Cops) 2: 95. 
Brotolomia $: 69. 
Bruchus 1: 103; 8: I. 
Brumata (Cheimatobia) 9: 

43: 
Brunnea (Agrotis) 6: 212; 
303808: 

Brunnea (Amara) 10: 198. 
Brunnea (Chareas) 5: 161; 

6: 212. 
Brunnea (Lema) 1: 50. 
Brunnea (Melolontha) 1: 

50. 
Brunnea (Scopelosoma) 6: 

STAT ONN2S 
Brunnea (Serica) 2: 212. 
Brunneata (Halia) 1: 48; 

9: 25. 
Brunneipennis (Harpalus) 

2: 14. 

Brunneus (Drymus) 2: 78. 
Brunneus (Mvycetoporus) 

3: 190, 207. 
Brunneus (Potamanthus) 

3: 176. 
Brunneus = (Sericosomus) 

10: 206. 
Brunnicornis (Herpesto- 

mus) 7: 87. 
Brunnipes (Orthoperus) 5: 

167. 
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Brusewitzii — (Rhampho- 
myia) 4: 163. 

Bruxellense (Bembidium) 
10: 199, 208. 

Bryoni&z (Pieris) 6: 141, 
156. 

Bryophila $: 68. 
Bucculatricina 2: 125. 
Bucculatrix 23: 255 

132, 174. 
Bucculentus (Ichneumon) 

1: 307 
Bucculentus — (Lithobius) 

10: 338. 
Bucephala (Phalera) 1: 47; 

0:-1O0, 227: 0LSYA 
Buoliana (Coccyx) 8: 33. 
Buoliana (Retinia) 10: 51. 

Bupalus 1: 48; 9: 25. 
Buphthalmus (Stenus) 3: 

190, 208. 
Buprestis 2: 16; 3: 96. 
Buprestoides (Spondylis) 

:B 50. 

Buthus 10: 285. 
Buxi (Psylla) 2: 161, 169; 

3: 194, 209. 
Byringerana (Teras) 9:170. 
Byrrhus 10: 211. 

Cabera 1: 47: 4: 104; 

LR SETT 
Cadaverina (Lucilia) 4: 

40, 42. 
Cexcimacula (Ammoconia) 

| 1: 47. 

Celatus (Chlenius) 2: 211. 
Cenis 3: 175, 176, 204. 
Czsiata (Cidaria) 7: 8 

125; 10: 210. 
Ceespitis (Neuronia) 4: 25. 
Czspititiella (Coleophora) 

2: RO: 

Czespitum (Tetramorium) 
BINGO: Sr 27134. 

Caffer (Cletus) 8: 90. 
Caffer (Dineutes) 2: 15. 
Caffer (Hister) 2: 17. 
Caffer (Onitis) 2: 20. 
Caffer (Pachymerus) 3: 71. 
Caffer (Pxderus) 2: 15. 
Caffer (Sisyphus) 2: 20. 
Caja (Arctia) 1: 49. 
Calamia $: 69. 
Calamitosa (Buprestis) 2: 

15. 

, 

Calandra 1: 102. 
Calathus 1: 184; 5: 166; 

10: 195, 210. 
C. album (Vanessa) 1: 46, 
TOO: FAO, SOLENS 

Calearatus (Alydus)1: 141, 
206; 4: 47. 

Calcaratus (Lithobius) 10: 

AT, 37,44: 
Caledonicum (Ptilium) 5: 

167. 

Calicurgus 7: 169. 
Californiata (Acidalia) 4: 

80. 
Caligatus (Cyrtonotus) 3: 

188, 189, 206, 207. 

Calitys 1: 193. 
Calleida 2:1mE: 
Callidiam 1: 50) 195; 
2225 

Calliopis (Lyczxna) 3: 48. 
Calliphora 4: 43; 7: 

182, 205. 

Callosicollis (Corzxbus) 2: 
17. 

Callun& (Chermes) 2: 148. 
Callun& (Rhinocola) 1: 

203. 
Calmariensis (Pyrrhocoris) 
Dive 

Calobata 8: 13, 145. 
Calocampa 7: 40. 
Caloptenus 2: 2, 55. 
Calopus 2: 212. 
Calosoma 2: 13, 211; 

3: 3, 98; 4: 38. 
Calthe (Aphalara) 1: 205; 
2:0TA 0, TOR LOSMIO, 
TUNG NL ER 

Calthella (Eriocephala) 4: 
214. 

Camelina 
148 7: bef8 

Campestris (Cicindela) 10: 

194, 207. 
Campestris 

130. 
Campodea 1: 149; 3: 

156. 

Camponiscus 8: 113. 
Camponotus 3: 132, 

135,5130, 35: AT 
156. 

Campsomyia 7: 
205. 

Camptobrochis 5: 
197. 

(Lophopteryx) 

(Gryllus) 8: 

182, 

Campylomma 5: 199. 
Campylostira 3: 112, 

113. 
Campylus 10: 206. 
Cana (Gypona) 2: 23. 
Canaliculatus (Lyctus) 3: 

3, 96. 
Candelarum (Agrotis) 5: 

71, 189, 2201 
Canicularis (Anthomyia) 
SILL VAA 

Canicularis (Aricia) 8: 11, 
144. 

Canina (Dexia) 9: 26. 
Cantharis 1: 194; 2: 

17; 8: 62, 168; 10: 206, 
214. 

Capensis (Gyrinus) 2: 15. 
Capensis (Scotobius) 2: 18. 
Capicola (Harpalus) 2: 14. 
Capicola (Pamera) 8: 96. 
Capitata (Piesma) 3: 110. 
Capitata (Tingis) 3: 110. 
Capitatus (Rhopalus) 1: 

143, 144. 
Capitella (Incurvaria) 6: 

202. 
Capitis (Pediculus) 4: 41. 

43. 
Capreella  (Lithocolletis) 

4: 204. 
(Habrocytus) 3: Caprex 

185. 
Capre& (Pteromalus)4: 92. 
Capreana (Penthina) 10: 

55, 59. 
Capside 1: 113, 115. 
Capsus 3: 64, 192, 193. 
Caraboides (Anthophagus) 
FRAS 

Caraboides (Lucanus) 1: 
50. 

Carabus 1: 50,- 183, 
191; 2: 211; 83: 155, 
188; 200-00: LSS; MJ: 
19; 10: 208, 210, 288. 

Caradrina 1: 0252: 
214) 1210) 2200 DNNES 
180; 22035 0:23 
103; 9: 906. 

Carbonaria (Schizonycha) 
2:03: 

Carbonaria (Tetyra) 1: 120. 
Carbonarius (Stenus) 3: 

190, 208; 10: 196. 
Carbonella (Cerostoma) 1: 

58. 



Cardamines (Anthocaris) 

1: 47, 49. 
Cardamines (Euchloé) 1: 

105. 
Carduana (Coccyx) 10: 23. 
Cardui (Tingis) 3: 119. 
Cardui (Vanessa) 1: 47, 

106; 6: 157, 189, 193, 
22200: -30. 

Carelica (Nola) 5: 149. 
Caricis (Cyrtorrhinus) 5: 

199. 
Caricis (Lyg2aus) 2: 66. 
Carinifrons (Throscus) 2: 

210, 220. 
Carinifrons (Tipula)4: 184. 
Carinulatus (Orthocentrus) 

4: 156. 
Carmelita 
2214. 

Carnaria (Sarcophaga) 7: 
17658: 8, 139. 

Carnea (Pachnobia) 4: 22, 
SOLO: 213: 

Carnifex (Cheirachantium) 
1: ya. 

Carpocapsa 9: 43. 
Carpocoris 1: 123, 128, 

2076 
Carpophilus 1: 102. 
Carterocephalus 2: 

2A3N2200 0:1403. 
Casas 2: 95. 
Casigneta 2: 96. 
Cassida 1: 196; 2: 212. 
Cassidea (Tingis) 3: 115. 
Castanea (Agrotis) 5: 71; 

9: 96. 
Castaneus (Elater) 5: 163. 
Castaniventris(Ichneumon) 

118 RE 
Catacanthus 8: 85. 
Catenulatus (Carabus) 2: 

(Lophopteryx) 

AVI A0: 21. 
Catharticella (Nepticula) 

25 130. 
Catocala 8: 69; 10: 3. 
Catoplatus 3: I 13,119. 
Catops 2: 211; 10: 196, 

204. 
Catopsilia 2: 41. 
Caudana (Rhacodia) 9: 

161. 
Caudata (Ephemera) 3: 

Fräår 170: 
Caunaca 1: 54, 56. 
Cauta (Atheta) 10: 207. 

Cavella (Lithocolletis) 4: 
197. 

Cecidomyia 7: 5, 120; 3: 

3, 96, 183; 5: 96, 206; 
7: 88, 146, 200; 8: 62, 
127, 129, 168; 10: 229. 

Cecidostiba 3: 183. 
Cecropia (Saturnia) 3: 2, 

95. 
Celia 1:57: 0: 189; 

207. 

Celsia (Jaspidea) 1: 47, 
407 0: TOS. 

Cemiostoma 2: 125, 

135, 174. 
Cemiostomatina 2: 

PRE 
Centaure&X (Syrichtus) 4: 

65, 75; 6: 189, 222. 
Centonalis (Nola) 5: 96, 

148, 206. 

Centralis (Limnophilus) 3: 
120 

Centrana (Tortrix) 9: 180. 
Centroptilum 3: 175, 

176, 204. 
Centrovittana (Teras) 9: 

170. 
Centuriella (Scoparia) 4: 

05:0:-200,1 224. 
Cephalotes (Atta) 9: 912. 
Cephalotes (Deltocepha- 
lust 2056 

Cephalotes (Paniscus) 5: 
1907 2277 93-105 

Cephalotes — (Philonthus) 
10: 196. 

Cephide&e 8: 112, 116. 
Cephus 4: 91; 5: 165; 

8: 116. 

Ceramboides (Cistela) 1: 
194. 

Ceramboides (Upis) 1: 194. 
Cerambyxt 1: 505 2: 

51, 134. 
Ceraphron 8: 129. 
Cerasana (Tortrix 9: 176. 
Cerasicolella (Lithocolle- 

tis) 4: 207. 
Cerastii (Chermes) 2: 166. 
Cerastii (Trioza) 2: 166, 

170. 
Ceratocombus 1: 205. 
Ceratopogon 4: 71, 

152:00:-130,-210; 
Cerbera (Syntomis) 2: 46. 
Cercus 17 193; 

ES 

Cercyon 10: 196, 204, 
207. 

Cerealium (Thiips) 8: 122, 
25 

Cerebrosus 
1:20: 

Cereola (Lithosia) 
205. 

Ceres (Tipula) 3: 22. 
Ceronus (Lycena) 3: 53. 
Cerostoma 1: 54, 57; 
AS 

Cerura 4: 30. 
Cerusana (Teras) 9: 166. 
Cervina (Orthostira) 23: 

KTAS 
Cervinus (Lygus) 3: 64, 

156. 
Cervus (Lucanus) 1: 50. 

Cerylon 1: 194. 
Cespitana (Penthina) 4: 

TOMT. 

Cespitana (Sericoris) 10: 
97, 100. 

Cessator (Ichneumon) 1: 
83. 

(Ichneumon) 

7: 189, 

Cetonia 1:; 50; 2:-118; 

201: 6:0755 00-10 1125; 
I IS; 201 A2 

Ceutorhynchus 1: 195; 
10: 206. 

Chzerophylli (Siganorosis) 
2: 94. 

Chetopteryx 5: 127, 
164, 169. 

Chalcostomus (Onthopha- 
gus) 2: 21. 

Chareas 1: 47; 5: 83, 
94, 152, 222; 6: 155, 
160, IST, IO0;. 2L2, 

218; 7: 45, 133. 
Charagia 9: 23. 
Charagochilus 1: 207; 

5: 196. 
Charaxes 2: 41; 10: 

191, 192. 
Chariclea (Argynnis) 4: 

PAT T045 03 LOS:ES: 

69; 10: 193. 
Charpentierana (Sericoris) 

10: 97, 100. 
Chaudoiri(Carabus)3: 189. 
Cheimatobia 7: 104; 

9: 43. 

Cheimatophila 10: 29. 
Cheirachantium = 1: 

174. 
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Chelidura 9: 119. 
Chelonia 1: 92. 
Chenopodii (Trioza) 1: 

2017 200, 217; ArkÖ2, 

108, 170, 75 LO: 
Chermes 1: 204, 206, 

20057 214 ATTAN ADS 

TT NAISS TOO 
8: 34. 

Chi (Polia) 1: 47. 
Chilensis (Gypona) 2: 32; 

4: 105. 
Chilo" 21215: 220. 
Chilocorus 3: 156. 
Chilognatha 10: 68, 

135, 139. 
Chilopoda 10: 36, 43, 

134, 136, 137. 
Chilopogon = (TIulus) 10: 

123. 
Chilostigma 5: 127. 
Chionaspidis (Arrhenopha- 

gus) 9: 146, 148. 

Chionaspis 3: 156; 9: 
143, 146, 148. 

Chionea 4: 46. 
Chioneide 2: 177. 
Chionobas 5: 96, 164, 

168, 205. 
Chiragra Rhyparochro- 

mus) 2: 85, 86. 
Chironomus 3: 84; 4: 

179;-0:1 162, 164) TOYS 
210:08:--1703-0:1 08; 

Chirothrips S: 120. 
Chl&nius 1: 192; 2: 14, 
20 

Chlorida 8: 191. 
Chloriona 1: 207. 
Chlorizans (Malacocoris) 

1: 206. 
Chlorops 5: 53, 99, 

203,-231;10:1 Id2,220; 
440 200518: 1, 133; 

JES INNIS AL SLI 23, 
26 

Chloropterus (Orthotylus) 
3:03: 

Cherocampa 2: 
D2EOS 

Chordeumide& 10: 76, 
135: 140: 

Chorea (Limnobia) 2: 201. 
Chorosoma 1: 142, 

F45; 2 OM 
Christiernssoni (Colias) 6: 

212" 

105; 

Christiernsoni (Termes) 5: 
320, S2AS 

Chrosis 10: 31, 52. 
Chrysanthemi (Trioza) 3: 

155. 

Chryseis (Polyommatus) 
F:2105: 

Chrysippus (Danaida) 2: 

å 4, 56. 

Chrysitis (Plusia) 8: 22, 
26. 

Chrysobothrys 1: 
194; 2: 16. 

Chrysomela 1: 195; 4: 
141. 

Chrysomelinus (Tachypo- 
rus) 10: 196. 

Chrysomyia $$: I1, 
143. 

Chrysopa 5: 169. 
Chrysops 4: 71. 
Chrysostiecta (Limneria) 3: 

195, ISO: 
Chrysostigma (Chrysobo- 

thrys) 1: 194. 
Cibaria (Calobata) 8: 13, 

145. 
Cicada 5: 17; 9:-20. 
Cicadula 1: 204. 
Cicatricosus (Ateuchus) 2: 

20. 
Cicindela 2: 9; 4: 66, 

72, 1T8S:10: I94;2075 
288. 

Cidarella (Bucculatrix) 2: 
134. 

Cidaria 1: 493:2:1:F23, 
215;1915x015 LOS F21O: 

4: 26, 54, 68, 79, 79, 

32, 83, 141; 9: 37,39, 
72, 84, 88, 89,94, 96, 
200; 9: 143, fögs Ö: 

151; 153: 1500 T99, 
215, 223510: 2127203; 
1:06), 85KTO4NT 220125; 
SH TT2A SR ANTSS 
29, 31, 32, 46, 96; 10: 
202, 203, 1206; 210, 

211. 
Ciliaris (Limnobia) 2: 187. 
Ciliaris — (Notidobia) 5: 

128. 
Ciliata (Ephemera) 3: 174, 
IT 

Ciliella (Coccyx) 2: 143; 
10: 19, 26. 

Gilix 2108: 

Cimbex 3: 153; 4: 30; 

d: 96, 206; 7: 88, 192; 
SI II3 

Cimex 1: 127—135, 186, 
20651 23-10:75 12; LO JANIS 

73, TÖS D7OR LYCGNG: 
473 334 I IYONNS 
182, 183: 

Cincta (Cetonia) 2: 18. 
Cincta (Leptophlebia) 3: 

175, 176, 177, 204. 
Cinceta (Noctua) 1: 6. 
Cincetanus (Lophoderus) 9: 

183, 184. 
Cinetellus (Pompilus) 7: 

165. 
Cineticollis (Agabus) 3: 

190, 207. 
Cinetipennis (Chlzxnius) 2: 

14. 
Cinerana (Amphysa) 9: 

186, 188. 
Cinerascens (Caradrina) 2: 

216, 2201 
Cinerascens (Erioptera) 2: 

TÖJE 
Cinerea (Agrotis) 5: 71; 

8: 168. 
Cinerea (Formica) 3: 133, 

TATL, TAL, TAG: 
Cinerea (Orthostira)3: 115. 
Cingulatus (Pompilus) 7: 

165. 
Cingulatus (Torymus) 8: 

179, 182, 835 
Ciniflonella (Depressaria) 

6: 202. 
Cinnamomeana (Tortrix) 
DETTA 

Cinnamomeus (Aradus) 3: 

74, 76. 
Cinxia (Melitea) 1: 47, 

100, 106. 
Cionus 1: 50; 8: 60, 167. 
Circellaris (Geostiba) 10: 

196. 
Circumcincta (Piezia) 2: 

TOS 
Circumdata 

22. 
Cirsii (Trioza) 3: 156. 
Cis 1: 194; 10: 206, 

214. 
Cistela 1: 194. 
Citrata (Cidaria) 10: 210. 
Citrinellus (Deltocephalus) 

1: 205. 

(Tipula) 3: 



Citrinellus (Notus) 1: 208, 
217. : 

Cladius 8: 113. 
Clathrata (Cicindela) 2: 9. 
Clathrata (Dromica) 2: 11. 
Clathrata (Neuronia) 1: 

68. 
Clathrata (Oligostomis) 1: 

68. 
Clathrata (Phasiane) 1: 47, 

48. 

Clavaria 9: 19. 
Clavator (Macrobatus) 7: 

18. 
Clavator 
Clavatus 
Clavatus 
Clavatus 

206. 
Clavellaria 3: 

IT3: 
Claviculus (Cymus) 2: 66. 
Clavipes (Atheta) 10: 196. 
Clavipes (Berytus) 2: 68, 
BON: 

Clavipes (Harpalus) 2: 14. 
Clavipes (Ichneumon) 4: 

92, 120; 10: 185. 

(Ophion) 7: 18. 
(Beosus) 2: 90. 

(Cletus) 8: 90. 
(Pilophorus) 1: 

153; S: 

Clavipes (Patrobus)1: 183, 
213; 10: 196. 

Cleoceris 7: 103. 
Cleodoxa (Argynnis) 1: 

106; 8: 23; 9: 105. 
Cleontes 8: 107. 
Clepsine 6: 165. 
Cleptria $: 107. 
Clerckella (Lyonetia) 2: 

136. 

Clerus 2: 17. 
Cletus 8: 90. 
Clinocoris 1: 133, 134; 

4:5133. 
Clitellarius — (Ichneumon) 

1e SÄ 

Clivina 2: 13. 
Cloantha 4: 124, 223. 
Cleon 3: 175, 176, 204, 

205. 
Clyton (Apatura) 4: 62. 
Clytus 1: 102; 5: 165, 
Cnephasia 9: 161, 190. 
Cnestocera 1: 194. 
Cnicana (Coccyx) 2: 141; 

10:519,-24. 
C nigrum (Agrotis) 8: 25. 
Coarctatus (Polydesmus) 

10: 472. 

Coccidula 1: 196. 
Coccinella 1: 196; 4: 

Aberd: Aa 2; 0204; 
208, 214. 

Coccinelloides - (Plataspis) 
lo EV 

Coccineus (Chermes) 8: 
5) . 

Coccineus (Endomychus) 
10: 214. 

Coccyx 2: 139, 174; 8: 
33: 9: 195; 10:17. 

Cochylis 4: 85; 5: 58; 
10: 205. 

Ceelebs (Diecranota)2: 208. 
Celinius 5: 203, 231; 

6: 182, 220:10:0 355 
Celiodes 1: 195. 
Celioxys 5: 165. 
Celopa 4: 178. 
Coeenobita (Panthea) +»: 

TON 220306 AMORS: 
Dr 

Cenoneura 8: 114. 
Cenonympha 1: 46, 

1OO, 1O7, -150,,164; 8: 
247125, 085-09: 1255 10: 

157, 159. 
Coenosus (Asynarchus) 5: 

L25G 
Ccerulea (Gnypeta) 10: 

199. 
Cecerulea (Zierona) 1: 132; 

€: 32, 34. 
Cceruleocephala 

Ce 38; N: 68, 

Ccerulescens (Libellula) 2: 

209. 
Coffeze 

102. 
Cognata (Cidaria) 6: 213. 
Cognatus (Berytus) 2: 68, 

69; ZI; 0:-170: 
Cognatus (Bradycellus) 1: 

192. 
Cognatus (Pceciloscytus) 5: 

171. 
Coleophora 1: 204; 2: 

5, 56; 6: 203. 

(Diloba) 

(Areocerus) 1: 

Coleoptera ”Transvaalien- 
sia 2: 9. 

Coleopterata (Myrmedo- 
bia) 7: 34. 

Coleoptratus (Ceratocom- 
bus) 1: 205. 

Coleoptratus — (Rhyparo- 
chromus) 2: 89. 

15 

Colias 1: 100, 105, 164; 
2213, 220-44: AN) 727 
141, 194; 5: 203,230; 
6: 149, 189, 192, 212, 
222-223: 6 SÖ: TORA 
152; 8: 24, 67; 9: 124, 
126; 10: 157, 209, 228. 

Collaris (Acupalpus) 10: 
208, 

Collaris (Capsus) 3: 64, 
193. 

Collaris (Cecidostiba) 3: 
183. 

Collaris (Eutelus) 3: 184. 
Collaris (Mecinus) 9: 53, 

91. 
Collaris (Tachinus) 190: 

196. 
Collaris (Tingis) 3: I11. 
Collembola 1: 203, 207, 

217. 
Colletes 5: 166. 
Colobognatha 10: 133, 

135, 143, 145. 
Colon 10: 196. 
Colonoides (Catops) 2: 211 
Colonoides (Nemadus) 2: 
2 

Coloradoskalbaggen = 8: 
176. 

Colorata (Heptagenia) 3: 
KR 204- 

Colpotaulius 5: 118. 
Columella (Onthophagus) 
203 

Colydium 4: 47. 
Colymbetes 10: 200. 
Comari (Nepticula) 2: 126. 
Combustana (Teras) 9: 

170. 
Comitata (Cidaria) 1: 48. 
Comitator (Ichneumon) 1: 

24. 
Comma (Hesperia) 1: 48. 
Comma (Leucania) 8: 26. 
Comma (Pampbhila) 1: 107, 

164, 165. 

Commixta (Lissonota) 4: 
160. 

Communana (Cnephasia) 
JNTLOIG | 

Communis (Ephemera) 3: 
175. 

Comparanum (Teras) 9: 
163, 167: 

Comparata (Agrotis) 4: 
Fda SÖ, IIS, 
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Complanatus (Polydesmus) 

8: 40; 10: 69, 70, 140, 
145. 

Compsomera 8: I195, 
196. 

Compsus 1: 206. 
Comptana (Phoxopteryx) 

10:0100; ITO. 
Computatorius — (Ichneu- 

mon) 1: 28. 
Concentricus  (Stenophy- 

lax): 01206, 127: 
Conchylidide 2: 137, 

160, 174, 194. 

Conchylis 2: 137, 174; 
9: 1095. 

Concinnaticius — (Hydati- 
cus) 2: 14 

Concinnus (Phzedon) 10: 
204. 

Concinnus (Pompilus) 7: 
163. 

Concolor (Orthotylus) 3: 
03, 103: 

Concolorans (Hydaticus) 
LA 

Concretana (Sericoris) 10: 
98, 102. 

Condylogaster (Geophilus) 
10: 46. 

Confinis (Feronia) 2: 14. 
Conflua (Agrotis) 4: 68, 

SM nOREISOTET 50: 
Conformation de la téte 

etc. des Insectes 1: 147. 
Conformis (Blacus) 7: 87. 
Confusa (Mannerheimia) 

8: 190, 208. 
Confusalis (Nola) 5: 148. 
Confusorius (Ichneumon) 
I 

Confusorius (Mesochorus) 
9: 6. 

Confusus (Anthocoris) 3: 
193, 194, 208. 

Confusus (Idiocerus) 1: 
206. 

Congelatella (Exapate) 10: 
30. 

Congener (Agabus) 3: 189, 
207; 10: 200. 

Congener  (Limnophilus) 
5: 120. 

Congerens (Formica) 3: 
FAT 

Congesta (Caradrina) 2: 
218. 

Congreés des Naturalistes 
scandinaves 1880, comp- 
te” rendu, 1: TAG. 

Conigera (Leucania) 
ÅS: 03.1033 8:20. 

Coniporus 1: 194. 
Conithassa 1: 194. 
Conjugatus (Nematus) ll . 

Connatus 
184. 

Conomelus 1: 204. 
Consimile (Olophrum) 3: 

190, 208; 10: 210. 
Consimilis (Anchomenus) 

5: 166. 
Consimilis (Dicranomyia) 
IT 

Consimilis (Limnobia) 2: 
202. 

Conspersa (Adelocera) 1: 
194. 

Conspersana 
9: 191. 

Conspersella (Swammer- 
damia) 4: 88. 

Conspurcata (Aricia) 4: 
167. 

Conspurcatus (Aphodius) 
13rgg. 

Constrictus (Capsus) 3: 
192. 

Constrietus (Dicyphus) 3: 
102, 208; 5: 170. 

Contaminanum (Teras) 9: 
172. 

Contaminata (Ptychoptera) 
3: 29. 

Continuella (Gelechia) 4: 
88. 

Continuella (Nepticula) 2: 
128. 

Contracta (Copris) 2: 20. 
Contracta (Ponera) 3: 145. 
Contractus (Bothrideres) 
194 

Contractus (Eucnemis) 2: 
17. 

Contractus (Taphropeltus) 
2: 82. 

Convexa (Alophora) 1: 21. 
Convexifrons (Tipula) 4: 

186. 
Convolvuli  (Sphinx) 1: 

LOI 25 ROTSEE 
Conwayana (Tortrix) 9: 

175, TS2: 

(Synergus) 8: 

(Cnephasia) 

Copelatus 2: 15. 
Copris 2: 20. 
Copromyza 4: 178. 
Coprothassa 10: 196. 
Coptoloma 10: 32. 
Coptorhina 2: 20. 
Coptosoma 8: 78. 
Coqueberti (Ichneumon)1: 

227 Fn ATLAS NDS 

Coquerelia 8: 85, 386. 
Coquerelidea 8: 85. 
Coracina (Psodos) 4: 82, 

194; 0: 2012; 
Coracinus (Chironomus) 4: 

179. 
Core&bus 2: 17. 
Coranus 1: 207; 5: 177; 

8: 106. 
Corculata (Cidaria) 6: 213. 
Cordicollis (Calleida) 2:11. 
Cordigera (Anarta) 1:46; 

4: 26, 78; 5: 142, 164; 
6: 197; 7: 38; 10: 205. 

Cordigera (Noctua) 1: 6. 
Cordylura 4: 176. 
Cordylurina (Scatomyza) 

ANNTYG: 
Coreide 1: 114, 135. 
Coreina 1: 136. 
Coreomelas 1: 117. 
Coreus 1: 137—140. 
Coriaceum (Callidium) 1: 

195. 
Coriaceus (Agabus) 10: 

2125 
Coriaceus (Gaurodytes) 1: 

184. 
Coriaceus (Lithobius) 10: 

36. 
Coriaceus (Polydesmus) 

10:35, 69; 70, 7E,140N 
145. 

Coriarius (Prionus) 1: 50. 
Corisa 1: 167; 7: 32; 9: 

107; 10: 200. 
Coriscus 1: 202, 203, 

205, 204: 
Coriside 1: 116. 
Corizina 1:/ 136, 147: 
Corizus 1: 141, 142— 

145, 207; 4: 47; 1: 32, 
129. 

Cornicina (Pachyrhina) 3: 
14. 

Cornuta (Epeira) 1: 172. 
Cornutum (Ennearthron) 

1: 194. 



Cornutus 
ISEN 

Cornutus (Iulus) 10: 117. 
Coronana (Teras) 9: 170. 
Coronata (Aricia) 4: 171. 
Coronatus (Molytes) 4: 47. 
Coronatus (Neuraphes) 3: 

154. 

(Chlorops) 8: 

Corrugata (Sphenoptera) | 
SE LO | 

Corticalis (Aradus) 3: 75, 
78. 

Corticaria 1: 194; 6: 
159. 

Corticea (Agrotis) 8: 25. 
Corylana (Tortrix) 9: 176. 
Coryli (Cryptocephalus) 1: 

FÖRSTE 2 
Coryli (Demas) 7: 103. 
Coryli (Lithocolletis) 4: 

203. 
Corylifoliella (Lithocolle- 

tis) 4: 205. 
Corymbites 1: 194; 10: 

198, 206. 
Coryphium 8: 188, 206. 
Corythalia (Melitea) 9: 

48. 
Cosmema 2: 11. 
Cossonus 2: 211. 
Cossus 1: 47: 2: 106. 
Coste (Gerris) 83: 171. 
Costalis (Elater) 5: 163. 

164. 
Costalis (Salda) 5: 171. 
Costata (Pzdaria) 2: 20. 
Costata (Tingis) 3: 119. 
Costato-punctata (Psylla) 

2NT5AG 160; 
Cfabro 5: 1605. 
Crabro (Vespa) 9 :25; 10: 

229. 
Crabroniformis (Trochilia) 

FTT04, 118, 
Crambus 4: 10, 27, 54. 

68, 70, 84; 5: 56, 58; 
6: 201; 10: 206, 208, 
20T 

Cramerella (Lithocolletis) 
4: 210. 

Craspedosoma 10: 76, 
140, 145. 

Crassa (Gypona) 2: 28. 
Crassicornis (Amblymerus) 

8: 184. 
Crassicornis (Aradus) 3: 

75» 78. 
Register. 

Crassicornis (Dictyonota) 
RE Uv 

Crassicornis (Liogluta) 10: 
198. 

Crassicornis (Pompilus) 7: 
167. 

Crassicornis (Rhopalus) 1: 
TAI AIAS AN 207A 

Crassicornis (Tipula) 3: 
22. 

| Crassipes (Berytus) 2: 68, 
70. 

Crassipes (Lithobius) 10: 
39, 40, 136, 144. 

Crassipes (Phymata) +»: 
174. E 

Crassipes (Scolioplanes) 8: 

39, 155;-10: 35, 43) 
45, 138, 144. 

Crassus (Illybius) 1: 193. 
Crategana (Tortrix) 9: 

1 7AR E7S: 
Crategella (Hyponomeu- 

fald: 0 T2AG 
Crategi (Aporia) 1: 47. 
Crategi (Bombyx) 7: 16, 

30: 22 
Crategi (Bucculatrix) 2: 

135- 
Cratzegi (Chermes) 1: 206, 

208,1 217. 
Crategi (Microgaster) 7: 

81. 
Crategi (Psylla) 2: 155, 

169. 
Crategi (Trichiura) 2: 107; 
ANS RS 9 

Crategicola 
I55- 

Credemnon 1: 54, 59. 
Crenana (Phoxopteryx) 10: 

110. 
Crenata (Acidota) 10: 208, 
20 

Crenaticollis (Aradus) 3: 
75 LO: 

(Psylla) 2: 

Crenatus (Dendrophagus) 
1: 194: 

Crenatus (Hylesinus) 1: 
195. 

Crenatus (Onitis) 2: 20. 
Crenulatum (Bembidion) 

OR idol pda få 
Creophilus 10: 196. 
Crepidogaster 2: 11. 
Crepitans (Brachinus) 9: 

19. 

ll 

Crepuscule!la (Opostega) 
DTS 

Cresphontes (Papilio) 2: 
435 4:,.62. 

Cribrum (Emydia) 5: 189, 
226. 

Cribrumalis (Herminia) 2: 
204 2205 

Crinita (Vespa) 9: 25. 
Crioceris 4: 38. 
Crispatorius (Amblyteles) 

5: 66. 
Cristanum (Teras) 9: 162, 

164. 
Cristatella (Bucculatrix) 2: 

135: 
Crocata (Pachyrhina) 2: 

208. 
Cresus 8: 113. 
Cruciatus (Globiceps) 3: 

63, FO2T TRO, LO 
Cruciatus (Stenopsocus) 1: 

94. 
Cruciferarum (Plutella) 1: 

SÖ 4ITO ONS DS: 
GÖ: E5O, 205 KÖ: 200 

Crudus (Stenophylax) 5: 
Ne 

Cruentana (Conchylis) 2: 
138. 

Cruentata (Conchylis) 9: 
1005-10: 

Crustalis (Cynips) 3: 184. 
Crux major (Panageus) 2: 

2TTS 
Cryptide 7: 17, 128. 
Cryptocampus 4: 143; 

SR RÄTA 

Cryptocephalus 1: 195; 
22-122 107208; 

Cryptocerata 1: 115. 
Cryptohypnus 5: 164; 

10: 195. 
Cryptophagus 1: 194. 
Cryptopleurum 10: 

204: 

Cryptops 10: 43, 137, 
144; 10: 284. 

Cryptus 4: 94; 95: 190, 
2ANATUATON NO: 

Ctenophora 2: 185; 3: 
15: 6: 168. 

Cucullatella (Nola) 5: 148. 
Cucullia 15 48:155072 

7: 39, 40; 8: 69. 
Cucurbetina (Epeira) 1: 

ger 
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Culex 1: 151; 4: 71, 178; 
HTLLSÖ, 37, 200) 220; 
6: 168. 

Culiciformis (Ephemera) 

3: 174, 177. 
Culiciformis (Plearia) 5: 
SA YO: 

Culiciformis 
206. 

Culinaris (Uloma) 10: 149. 
Culpator (Ichneumon) 1: 

28. 
Cunicularia (Formica) 

141. 
Cunicularius (Colletes) 5: 

166. 
Cupido 1: 101, 105, 165; 

>. g.s 

(Sesia) 10: 

9: 

Cupreus (Ateuchus) 2: 20. 
Cupreus (Elaphrus) 10: 

199, 204. 
Cupreus: (Gymnopleurus) 

2:20, 
Curculio 1: 

TÖ2Nk 202: 
Curculionoides (Attelabus) 
SR 

Currens-(Velia) 3: 167. 
Cursitans (Piezostethus) 4: 

136. 
Cursitans (Sciocoris) 1: 

TOANRT25A 
Cursor (Toxotus) 10: 206. 
Curtipes (Lithobius) 8: 

39; 10: 39, 136, 144. 
Curtispina (Nematus) 3: 

179. 
Curtula (Cyphea) 1: 

STAS 
Curtula (Pygera) 7: 36, 

IO3:18: 223. 
Curvatipennis (Trioza) 3: 

171. 
Curvator (Cynips) 9: 184. 
Curvatula (Drepana) 7: 

TO3:FÖN23. 
Curvierus (Megachile) 5: 

164. 
Curvistrigana (Coccyx) 2: 

T44:- 10: 20, 217. 
Curvungula (Andrena) 10: 

156, 159. 
Cuspidana (Phoxopteryx) 

10: 110. 
Cuspis (Acronycta) 7: 

103: 
Cuterebra 7: 181. 

TYONATOTS 

193, 

Cyanator (Cryptus) 7: 19, 
25: 

Cyanea (Syntomaspis) 3: 
182. 

Cybister 2: 14; 3: 155. 

Cychrus 1: 50; 10: 210. 

Cydnina 1: 116, 117. 
Cydmnisk: 107 0rSsII0 
Cydoniella (Lithocolletis) 

4: 201. 
8: 78. 

Cylindrica (Corticaria) 1: 
194. 

Cylindricollis (Chlznius) 
TAN 

Cylindricornis (Orthostira) 
9: .1IO. 

Cylindricum(Sinodendron) 
1350. 

Cylindricus (Cossonus) 2: 
2 

Cylindrotoma 2: 182, 
205, 200. 

Cyllarus (Lyczena) 1: 46; 
KENO 

Cylletron 3: 188, 206. 
| Cyllocoris 3: 192. 
Cymatophora 1: 47; 2: 

20AN2208-4H2T, INS: 
B5:N0: 213 VERTOS NS: 
SYLT bf eV: IR BIN Liga 

40, 96. 
Cymatopterus 1: 193. 
Cymina 2: 62, 65. 
Cymindis 1: 183, 192, 

212515: 104, 
Cymus 2: 65, 66. 
Cynipiformis (Sesia) 4: 

126. 
GYDips ÖJ SY STO, 

182—185. 
Cynosbatella  (Penthina) 

10: SIS 
Cynosbati (Phyllxcus) 4: 

91. 
Cynosbati (Tenthredo) 4: 

91. 
Cynthia (Attacus) 1: 176. 
Cyparissus (Lycxna) 4: 

13: 
Cyphea 1: 193, 214. 
Cyphoceble 1: 193. 
Cyphon 10: 199. 
Cyphona 8: 112. 
Cyphostethus 1: 133, 

I35- 

Cyrtonotus 3: 188, 189, 
206, 207. 

Cyrtorrhinus 5: 199. 
Cytilus 10: 196. 
Cytisi (Zygzxna) 7: 102. 

Dahlbomi (Pompilus) 7: 
167. 

Dahlii (Agrotis) 2: 214, 
220; 7: TOZH SINGS: 

Dahm, O. E. L., nekrolog 

9: 73, 94: 
Dalarö, entomologisk skizz 

från, 1: 2010-21/66 
Dalmani (Åtractus) 1: 137. 
Damocles (Amauris) 2: 

39, 40: 
Danaida 2: 4, 56. 
Danaididze 2: 39. 
Danais 2: 40; 8: 172. 
Danica (Ephemera) 3: 175, 

204. 
Daphnella (Anchinia) 8: 

ÖT, 1608, TÖG,eOAe 
Daplidice (Pieris) 1: 105; 

S:KOY 
Dasychira 1:48; 7: 36; 

8: 23, 24; 9: 124; 10: 
85, Sf 

Dasycoris 1: 138, 140; 
C BR ranger 

Dasyptera 2: 178, 185. 
Dasyptera (Chrysopa) &:: 

169. 

Dasystegia 1: 66, 73. 
Dauricus (ÖCyrtonotus) 3: 

1890, 207- 
Davus (Ccenonympha) 1: 

TOY TORRT 
Debilis (Philonthus) 3: 

190, 207. 
Decatoma 3: 183, 185, 

1806. 
Decemlineata (Doryphora) 

8: 170205: 
Decempunctata 

cyba) 1: 206. 
Decipiens (Ichneumon) 1: 

31, 32. 
Decipiens (Limnophilus) 
DITO: 

Decolor (Limnophila) 2: 
193: 

Decolorata 
213: 

Decora (Limnobia) 2: 202. 

(Typhlo- 

(Cidaria) 6: 
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Decorata (Acidalia) 6: 
213. 

Decoratus (Lyg2>xus) 2: 82. 
Decoratus (Rhyparochro- 

mus) 2: 81, 82. 
Decoratus (Scolopostethus) 

2: 80, 82. 
Decrepitalis (Botys) 4: 84; 

6: 145. 
Decticus 5: 170. 
Dedecor (Onthophagus) 2: 

2. 
Deflorata (Aricia) 4: 170. 
Defoliaria (Hibernia) 6: 
ARD: 25. 

Degeerella (Adela) 4: 87; 
9: 46: 

Degeeri (Monochamus) 7: 

51, 135. 
Degeeria 95: 163. 
Degener (Noctua) 1: 33, 

36; 
Degenerana (Sarrothripa) 
BARR LA: 103: 

Dejanira (Pararge) 1: 106, 
197. 

Deilephila 1: 47, 153, 

BORNEO: 0230, 40; 
HANARA 3022; 24; 

25 
Deletus (Ichneumon) 4: 

92. 
Delia (Melitxa) 1: 100. 
Deliphrum 10: 213. 
Delius (Hypanartia) 2: 40. 
Delphax 1: 207. 
Deltocephalus 1: 205, 

206, 
Demas 7: 103. 
Demoleus (Papilio) 2: 45. 
Dendrophagus 1: 194. 
Dentata (Calitys) 1: 193. 
Dentatus (Elasmostethus) 

HNNSg, 200 23 134. 
Denticollis (Emesa) 5: 
7. 

Denticollis (Silvanus) 1: 
102. 

Denticulatus (Polydesmus) 

10: 355" 60,1 7.0; 140, 
TAS: 

Dentina (Mamestra) 7: 
103. 

Dentipes (Pseudophleeus) 
13139. 

Dentipes 
91. 

(Riptortus) 8: 

Denudata 
2: 187. 

Deplana (Lithosia) 9: 17, 
96 

(Trichosticha) 

Deplanata 
10: 204. 

Deplanata (Platysoma) 1: 
193. 

Deplanatus (Cerylon) 1: 
194. 

Depressaria 6: 202; 8: 
62185: 

Depressella (Siganorosis) 
2. 

Depressus (Aphodius) 10: 
207. 

(Etheothassa) 

Depressus (Aradus) 3: 74, | 
76. 

Depressus  (Licinus) 2: 
SETS 

Depressus (Palorus) 1: 
fO25 

Depressus (Pediacus) 1: 
194. 

Depressus (Pytho) 2: 212. 
Depuncta  (Agrotis) 7: 

TOG: S:L250 03: 
Derasa (Gonophora) 5: 

71. 
Derasana (Anchyloptera) 

10:Tr2; 
Derephysia 3: 112,117. 
Derhamii (Tegenaria) 1: 

171: 
Derivalis (Herminia) 2: 

2TA220) 
Derivana (Cnephasia) 9: 

192. 
Dermatobia 7: 181. 
Dermestes 1: 102, 171, 

TOS NRA ATA TAG: 
GNT VAS: 

Dermestoides (Hyleccetus) | 
1:104;710:2206: 

Designata (Cidaria) 6: 
EST KOAL25AELÖ: 
203. 

Despectus (Limnophilus) | 
0:35 123; | 

Destructor (Cecidomyia) 
S:1T27130. 

Destructor (Ceraphron) 8: 
129. 

Destructor (Merisus) $8: 
129. 

Deutschiana (Coccyx) 2: 

H2 

Deutschiana (Cochylis) 4: 
85- 

Deutschii (Acupalpus) 10: 
207. 

Deutschii (Bradycellus) 3: 

154; 10: 196. 
Deutschii (Cymindis) 5: 

164. 
Dexia 9: 26: 
Deyrollei (Monochamus) 

SIG Sö 135: 
Diadema (Aricia) 4: 170. 
Diademata (Epeira) 1: 

TES 
Diana (Hypoderma) 7: 

185. 
Diana (Tipula) 3: 17. 
Diane (Cryptus) 7: 24, 28. 
Dianthecia 1: 47; $: 25. 
Diaperinus (Alphitobius) 
Kär 

Diaphanus (Orthotylus) 3: 
64, 103. 

Diasema (Plusia) 6: 197, 
224; 10: 193. 

Diazoma 2: 180, 196, 
219. 

Dibrachys 7: 83—985, 
HSA ÖSKESO: 

Dichirotrichus 3: 189, 
207. 

Dichonia $: 68. 
Dichroa (Tephrzea) 2: 18. 
Dichrorhampha 10:49. 
Dicksonia 4: 131. 
Dicranomyia 9: 127. 
Dicranoptycka 2: 181, 

198. 

Dicranota 2: 183, 207. 
Dicrooscytus 1: 202. 
Dictxoides (Notodonta) 7: 

30508: 25:19:1405 
Dictynna (Melitxa) 1: 106; 

9:11545 18:08; 9: 48: 
| Dictyonota 3: 112,117. 
| Dictyopteryx 9: 160, 

Ne 
Dicyphus 3: 63, 102, 

102, 11035-2085;-0: 17701 
| Didyma (Hadena) 3: 31; 

dr öJE GSRNITOSN 
130: 18:126) 00 

Didyma (Limnobia) 2: 
2025 

Didyma (Luperina) 7: 70. 
Didyma (Noctua) 7: 70. 

124, 

140; 10: 21. Didymus (Lyg2eus) 2: 66, 
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Dieuches $8: 100, 101. 
Difficilis (Geotomus) $: 

78. 
Diffinis (Gelechia) +: 

203. 
Digitatus (Halesus) 5: 

127. 
Digitatus (Scytonotus) 10: 

35, 74, 140, 145. 
Dilatatum (Callidium) 2 

212. 
Dilatatus (Aradus) 3: 75, 

71. 
Dilatus (Cleontes) 8: 107. 
Diligens  (Feronia) 10: 

199. 
Diloba 7: 38; 8: 68. 
Dilucidana (Coccyx) 2: 

140: 10:10 TS; 22: 
Diluta (Trichosticha) 2: 

188. 
Dilutana (Sarrothripa) 5: 

146. 
Dilutata (Cidaria) 4: 83; 

5: 37, 39, $4, 88, 89, 
04, 107, 10: FSIN200, 
PTS NEr0 rr L22; 10320; 

Dimidiana (Penthina) 6: 
201;-10:- 50,01: 

Dimidiata (CeXnis) 3: 176. 
Dimidiata (Perimeda) 8: 

98. 
Dimidiatus (Phytocoris) 1: 

199, 216. 
Diminutana (Phoxopteryx) 

10: 109, 110. 
Diminutus (Psallus) 41: 

206. 
Dineura 8: 114. 
Dineutes 2: I5. 
Diphyes (Limnophilus) 5 

169. 
Diplognatha 2: 18. 
Diplolepis 7: 83, 137. 
Diplonotus 2: 76. 
Diplopoda 10: 63, 135, 

139. 
Diploxys 8: 83. 
Diptera (Ephemera) 3: 

174. 
Dipterum (Cloeon) 3: 175, 

176, 204, 205. 

Dipterygia 1: 47. 
Directella (Casigneta) 2 

96. 
Disa (Erebia) 4: 14, 65. 

75: 5: 164; 10: 203. 

Discicollis 
TOG: 

Discoidea (Omosita) 10: 
16. 

Discoideus (Harpalus) 1: 
025 

Discrepans (Psyllopsis) 2: 

(Limnophila) 

153, 168, 169; 3: USS 

156. 
Disdera 1: 170. 
Disjuneta (Cicindela) 2: 9. 
Dispar (Globiceps) 3: 192. 
Dispar (Limnophila) 2: 

194. 
Dispar (Limnopbhilus) 5: 

124. 
Dispar (Nematus) 5: 165. 
Dispar (Orthocentrus) 4 

156. 
Dispar (Rhizophagus) 10: 

Dispar (Spilocryptus) 4: 
31. 

Dispar (Trioza) 3: 194, 
209. 

Dissimile (Apion) 4: 47. 
Dissimilis (Ichneumon) 1: 

86. 
Dissimilis (Palomena) 1: 
2, 200: 

Dissolutana (Coccyx) 10: 
29 

Distans (Thoria) 
Distantii 

8: 93. 
Distantii (Nezeretus) 8: 92. 
Distinetissima (Cylindro- 

toma) 2: 206. 
Distinguendus (Cryptoce- 

phalus) 1: 195. 
Distinguendus (Trapezo- 

notus) 3: 66, 67. 

Divaricata (Tipula) 4: 187. 
Diversa (Atheta) 10: 204. 
Diversana (Tortrix) 9: 174, 

180. 
Diversicolor  (Amorpho- 

soma) 2: 16. 
Dodecella  (Exoteleia) 2 

8:70: 

(Graptostethus) 

95: 
Dodonzea 

182. 
Dohrni (Gypona) 4: 106. 
Dolabraria (Eurymene) 7: 

40, 104. 
Dolabratus 

10:2001 

(Bombyx) 8: 

(Colymbetes) 

Dolerus 5: 
10: 206. 

Dolichopeza 2: 184; 3: 
Se 

Dolycoris 1: 123, 128, 
2075 USS 

Domestica (Musca) 5: 137, 
220; 83 139 TASROMA 
206. 

Domino (Athysanus) 1: 
204. 

Donacia 1: 195; 6: 146; 
10: 204. 

Dorcus 8: 73. 
Doritis 1: 101; 2: 209. 
Dorsalis (Aphodius) 2: 

225 
Dorsalis (Megastigmus) 3: 

183. 
Dorsalis (Nephrotoma) 3: 

IS: 
Dorsalis (Odontoscelis) 1: 

120. 
Dorsalis (Stenolophus) 4: 

46. 
Dorsalis (Tetyra) 1: 120. 
Dorsata (Aricia) 4: 167. 
Dorsatus (Nabis) 5: 182. 
Doryphora 8: 176, 203. 
Dorytomus 10: 206. 
Dotata (Cidaria) 1: 48; 4: 

70:50: CIS 
Dracxen&e (Heliothrips) 3: 

156. 
Drassides 1: IR 
Drepana 1: 47; 7: 103; 
ITF 

Drilus 7: 194, 206. 
Drimostoma 2: 14. 
Dromedarius (Notodonta) 

41 TO,N20:55S: SO: 
8: 25, 184. 

Dromica 2: 11. 
Dromius 3: 189, 207. 
Druryia 2: 44. 
Dryadis (Sceva) 4: 165. 
Drymaria 2: 75, 77. 
Drymus 2: 77, 78: 83. 
Dryobia (Trioza) 1: 206; 

23 103: i 
Dualis (Arctcecia) 5: 125. 
Dubia (LycXna) 3: 50, 

101. 
Dubia (Myllena) 6: 159; 

10: 199. 

Dubitana (Coccyx) 2: 140; 
10: 185 22: 

165; 8: 114. 



Dubitata (Thriphosa) 8: 
184. 

Dubius (Aporus) 7: 166. 
Dubius (Curculio) 1: 182, 

212: 
Dubius (Euagetes) 7: 166. 
Dubius (Stenophylax) 5: 

169. 
Dubius (Tritomegas) 1: 

118, 119. 
Dumetellus (Crambus) 10: 

206. 
Dumeti (Lasiocampa) 2 

108. 
Dumetorum (Limnobia) 2: 

199. 
Dumosa (Jalla) 1: 131 

Ekholmen, Skåne, Fjäri- 
lar vid 8: 67. 

Ekorrespinnaren se Stau- 
ropus Fagi, 

Ekvecklare se Tortrix vi- 
ridana. 

Elachista 6: 203, 223. 
Elaphinis 2: 18. 
Elaphrus 6: 146; 10: 

199, 204, 208. 
Elasmolomus 8: 99. 
Elasmostethus 1: 133, 

135, 206; 4: 134. 
Elater 1: 50, 194; 2: 

Sa NOONL2T2 AIG, 
Ir: G: TÖS, 104550: 
168; 10: 214. 

Duodecim-punctata (Crio-| Electricus (Geophilus) 8: 
ceris) 4: 38. 

Duplana (Retinia) 10: 50. 
Duplaris (Cymatophora) 1: 

Fy ES 20 53 0: 24: 
Dusaultii (Chlzenius) 2: 14. 
Dycentrica (Oxythyrea) 2: 

18. 
Dyschirius 10: 193. 
Dyschorista 7: 103; 8: 

26. 
Dysdercus 8: 93. 
Dytisceus 2: 211; 

200. 
10: 

Ebenaui (Gadarscama) 8: 
88. 

Ebenaui (Pamera) 8: 96. 
Eburneus (Phyllceecus) 5: 

165. 
Ecclisopteryx 5: 127. 
Eccopsis 10: 31, 53. 
Eciton 9: 56. 
Edusa (Colias) 1: 100; 8: 

&7: 
Edusa (Zerene) 1: 

198, 215. 
Effractana (Rhacodia) 9: 

102: 
Egeria (Pararge) 1: 49, 

T00:-10: 35, 130::8::24. 
Egerides (Pararge) 1: 100. 

FENA I1307-8: 24; 
Egina (Acrea) 2: 40. 
Egregia (Heterorhina) 2 

18. 
Eidophasia 1: 53, 55. 
Ekeberg, H. J., nekrolog 

10: 161, 163. 

165, 

30; 10:47, 138; 144. 
Elegans (Gnophomyia) 9: 

134. 
Elegans (Heptagenia) 3: 

1777. 
Elegans (Idiocerus)1: 206. 
Elegans (Limnobia) 2: 

201. 

Elegans (Limnophilus) 5: 
20: 

Elegans (Sitones) 1: 195. 
Elegantissima  (Compso- 

mera) 8: 196. 
Elegantula (Chermes) 2: 

160, 168. 
Elegantula — (Psylla) 2: 

150; 160; 168, 170. 
Elegantulus (Sminthurus) 

INISO: 

Elephantomyia 9: 
130. 

Elleschus 1: 195. 
Ellopia 9: 46, 142. 
Elmis 535: 96, 206. 
Elongata (Oxymorpha) 7: 

88. 
Elongata (Zilora) 3: 154. 
Elongatum (Lathbrobium) 

0:12 180; 100,1200-207- 
Elongatus  (Hydroporus) 

ÉArI026 
Elpenor (Choerocampa) 2: 

105, 3: 2, 95. 
EIREROR RR Å: 

47; €: 37, 40. 
Elpenor (Sphinx) 10: 84, 

86. 
Emargana (Rhacodia) 9: 

161. 

2'T 

Emarginatus (Spercheus) 
SNITT; 

Ematurga 1: 48. 
Emberizzepennella (Litho- 

colletis) 4: 209. 
Embla (Erebia) 4: 67, 70, 

75; 9: 163, 168; 6: 194. 
Emblethis 3: 67, 71, 72. 
Emesa 8: 167: 5: ET: 
Emortualis (Zanclognatha) 
ITA 

Emphytus 8: 114 
Finpis dl: rs 
Empusa 9: 5. 
Emydia 5: 150 

226. 
Endomychus 10: 214. 
Endromis 2: 1038. 
Endrosis 4: 10 
Ennearthron 1: 194. 
Entomobrya 5: 163. 
Entomologiska Förenin- 

gens bibliotek 3: 197, 
4: 32; 38, 96; 6: 204; 

7 4, 170, 188, 197, 

198; 8: 66, 70, 76, 110, 
118, 174, 186, 198; 10: 
II. 

Entomologiska Förenin- 
gens medlemmar 22: 
VERSASTENS SYKE 

Entomologiska Förenin- 
gens sammankomster år 
1880 2: 1; år 1881 8: 
1; ar 1GS2 RNE ALDS 
195; år 1883 4: I, 59, 
90, 123; 5: 52; år 1884 
8:69, 95, 189, 201; 
år 1885 7: 1; år 1886 
(3 13, 145, 147; 149; 
ENSE oro ls Fr AL 
I753, ja KISSA TIS 
123: 10: 1; år 188910: 

TRA is e 
Entomolog. Föreningens 

stadgar 3: 7; 4: 1; 8: 1: 
Entomologisk litteratur 1: 

TOT, 2003, 2: IKOO: TA: 
90; 4: 110; 5: 79; 6: 
128; 100, 170 Lö4; de 

12, 30, 54, 72 86; 8: 

SIIRRY CFO ERE 
102, JI56:rI02S0: 

Entypus 1: 194. 
Enwaldi (Bradycellus) 3: 

154. 
Epeira 1: 173 

189, 
, 
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Ephemera 8 I173— 
KY, r2045 10: 104) TÖMS 

Ephemeride 3: 173. 
Ephippialis (Botys) 10: 

20. 
Epialus 2: 105. 
Epilinana (Coccyx) 10: 

26. 
Epilobii (Celiodes)1: 195. 
Epinephele 1: 46, 49, 

107, 156, 164; OS 35) 

130:58: 24,08; 

Epione 6: 212; 7: 
Epiphragma 2: 

191; 9: 138. 
Eponina (Acre&a) 2: 40, 

Epurea 1: 193: 10: 214. 
Equestris (Lyg2us) 1: 207; 

2633 AT. 

Equi (Gastrus) 8: 13, 72, 
146. 

Erebia 1: 46, 

40. 

179, 

106; 4: 

10, 14, 33, 52, 56, 65, | 
Ö7sr5 01103, 104, 
168; 6: 143, 159, 194, 

20145 0: 455. 10::203, 
205,1 208, 210; 211. 

Eremita (Osmoderma) 2: 
210 SMA RANA NN202) 
230. 

Eremita (Trichius) 4: 45. 
Eremocoris 1: 207; 2: 

79; 79. 
Erice (Heterogaster) 2: 

65. 
Erice (Nysius) 1: 199. 
Erice (Phalxna) 1: 5. 
Eric&e (Rhinocola) 1: 203; 

2: 148; 170. 

Ericetana (Sericoris) 10: 
97, 100. 

Ericetana (Steganoptycha) 
632025110:203, 207. 

Ericetorum (Coriscus) 1: 
205M2TYG 

Ericetorum (Nabis) 5: 180, 
183. 

Ericetorum (Typhlocyha) 
HERO 

Ericetorum 
208. 

Erichsoni (Agabus) 3: 190, 
2046 

Erichsoni (Malachius) 2: 
TÅ 

Eridaulus 1: 194. 
Eriesthis 2: 19. 

(Zygina) 1: 

Eriglenus 5: 164. 
Erinus (Papilio) 2: 45. 
Eriocampa 5: 165; 8: 
IG 

Eriocephala 4: 213, 
226. 

Eriogaster 2: 107; 4: 
10, 19, 53; 6: 196. 

Erioptera 2: 178, 185— 
T30:0T20I30: 

Eriopterina 9: 133. 
Erirhinus 4: 47. 
Eris (Argynnis) 1: 49. 
Eristalis 7: 5, 120. 
Erminea (Bombyx) 4: 30. 
Ernobius 1: 194. 
Ernocharis 1: 194. 
Erosus (Aradus) 3: 74, 76. | 
Errans (Dicyphus) 3: 63, 

IO3S 
Erratica (Amara) 10: 207. 
Erratica (Celia) 3: 189, 

20. 
Erratica (Pleearia) 5: 176. 
Erraticum (Tapinoma) 3: 

1323 NG ON TADS 
Erraticus (Eremocoris) 1: 

2075-200: 
| Erraticus (Plearia) 5: 176. 
| Error (Platygaster) 8: 129. 
Ervi (Apion) 1: 195. 
Erythrocephala (Scolia)9: 

TIS 
| Erythrocephalus (Anthrax) 

9: LO. 
Erythrocephalus = (Litho- 

bius 8: 39; 10: 40, 137, 
144. 

Erythropa (Limneria) 7: 
87, 88. 

Erytbrophthalma (Dictyo- 
nota) 3: 117. 

Erythropyga (Boletina) 4: 
189. 

Erythrostoma (Scatomyza) 
4: 176. 

Esmarkella (Adela) 4: 87; 
9: 46: 

Etesipe (Charaxes) 2: 41. 
Etheothassa 10: 204. 
Euagetes 7: 166. 
Eubolia 4: 89. 
Euchloé 1: 105. 
Euchlorus (Torymus) 8: 

183. 

Euchromia 2: 
SL O25 

46; 10: 

Euclidia 1: 47. 
Eucnemidophorus 2: 

96. 
Eucnemis 2: 17. 
Eucosmia 1: 438. 
Eugonia 5: 57; 1: 104; 

8: 89. 
Eumedon 

23. 
Eunectes 2: 14. 
Euoplia 8: 196. 
Eupalamus 7: 25. 
Eupelmus” ö: föS,ro: 

T20, 130: 
Euphedra 2: 40. 
Euphorbix (Acronycta) 8: 

68. 
Euphrosyne (Argynnis) 1: 

46, 106; 4: 16, 74; 6: 
142, 14030: Sö: 
2030 2055 

Eupithecia 1: 48: 4: 10, 
27, 54, 83; 9: 72, 190, 
22616: I53, 200825 
104; 9: TONILÖF20SA 

Euplexia 7: 40. 
Eupteryx 1: 204. 
Euryale (Erebia) 4: 34, 

50:40: TAGS R2TS 
Eurybia (Polymmatus) 2: 

213, 220- 
Eurydema 1: 124, 130. 
Eurygaster 1: 120, 122. 
Eurylabus 4: 94. 
Eurymene 7: 40, 104. 
Eurynotus (Chironomus) 

4: 179. 
Euryproctus 7: 88. 
Euryscapus 8: 130. 
Eurytis (Atella) 2: 40. 
Eurytoma 9: 182, 183, 

(Lycxna) 8: 

185, 186: 
Eutelus 3: 184, 185, 

186. 

Eutrichia 1 30, 05150: 

1085 AA LOTTEN 
179. 

Evanescens 
3: 64. 

Evonymella (Hyponomeu- 
ta) ÅF TSS ENS 

Evonymelle (Tetrastichus) 
10: 187. 

Exaltatorius (Trogus) 5: 
190, (227 

Examinator 
4: 92. 

(Agalliastes) 

(Tenthredo) 

98 ; FRA 



Exapate 10: 29. 
Exapatide 9: 160; 10: 

29. 
Exarata (Anthia) 2: 13. 
Excavatus (Patrobus) 1: 

212, 213; 10: 

Excisa (Tipula) 3: 20. 
Exclamationis (Noctua) 5: 

130, 210; 

Exephanes 1: 22. 
Exhilarator (Bracon) 7: 88. 
Exiguus (Stenolophus) 4: | 

46, 47. 
Exilis (Aphalara) 1: 205, 

200-12: FAO, IOYS ITE, 
Exilis (Meligethes) 1: 193. 
Eximia (Ceelopa) 4: 178. 
Exocentrus 2: 212. 
Exoleta (Calocampa) 7: 

40. 
Exornata (Trentepohlia) 

9: 135, 136, 137. 
Exortiva (Oxypoda) 3: 

190, 207. 
Exoteleia 2: 94. 
Explodens (Brachinus) 9: 

20. 
Exsecta (Formica) 3: 133, 

TAON KAT, 1423-090: 50 
Exspectatorius 

mon) 7:42, 131: 
Extensor (Ichneumon) 7: 

71. 
Extensor (Lissonota) 7: 

71. 
Extremus 

148. 
Extricatus (Limnophilus) 

Bard23. 
Exulans 

140. 
Exulans (Limnophilus) 5: 

122, 
Exulans (Zygena) 4: 75, 

10: 203. 
Exulis (Hadena) 7: 8, 124. 
Eylais 1: 169. 

(Nematus) 4: 

(Anthrocera) 5: 

Fabricii (Aricia) 4: 170. 
Fabricii (Riptortus) 8: 91. 
Facialis (Synergus) 3: 183. 
Fagaria (Fidonia) 4: 46. 
Fagaria (Scodiona) 6: 213. 
Fagi (Cecidomyia) 3: 184; 

2: 39. 

(Ichneu- 

Fagi (Harpyia) 8: 199. 
Fagi (Stauropus) 5: 1990, 

2295-021307 8:24, 199; 
I 124 120. 

Faginella  (Lithocolletis) 
4: 203. 

Fairmairei (Liburnia) 1: 
205, 204, 207-12085 
ST 

Falagria 10: 196. 
Faleataria (Drepana) 1: 

47; S: 23. 
Falcellus Y(Eekiclymena- 

bius) 1: 61. 
Falkensteini (Prostemma) 

8: 104. 

Fallax (Diploxys) 8: 83. 
Fallax (Gypona) 4: 103. 
Fallax (Iulus) 10: 34, 120 

—132, 142, 143. 
Falleni (Pseudophloeus) i 

38. 13 
Fallenii (Nemocoris) 1: 

139: 
Falsificus (Iechneumon)? 1: 

236 
Famelica (Amara) 5: 164. 
Farucus 8: 64. 
Fascelina (Dasychira) 7 
SÖKA: 

Fasciana (Olindia) 9: 194. 
Fasciata (Idioptera) 2: 

190. 
Fasciata (Limnobia) 2: 

191. 
Fasciata (Sphinx) 6: 212. 
Fasciata (Tachina) 7: 87. 
Fasciatum >: (Bembidion) 

3: 189, 207. 
Fasciatus (Byrrhus) 10: 

211. 
Fasciatus (Dysdercus) 8: 

93: 
Fasciatus (Tulus) 10: 116, 

T23, NAT TAGS: 
Fasciatus (Polydrosus) 1: 

TI: 202 | 

Fasciatus = (Trichius) 1: 
SO: 

Fascicularis (Stenus) 10: 
199. 

Fascicularis(Trichopteryx) 
10: 215. 

Fasciculatus (Arsocerus) 
FENTO2 HÖ T24- 1 T20: 

Fasciculatus (Platytermus) 
9: 183, 184. 

210 

Fasciculatus (Stenus) 
167; .0: 1159. 

Fasciola (Alophora) 1: 20. 
Fascipennis (Dasyptera) 2: 

185. 
Fascipennis 

26. 
Fastuosa (Gypona) 2: 36 
Fastuosa — (Syntomaspis) 
TOA 

Fastuosella (Micropteryx) 
4: 215. 

Fatidica (Blaps) 10: 16. 
Fatidica (Cicindela) 2 

(Tipula) 3: 

Favillaceana  (Amphysa) 
ITS IST 

Favillacearia (SBomnna 
6: 213 

Föllaan ei (Bembidium) 3: 

189, 207; 5: 164; 10: 
208. 

Femoralis (Pachymerus) 
2: 85. 

Femoralis (Serenthia) 8: 
Näldie 

Femoralis (Trioza) 2: 163, 
KÖA TÖS 

Femoratus (Cephus) 4: 91. 
Femoratus (Limnophilus) 

(TE 12 

Fenella $: 114. 
Fennica (Phimodera) 1: 

T20 

Fennica (Salda) 5: 171. 
Fennicus (Dolerus) 5: 165. 
Fennicus (Nematus) 5: 

165. 
Fenusa 8S: 114. 
Feronia 1: 192; 2: 14; 

3: 154, 188, 189, 206, 
207; 10: 199, 207. 

Ferrea (Stenostola) 3: 154. 
Ferreola 7: 167. 
Ferruganum = (Teras) 9: 

TÖS KLÖS 
Ferrugata = (Cidaria) 6: 

2053: 052035 
Ferrugatus (Clinocoris) 1: 

134; £: 133. 
Ferruginea (Limnophila) 
2105: 

Ferruginea (Zilora) 1: 194, 
200:- 03 SAO TOGS 

Ferrugineum (Tribolium) 
NORA 

Ferrugineus = (Gastrodes) 
JENS ANITA 
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Ferrugineus (Geophilus) 
8: 39; 10: 47, 138, 
144. 

Ferrugineus = (TIulus) 10: 
34, 127. 

Ferrugineus (Leistus) 10: 
210. 

Ferus (Coriscus) 1: 202. 
Ferus (Nabis) 5: 180— 

184. 

Fervidus — (Tetranychus) 
10: 224. 

Festiva (Arctia) 4: 76; 5: 
140; 6: 195, 224. 

Festiva (Eurydema) 1: 
130. 

Festuce (Plusia) $: 22. 
Fibrosa (Helotropha) $: 

BO: ILIANGG: 
Fidius (Copris) 2: 20. 
Fidonia 4: 46, 89, 119. 
Fieberi (Clinocoris) 1: 

134, 135. 
Fieberi (Elasmostethus) 1: 

TGS 
Fieberi (Sciocoris) 1: 125. 
Figites 3: 184. 
Figuratus (Anoplochilus) 
28. 

Filiforme (Colydium) 4: 

Filigrammaria (Cidaria) 5: 
je 

Filipendule (Zygxna) 1: 
ARAB MiTO2:08: 
182. 

Filum (Stenus) 2: 210. 
Fimbria (Agrotis) 1: 47; 

€: 103. 
Fimbrianum (Teras) 9: 

163, 168: 
Fimbriata (Apatania) 5: 

128. 
Fimbriata (Phryganea) 7: 

179. 
Fimetarius (Aphodius) 10: 

207- 
Fingal (Argynnis) 4: 67, 

MAS UOT IA 2 
Finmarchica (Asphalia) 2: 

F20; 0: ÖL 212. 
Fissipuncta (Dyschorista) 

8: 26. 
Flammeolana (Coccyx) 10: 

208520 
Flava (Erioptera) 2: 190. 
Flava (Limnobia) 2:190. 

Flava (Phryganea) 5: 138. 
Flava (Scolopendra) 10: 

AY. 
Flavaginella — (Casigneta) 

2: 96. 
Flavago (Xanthia) 6: 213. 
Flavana (Tortrix) 9: 18r. 
Flaveolata  (Ctenophora) 

d: 17. 
Flavescens (Trichosticha) 

2: 188. 
Flavescens(Xanthia) 9: 17. 
Flavicata (Cidaria) 6: 213. 
Flavicollis (Stenelophus) 

10:76) 
Flavicornis (Asphalia) 2: 

T215 4: TIS GLO 
212. 

Flavicornis (Limnophilus) 
0: 119. 

Flavida (Simyra albove- 
nosa var.) 1: 38. 

Flavidus (Dysdercus) 8: 

93: 
Flavifrons (Scolia) 9: 112. 
Flavilineata (Gypona) 2: 

24. 
Flavinervis (Orthotylus) 3: 

64, 103. 
Flavipennis (Alophora) 1: 

18. 
Flavipennis (Aphalara) 2: 

15I. 
Flavipes (Gyrinus) 2: 15. 
Flavipes (Limnobia) 2: 

199. 
Flavipes (Mycetochares) 

1: 194 
Flavipes (Torymus) 3: 

182. 
Flaviscapulana = (Coccyx) 
PERL (1 BR 

Flaviventris (Cetonia) 2: 
18. 

Flavocinctata (Cidaria) 9: 
46. 

Flavo-cinctus (Onthopha- 
gus) 2: 21. 

Flavo-clypeata (Ahlabera) 
2: TG, 

Flavofasciata (Cidaria) 6: 
213: 

Flavoguttatus (Malthodes) 
10: 206. 

Flavolineata (Glypta) 4: 

95- 
Flavolineata (Tipula) 3: 27. 

Flavomaculatus — (Globi- 
Ceps). &: 03, TOT, IO2: 

Flavomarginatus = (Coris- 
CUS) 2 ONA 

Flavo-marginatus (Nabis) 
0: 170) IS2:nde sal 

Flavonotatus (Globiceps) 
3: 192. 

Flavo-punctata 
8: 86. 

Flavoquadrimaculatus 
(Globiceps) 3: 192. 

Flavosignatus (Thyreop- 
terus), 2: IT 

Flavus (Geophilus) 10: 47, 
138, 144. 

Flavus (Lasius) 3: 134, 

143, IA4. 
Flavus (Limnophilus) 5: 

1228 
Flexula (Aventia) 9: 17. 
Flexuosaria (Cidaria) 6: 

27185 
Floralis (Aricia) 1: 189, 

214. 
Florella (Catopsilia) 2: 41. 
Floricola (Attus) 1: 172. 
Floslactella (Nepticula) 2: 

130. 
Fluctigerana  (Phoxopte- 

ryx) 10: 110. 
Fluctuata (Cidaria) 1: 48. 
Fluctuosa (Cymatophora) 

2: 21450: 556 MORE 

ÖTYROOE 
Fluminum (Heptagenia) 

0: TY5S IYS,204A 
Fodiens (Nemesia) 2: 2, 

54. 
Fodiens (Onitis) 2: 20. 
Feersteri (Ptilium) 5: 166. 
Fetidus (Aphodius) 10: 

207. 
Fetidus (Iulus) 10: 115, 

TATE, TABS 
Foliacea (Derephysia) 3: 
ty 

Folii (Cynips) 3: 182. 
Fontaria 10: 72. 
Fontis (Bomolocha) 1: 48. 
Forficata — (Scolopendra) 

10: 120. 

Forficatus (Tulus) 10: 120. 
Forficatus (Lithobius) 8: 

39; 10: 36, 136, 144. 
Forficula 9: 119; 10: 

289. 

(Nezara) 



Foöormica 3: 133, 134, 
136, 140; &: 166; 6: 
HÖGT F2T0A Ht sr4, 120; 
RAT 42, 004, I50, 

157 9: 50—295. 
Formicetorum (Piezoste- 

thus) 4: 134. 
Formicide& 3: 135, 138. 
Formiciformis (Sesia) 2: 

104, 118. 
Forskåleana (Tortrix) 9: 

174, 180. 

Forssell, N. E., nekrolog 
AO 20. 

Forsterana (Tortrix) 4: 
85: I74, 180; 10: 
203. 

Forströmi (Pteroloma) 3: 
196. 

Fortipes (Ichneumon) 9: 
100,-227: 

Fortipes (Scarites) 2: 13. 
Fosforescensen hos lys- 

masken 2: 101. 
Fossulata (Dromica) 2: 11. 
Fossulatum (Omalium)10: 

196. 
Foveiger (Cynips) 3: 185. 
Foveolatus (Proctotrupes) 

9: 181. 
Fracticollis 
70 

Fragarie (Pachymerus) 2: 
64. 

Fragilis (Lycogale) 9: 21. 
Fragillima (Trentepohlia) 
NS, 137: 

Frangulella (Bucculatrix) 
2ENIGA, 

Fraterculus (Pompilus) 7: 
165. 

Fraudulenta (Gypona) 4: 
108. 

Fraxini (Cecidomyia) 7: 
146, 200. 

Fraxini (Cionus) 8: 60 
IOC: 

Fraxini (Hypophleus) 2: 
212. 

Fraxini = (Psyllopsis) 

153, 169. 
Fraxinicola (Psyllopsis) 2: 

153, 169. 
Freija (Argynnis) 4: 10, 

15, I6, 52, 65, 74; 5: 
204, 168; 6: 142, 214; 
10: 193. 

(Diplonotus) 

, 

2. 
- 

Frenata (Cetonia) 2: 18. 
Frigga (Argynnis) 4: 67, 

Tä ONALÖd, TOS; 0: 

142, 194, 223; 9: 48; 
10: 193;203, 209. 

Frigida (Apatania) 7:77. 
Frigida (Atheta) 3: 154. 
Frigida (Celopa) 4: 178. 
Frigida = (Cordylura) 4: 

176. 
Frigida (Homalota) 3: 

190, 207. 
Frigida (Mycetophila) 4: 

190. | 
Frigida (Notodonta) 9: 46. 
Frigida (Sciara) 4: 182. 
Frigidana (Coccyx) 2: 141; 

10: 19, 23. 
Frigidaria (Acidalia) 4: 

80. 
Frigidaria = (Cidaria) 4: 

141. 
Frigidus (Adelognathus) 

4: 153: 

Frigidus (Nematus) 4: 
146. 

Frischii (Dermestes) 9: 
48. 

Frit (Oscinis) 5: 203, 231; 
GrOTB2 220: -ECIA0; 
200. 

Freelichiella (Lithocolle- 
tis) 4: 208. 

| Frontalis (Platysoma) 1: 
TÖS ATT 

Fronticornis (Entypus) 1: 
194. 

Frugi (Limnophila) 9: 137. 
Frumentalis (Pyralis) 7: 

64. 
Frumentaria (Phleeothrips) 

STT20, 0257 
Fuciformis (Macroglossa) 

Fugax (Solenopsis) 3: 

134, 145. 
Fuliginaria (Boletobia) 7: 

104. 
Fuligineus (Hoplostomus) 

2:0TS 
Fuliginosa (Phragmatobia) 

15A7: 108205. 
Fuliginosa (Sciophila) 4: 

189. 
Fuliginosa (Spilosoma) 5: 

IAO:KÖR IGON 2230, 8: 
68. 

25 

Fuligmosa (Tetyra) 1: 120. 
Fuliginosus (Anchomenus) 

6: 159. 
Fuliginosus (Ceeliodes) 1: 

195. 
Fuliginosus (Lasius) 3: 

P350 TAGA, NAAGA O:2> 
135; 10: 220; 

Fuliginosus (Odontoscelis) 
TIN20 

Fulva (Tapinostola) 8: 69. 
Fulvago (Xanthia) 1: 47; 

Ö3KGON 227 NES 
Fulviceps  (Piophila) 4: 

SÅS 
Fulvicornis (Henicops) 8: 

39; 10: 42, 137, 144. 
Fulvicornis (Polydrosus) 

T:ETSR LON 2L26 
Fulvierus (Olinx) 3: 184. 
Fulvipenne (Lathrobium) 

3: 190, 207; 10: 198. 
Fulvipes (Globiceps) 3: 

63; 192. 
Fulvipes (Hemiteles) 7: 

83545 TI; LÖSELSGS 
Fulvipes (Microgaster) 7: 

81. 
Fumata (Acidalia) 4: 80, 

81:03 TOY, LOG, 224 
10: 203. 

Fumea 7: 6, 121. 
Fuminervis (Nabis) &: 
| 183. 
Fumipennis (Copromyza) 

4: 178. 
Fumipennis (Spilocryptus) 

4: 3, 30, 50, 55: 
Fumosus (Dolerus) 5: 165. 
Funebre (Oxyopisthen) 7: 

97. 
Funebris (Anarta) 1: 5, 

IR IBA Telör, doleky ER LE 
48, 124. 

Funebris 
20. 

Funebris (Gypona) 2: 37. 
Funebris (Ichneumon) 1: 

25; 9: 63. 
Funebris (Noctua) 1: 15. 
Funerata (Cidaria) 6: 213; 

9: 30. 
Funerea (Pachymerus) 3: -. 

MD: 
Funesta (/Edia) 1: 15. 
Funesta (Anarta) 1: 15. 
Funesta (Noctua) 1: 15. 

2. (Ateuchus) 
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Fungi (Acrotona) 10: 196. 

Fur (Ptinus) 6: 157. 
Furcana (Coccyx) 2: 142; 

10:25: 

Furcata (Cosmema) 2: 11. 
Furcata (Mesovelia) 3: 

166; -:4:: 150) :202. 

Furcatellus (Crambus) 4: 
10, 27, 54; 6: 201; 10: 
ATT 

Furcula (Harpyia) 2: 120; 
8:25: 

Furfurana (Aphelia) 10: 
106. 

Furva (Hadena) 8: 22, 69. 
Fusca (Atheta) 10: 196. 
Fusca (Cantharis) 8: 62, 

168. 
Fusca (Formica) 8: 133, 
TATA TAS: rg 
T20700: 42) LSYs 

Fusca (Leptophlebia) 3: 
TYS: 70, 205: 

Fusca (Pempelia) 4: 84. 
Fusca (Phryganea) 5: 124, 

T37:1220, 
Fusca (Psyche) 4: 37. 
Fusca (Psylla) 2: 160, 

168, 169. 
Fusca (Pygmzéna) 4: 81; 

0:-143; 0: 151; 10:205, 
ÖT 

Fusca (Tipula) 3: 25. 
Fusca (Trichomyza) 8: 14, 

147. 
Fuscantaria (Eugonia) 5: 

57,» S: 69. 
Fuscaria (Halia) 6: 213. 
Fuscaria (Liodes) 6: 213. 
Fuscata (Ephemera) 3: 

173, 174, 177. 
Fuscescens (Dicranop- 

tycha) 2: 198. 
Fuscicornis (Limnophilus) 
ONA 

Fuscinervis (Limnophilus) 
0:12. 

Fuscinotum (Hydrometra) 
SIKT: 

Fuscipennis (Amblyteles) 
05 42. 

Fuscipennis (Limnophila) 
2EIOg: 

Fuscipennis (Trichosticha) 
2: 188. 

Fuscipes (Chironomus) 9: 
98. 

Fuscipes (Ichneumon) 1:| Gammarus 6: 165; 10: 
20. 

Fuscispinus (Carpocoris) 
1:i0r28: 

Fusco-nebulosus (Hepia- 
lus) 6: 213. 

Fuscovenosus <(Stenoga- 
Ste): 

Fuscula (Boletina) 4: 190. 
Fuscula (Chermes) 2: 160. 
Fuscula = (Corticaria) 6: 

159. 
Fuscum (Olophrum) 10: 

196. 

Fuscus (Blaniulus) 10: 35, 

77, 143, 143. 
Fusorius (Amblyteles) 7: 

42. 
Fusorius (Asynarchus) 5: 

125. 
Fusorius (Ichneumon) 7: 

41, 43, I31. 
Fåhreus, O. I., nekrolog 
BIT 2005 

Försteri (Psylla) 2: 160, 
169. 

Gaboon, fjärilar från 2: 
38. 

Gabrius 10: 1938. 
Gabunica (Amauris) 2: 39. 
(Gadamer, ELER) EH; 

nekrolog 6: 177, 219. 
Gadameri (Graphipterus) 
AL. 

Gadarscama $: 87. 
Gagates (Formica) 3: 133, 

TALS n TAR, LAGG 
Galeatus 3: 113, 118. 
Galgulina (Phimodera) 1: 

200 
Galii (Deilephila) 1: 47; 
LOSS NOS: 225 
DANS 

Galii (Trioza) 1: 204; 2: 
162, 168, 170: 

Gallarum (Olinx) 3: 183, 
184, 185. 

Gallarum ulmi (Anthoco- 
TIS) ID: 103, OA, 209; 
0: 17L 

Galleria 7: 6, 121. 
Gamma (Noctua) 5: 136, 

219. 
Gamma (Plusia) 1: 48; 7: 

T50-2025 

200. 
Gastris (Ormyrus) 3: 184. 
Gastrodes 1: 185, 213; 

2: 78, 83; 4: 48;'9: 44 
Gastropacha 4: 30. 
Gastrus 8: 13, 72, 146. 
Gaurodytes 1: 184, 193; 

2: 210; 19 LSSNENSO, 
206, 207; 9::1045 20) 
T25:FÖ:1AS: 

Gazella (Onthophagus) 2: 
2 

Gelata (Cidaria) 7: 8, 125. 
Gelechia 4: 88; 6: 203; 

8: 161, 168, ISS, 2045 
10: 206. 

Gelida (Agrotis) 4: 88, 
118. 

Gelida (Arctia) 4: 18, 53. 
Gelidum (Micrasema) 5: 

129. 
Gemellus (Ichneumon) 1: 

84. 
Gemina (Hadena) 3: 31. 
”Geminana (Rhophobota) 

10: 108. 
Geminata (Chrysomela) 1: 

195. 
Gemme2 (Cynips) 3: 184. 
Gemmea (Hadena) 2: 214. 
Genalis (Glypta) 4: 95, 

120. 
Genarum (Sarcophaga) 4: 

165. 
Geniculata (Donacia) 6: 

146. 

Geniculatus (Berytus) 2: 
DS 

Geniculatus (Hydroporus) 
1:3102, 

Geniculatus (Peritrechus) 
2:02 ROS 

Geniste (Arytzena) 2: 162, 
10685 TA 

Genoveva (Ogyris) 5: 190. 
227. 

Gentianana (Penthina) 10: 

55, 58. 
Geocorina 2: 62, 72. 
Geocoris 1: 205; 2: 

72. 
Geodromicus 10: 199, 

203 
Geoffroyi (Corisa) 1: 167; 

FINRA 

Geometra 1: 47. 

| 

| 

| 
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Geometrica (Typhlocybe) 
1:5206. 

Geophilide 10: 43, 134, 
137 

Geophilus $: 39; 10: 

43, 45, 46, 137, 138, 
144; 10: 284. 

Geostiba 10: 196. 
Geotomus 8: 78. 
Germanica (Blatta) 7: 150, 

202, 
Germanica (Vespa) 4: 60, 

BIS 
Germanicum (Polyzonium) 

10: 133, 143, 145. 
Germari (Cryptus) 7: 25, 

29. 
Germari (Gypona) 4: 104. 
Gerningana (Amphysa) 9: 

186, 187. 

Gerridina 3: 165, 168. 
Gerris 1: 114; 3: 168; 

5: 176. 

Gerydus 8: 64. 
Getingar, iakttagelser rö- 

Tauder 2:07, DIS: 
Gibbium 1: 103. 
Gibbus (Zabrus) 9: 48. 
Gigantea (Clivina) 2: 13. 
Gigantea (Tipula) 3: 19. 
Gigantorius (Amblyteles) 
(SAN 143 LSI. 

Gilvicomana (Coccyx) 2: 
Far: r20, 27: 

Gilvipes (Megalonychus) 
Da TA, 

Glabrata (Cylindrotoma) 
2: 2006. 

Glabratus (Carabus) 10: 
208. 

Glabratus (Lithobius) 10: 

37, 136, 143, 144. 
Glabratus (Spherites) 1: 

193. 
Glabricauda (Barbitistes) 

Vr örr28. 
Glabricula 

2: 195. 
Glacialis (Aricia) 4: 170. 
Glacialis (Helophorus) 10: 

198. 
Glandicolor 

66. 
Glareosa (Agrotis) 8: 68. 
Glaucana (Sarrothripa) 5: 

140; 0: 212: 

Glaucata (Cilix) 2: 108. 

(Limnophila2) 

(Cymus) '2: 

. 

Glaucinalis (Asopia) 9: 

45: 
Glaucops (Ephemera) 3: 

175, 204. 
Glaucopteryx 4: 141, 
KrOA 
Glechome&e (Aulax) 7: 88. 
Glechom& (Cynips) 3: 

180, 185. 
Glechom& (Torymus) 3: 
TRONS ANEd0: 

Globatus (Microgaster) 7: 
39. 

Globiceps 3: 63, 102, 
IL, 102, 208: 

Globosus (Amphicyllis) 1: 
193. 

Globosus (Dyschirius) 10: 
198. 

Globulicollis (Geodromi- 
cHs)sl0:2T00)L203. 

Globulifer (Dicyphus) 3: 
193. 

Globulus (Anacxna) 4: 

45: 
Glochina 2: 201. 
Glomeratus (Apanteles) 7: 

82, 83, 137. 
Glomeratus (Ichneumon) 

3 OL. 
Glomeratus (Microgaster) 
RÖR 

Glomeride 10: 68, 135, 
139. 

Glomeris $: 40; 10: 68, 
139, 144. 

Glyphica (Euclidia) 1: 47. 
Glyphipteryx 10: 208. 
Glyphote&lius 5: 118. 
Glypta 4: 95, 120. 
Gnaphaliella (Bucculatrix) 
2033: 

Gnaphalii (Casigneta) 2: 
96. 

Gnaphalii (Cucullia) >»: 

25045 AO 
Gnathocera 2: 18. 
Gnathoconus 1: 

118. 
Gnomana (Amphysa) 9: 

186, 187. 

Gnophomyia 9: 134. 
Gnophos 4: 81; 6: 213; 

10: 206. 
Gnophria 7: 103. 
Gnorimus 9: 47. 
Gnypeta 10: 199. 

TIG 
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Gcedartella (Argyresthia) 
63202. 

Goéöéra 5: 128. 
Goérius 9: 20. 
Gonianotaria 2: 76; 3: 

ES 
Gonianotus 3: 72. 
Goniaspidius 2: 19. 
Gonioctena 6: 146; 10: 

206. 
Goniopteryx 1: 105. 
Gonomyia 2: 182, 204; 

9: 134. 
Gonophora 5: 71. 
Gonostigma (Orgyia) 9: 

96. 
Gonyleptes 5: 29, 34. 
Gortyna 9: 24. 
Gorytes 5: 186. 
Gothica (T2xniocampa) 1: 

AO: ATEA NS 205 
Gothicina (Tzaniocampa) 

2 TAN 2205 
Gracilaria 2: 6. 
Gracilaris (Scoparia) 4: 

66, 83. 
Gracilentus (Chironomus) 

ASETST: 
Gracilentus 
BON: 

| Gracilia 5: 167. 
Gracilis (Anchomenus) 6: 

159; 10: 199. 
Gracilis (Anthia) 2: 13. 
Gracilis (Feronia) 1: 192. 
Gracilis (Fontaria) 10: 72. 
Gracilis (Gonomyia) 2: 

204. 
Gracilis (Gypona) 4: 105. 

(Ichneumon) 

Gracilis (Iulus) 10: 117. 
Gracilis (Lithobius) 10: 

42. 
Gracilis (Macrodema) 1: 

2034 
Gracilis (Megalonychus) 

I: 14. 

Gracilis (Myrmecoris) 1: 
199, 216. 

Gracilis (Orthostira) 23: 
P4; ELO: 

Gracilis (Pachymerus) 2: 
87. 

Gracilis (Paradesmus) 10: 
HAN TAO LAN: 

Gracilis (Polydesmus) 8: 

39, 40, 155; 10: I 
72. 
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Gradarius (Ichneumon) 1: 
SOS ga ÖST Y2N2NS, 

7: 25, 49. 
Graminis (Aphalara) 2: 

152. 
Graminis (Charzas) 1: 47; 

0:083, NOR: NILS2, 2225 
6: I55, 169, 187, 196, 
21202 T0, ELAN NIDSG: 

Graminis (Chermes) 2: 
152. 

Grammesia 8: 22. 
Grammotaulius 5: 118, 

I19. 
Granaria (Aphis) 9: 42. 
Granarius (Aphodius) 1: 

103: 
Grandiceps (Harpalus) 2: 

14. 
Grandis (Clivina) 2: 13. 
Grandis (Helluo) 2: 11. 
Grandis (Holorusia) 9: | 

140. 
Grandis (Phryganea) 1:| 
BOT 3ND DO, TT 

Grandis (Tipula) 9: 140. 
Grandis (Trichostegia) 1: 

Granularis (Hydroporus) 
9: 155: 

Granulatella 
2: 96. 

Granulatus 
10:573; 

Graphicus (Onthophagus) 
ST: 

Graphipterus 2: 12. 
Graphoderes 5: 166. 
Grapholitha 3: 183; 

4EE8M, 104; 0: 20238: 
T35-MÖAO 

(Casigneta) 

(Scytonotus) | 

SI 
206. 

Grapholithide 9: 160; 
030: 

Graphosoma 1: 
124. 

Graptostethus $: 93. 
Graslinella — (Psyche) 2: 

TOONIETS: 
Gravidator (Proctotrupes) 

9: I80. 
Gravipes (Ichneumon) 1: 

78. 
Gravis (Hister) 2: 17. 
Grisea (Acanthosoma) 1:| 

122, 

134. 
Grisea (Cxnis) 3: 176, 

Grisea (Caradrina) 2: 217, 
220: 0N J2. 

Grisea (Erioptera) 2: 190. 
Grisea (Phasia) 1: 18. 
Grisea (Phryganea) 1: 71; 

0: 120, IL: 
(Grisea I (CXysta) dn. 
Griseata (Cidaria) 6: 213. 
Griseocapitella (Swammer- 

damia) 6: 202, 223. 
Griseostriatus (Hydropo- 

rus) 10: 200, 212. 
Griseo-variegata (Panolis) 

6:12T3: 
Grisescens (ÅAgrotis) 7: 

103), d:122;-0: 00 
Grisescens (Cidaria) 5: 72. 
Grisescens (Tipvla) 3: 28. 
Griseum 

1 BRN 

Griseus (Cimex) 1: 135. 
Griseus (Clinocoris) 1: 

134. 
Griseus (Emblethis) 3: 67. 
Griseus (Limnopbhilus) 5: 

T 200122 5120-21 
Grossa (Cicada) 9: 17. 
Grossa (Peltis) 1: 193. 
Grossulariata (Abraxas) 7: 

SJar DAGS 
Grossus (Spilocryptus) 4: 

Se 
Grotiana (Amphysa) 9: 

186, 188. 
Gruneri (Agrotis) 5: 189, 

226. 
Grylloides (Geocoris) 1: 

2056-022: 
Gryllotalpa 9: 25. 
Gryllus 8: 130. 
Gräsflyet se Charxas gra- 

minis. 
Gräsmasken se Charxas 

graminis, 
Gueinzii (Phyllocnema) 8: 

195. 
Guerini (Dicranota) 2: 

207. 
Gulosus (Harpactor) $8: 

107. 
Guttata (Ctenophora) 3: 

17. 
Guttatus (Agabus) 10: 212. 
Guttifer (Malthodes) 1: 

194. 
Guttiventris (Ctenophora) 
BIO: 

(Acanthosoma) | 

Guttula (Kelisia) 1: 207. 
Guttulata (Ecclisopteryx) 

0: 276 
Guttulatus (Blaniulus) 8: 

407; 10:1 "70, 0ET3 IT 

143, 145. 
Guttulatus (Lanchnopho- 

rus) 8: 99. 
Guttuliferus (Kelisia) 1: 

204, 208; 2175 

Gyllenhali (Charagochilus) 
1: 2073-05: 1005 

Gyllenhali (Hydroporus) 
1: 192. 

Gyllenhali  (Nebria) 1: 
183, 184, 213; 0-EOKA 
10: 196, 210, 211. 

Gyllenhaliana (Steganop- 
tycha) 6: 202. 

Gymnetis 9: 21. 
Gymnetron 1: 195. 
Gymnocerata 1: 114. 
Gymnopleurus 2: 20. 
Gymnusa 10: 198, 199. 
Gypona 2: 23; 4: 101 

—I09, 122. 
Gyretes 9: 20. 
Gyrinus 2: 15. 

Haasi (Plutella) 35: 59. 
Habrocytus 3: 185, 

| ERT86: 

Habroloma 1: 194. 
Hadena 2: 214, 220; 3: 

8; 13, TOO EON: 

72, 96, 206; 6: 197; 
€: 285 SY KOSNATSAR 
135; S:227 201600: 
96; 10: 208. 

Heematogaster (Acantho- 
soma) 12133: 

Heematonotus(Ichneumon) 
1:78; 

H2&matopota 4: 71. 
Hz2morrhoidale (Acantho- 

soma) 1: 133, 206; 4: 

47, 133. 
Hzmorrhoidale (Cercyon) 

A0:320YE 
H2&morrhoidalis (Dasyp- 

tera) 2: 185. 
Hzemorrhoidalis (Oxythe- 
SEDEL 

H&morrhoum = (Cercyon) 
10: 204. 



Haglundi (Ichneumon) 1: 
84. 

Halesus 5&: 127. 
Halia 1: 47, 48; 6: 213; 
PENG 

Halias 5: 190, 227. 
Halictus 10: 195. 
Haliplus 39: 154. 
Halterata (Ephemera) 3: 

174, 176. 
Halterata (Lobophora) 6: 

212 
Haltica 6: 154, 8: 127; 
1074: 

Halticus 1: 199, 215; 
05 107: 

Halyaria 8: 80, $2. 
Hälygia, 1 1965: 8: 

171: 
Hamana (Conchylis) 2: 

138; 9: 195, 196. 
Hamata (Eciton) 9: 56. 
Hamatus (Graphipterus) 

FS 
Hamearis 1: 101, 

226: 
200, 

Hamellus (Crambus) 35: 
58. 

Hamnström, C. O., nekro- 
lö 4: 150, 203. 

Hamulatus (Drymus) 2: 
83. 

Hamulatus (Lyg2eus) 2: 
J: 

Hapalus 5: 165. 
Haplorhynchus EO 
Harpactor 5: 178; 8: 

107. 
Harpalus 1: 192; 2: 14; 

9: 180, 207; dr 207, 
210. 

Harpiphorus $: 
Harpiscus 8: 107. 
Harpyia 2: 120; 5: 190; 

227; 7: 18, 36; $: 23, 

25, 199; 9: 5, 9, 96. 
Hartigii (Psylla) 2: 159, 

168. 
Hartmanniana (Coccyx) 2: 

139; 10: 18: 21. 
Hartmanniana (Penthina) 

10: 54,57: 
Hastata (Cidaria) 4: 83; 
0743; 6: 15257: 104, 

Hastianum (Teras) 9: 164, 
170. 

is VAR Ser AS 

Hastulata (Cidaria) 4: 83; 

OAS NT Ö3 1552 
215-10: 206, 2116 

Haworthana (Glyphipte- 
ryx) 10: 208. 

Haworthii (Luperina) $8: 
68. 

Hebescens (Ceoeloxys) 
165. 

Hebescens (Lithobius 10: 
38. 

Hebrea (Diplognatha) 2: 
18. 

Hebride 1: 115; 3: 163, 
165. 

Hebrus 3: 164, 167. 
Hecista 2: 96. 
Hecla (Colias) 2: 213; 6: 
SENT T2ART20 LO: 

156, 159, 209. 
Hecta (Hepialus) 7: 

8: 26. 

Hecta (Phymatopus) 1: 
48; 2: 105: 

Hecuba (Morpho) 2: 43. 
Heegeriella (Lithocolletis) 

4: 200. 

I 

103, 

Hela (Argynnis) 4: 74; 
6: 142; 9: 48. 

Heliocopris 2: 20. 
Heliophila (Noctua) 1: 8. 
Heliothrips 3: 156. 
Helle (Polyommatus) 1: 

101;4:131,225; 6: 192. 
Hellmanni (Tapinostola) 

de 103. 

Helluo 2: 11. 
'Helomyza 4: 17 
Helophilus 4: 165; 8: 

TONIBA 2 
Helophorus 10: 

200. 
Helota 1: 108. 
Helotropha 7: 

267169; 9:17, 

Helveticaria 
(3 AOA: 

Helveticus (Nysius) 1: 
29 203; 215; 2: 64; 

103; 8: 
96. 

(Eupithecia) 

a 

Helvolus 
14. 

Hemerobius 1: 95. 
Hemichroa 8: 114. 
Hemicryphus (Physoker- 

mes) 9: 124, 126, 144, 
148. 

Hemilithobius 10: 39 

(Eunectes) 2: 

29 

Hemiptera Heterop- 
tera, Finlands och 
Skandinaviens 1: 113; 
2:rÖL, UT ESS B::05, 108, 
105, 160, 163, 204; 5: 
AR 

Hemipterus (Carpopbhilus) 
1 RN 

Hemipterus (Ischnocoris) 
23080:10; L701 

Hemipterus (Pterotmetus) 
RÖ 

Hemiteles 2: 
7: 83—385, 

1805 ISYE 
Henicops 8: 39; 10: 42, 

Henningianus (Boreaphi- 
lus) 5: 163, 164; 10: 
199. 

Henops 5: 165. 
Heparana (Tortrix) 9: 173, 

EY5: 
Hepialus 2: 105; 4: 46; 

GRLOG ST SNR S 
20" 

59; 
10: 

49, 
137; 

103; 8: 

Hepiopelmus 3: 88, 
104. 

Heptagenia 3: 175, 177, 
204, 205. 

Heracleana (Depressaria) 
8: 62, 168. 

Heracliana (Siganorosis)2: 

Herculeana (Formica) 6: 
168, 218. 

Herculeanus(Camponotus) 

9: 132, 139; 8: 42, 156. 
Hercyniana (Coccyx) 8: 

33- 
Hercyniana (Sericoris) 10: 

99, 104. 
Herminia 2: 214, 220; 

D3-Nö 

Hero (Cceenonympha) 1: 
100, 107; 8: 68. 

Herrickii (Platygaster) 8: 
205 

Hesperia 1: 43, 
TOR ATG Ö dT 

Hesperides 1: 155. 
Hesperus (Papilio) 2: 45. 
Heterocordylus5: 197. 
Heterogaster 2: 65; 

2: ras 

Heterogastrina 2: 63; 
BPE7 GE 

107, 
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Heterogenea 2: 1006. 
Heteronychus 2: 18. 
Heteroptera 1: 113; 2: 

Öre: 105103 Si 
10::173: 

Heterorhina 2: 18. 
Heterotoma 38: 64, 103. 
Heterotomus (Eutelus) 3: 

184. 
Heydeniana (Penthina)10: 

58. 
Hibernia 6: 212; 8: 69; 
DESSA 

Hiemalis (Trichocera) 2: 
197; 4: 188. 

Hiera (Pararge) 1: 106; 
8: 68. 

Hieracii (Aulax) 9: 188. 
Hilaris (Mamestra) 7: 103. 
Hilaris (Orthocentrus) 4: 

158. 
Himantarium 10: 143. 
Himera 9: 96. 
Hipparchia 1: 107, 156. 
Hippocastani (Melolon- 
has 172; Lö, 202, 
204740; TO, I5. 

Hippodamia 1: 196. 
Hippophaéella (Gelechia) 

3: 162; 103, 185, 204. 
Hippothoé (Lycena) 7: 

36. 
Hippothoé (Polyommatus) 

HIRTOS 2: 2T 3220: 

230 Sj SSAAO BEE 
124. 

Hircipes (Corisa) 1: 167. 
Hirsutella (Psyche) 4: 3, 

HN 
Hirsutulum (Macrodema) 
AST 

Hirsutus (Limnophilus) 5: 
123. 

Hirta (Conithassa) 1: 194. 
Hirta  (Gnathocera) 2: 

18. 
Hirta (Scolia) 9: 111. 
Hirtea 5: 86, 94. 
Hirticornis (Dasycoris) 1: 

140. 
Hirticornis (Orthocentrus) 

4: 157. 

Hirtipennis (Diazoma) 2: 
196, 219. 

Hirtipes (Simulia) 6: 168. 
Hirtum (Lepidostoma) 3: 

129. 

Hispanica (Ephemera) 3: 
175. 

Flisterod:. TOS La 
Histrio (Pachyrhina) 3: 

IS. 
Hochenwarthi (Plusia) 6: 

197. 
Hofgreni (Cidaria) 6: 212. 
Holmgren, A. E., nekro- 

log 10: 165, 173. 
Holmgreni (Hibernia) 6: 

2025 
Holmiana (Tortrix) 9: 175, 

182, 
Hololeucus (Niptus) 2: 

212, 
Holorusia 9: 140. 
Holosericea  (Penthetria) 

4: 46. 
Holosericeus = (Tropiste- 

thus) Te: STI 
Holostomis 1: 64, 66. 
Homalium 3: 190,:207; 

10:5196; 204,-207: 
Homalodema 2: 83. 
Homalomvyia $: 9, 141. 
Homaloplia 2: 19. 
Homalota 3: 190, 207, 
Hominis (Oestrus) 7: 173, 

205. 
Hominivorax (Lucilia) 7: 

182: 
Hoplocampa 8: 114. 
Hoplocryptus 4: 95. 
Hoplostomus 2: 18. 
Horaria (Cenis) 8: 175, 

176. 

Horaria (Ephemera) 3: 
TA, 2047 

Horridator 
if: 79. 

Horridellum (Trachoma) 
03: 

Horridus 
20. 

Hortella (Lithocolletis) 4: 
208. 

Hortensis (Carabus) 1: 50. 
Hortensis (OCryptops) 10: 

(Ichneumon) 

(Ateuchus) 2: 

43. 
Hortensis (Lithobius) 10: 

36 30. 

Hortensis (Tipula) 3: 22. 
Horticola (Melolontha) 9: 

10. 
Hortorum (Scolia) 9: 111. 
Hortulana (Tipula) 3: 18. 

A SP RE SENS 
VA TA 
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Hortulanus (Bibio) 5: 86. 
Hospita (Nemeophila) 6: 

150; 10: 205. 
Hotea 8: 78. 
Hottentotta (Hister) 2: 

17. 
Hovgaardii — (Rhampho- 

myia) 4: 162. 
Huggpipa 7: 113. 
Humeralis (Chironomus) 

4: 180. 
Humeralis (Phimodera) 1: 
2 

Humilis 
ÖL 

Humuli (Hepialus) 2: 105; 
8126) 

Humuli (Monanthia) 3: 
120, 1063. 

Humuli (Tingis) 3: 121, 
163. 

Huxleyi (Pauropus) 10: 
66, 139, 144. 

Hvitaxflyet se 
didyma. 

Hyale (Colias) 1: 105. 
Hyale(Zerene) 1: 198, 215; 

2:57 50, 200092 
Hyalinata (Ephemera) 3: 

I JAI ÖR 
Hyalinata (Limnobia) 2: 

203. 
Hyalinatus (Limnophilus) 
ör 

Hyalinia 4: 72, 119. 
Hyalipennis (Alophora) 1: 

20. 
Hyalipennis (Limnophila) 

2: 106. 
Hybridella (Coccyx) 10: 

235 
Hybridus (Harpalus) 2: 

(Dieuches) 8: 

Hadena 

NAD 
Hybridus (Onthophagus) 
TA 

Hydaticus 1: 193; 2: 
14. 

Hydnobius 10: 208. 
Hydrachnides, développe- 

ment des 1: 169. 
Hydrocorise 1: I115. 
Hydrecia 1: 47; 7: 103; 

10: 2, 4, 7. 

Hydroessa 3: 165. 
Hydrometra 1: 114, 

169; 3: 165, 166, 168 
— 1:72. 

f 



Hydrometride 1: 115; 
3: 165. 

Hydrometrina 3: 165, 
166. 

Hydroporus 1: 192; 2: 
NANNSAR05: 0 LO4; 10: 
KÖS200, 212; 213. 

Hydropsyche 6: 163. 
Hygrotrechus 83: 170. 
Hyleiformis (Bembecia) 

1: 49; 2: 104, 118, 213; 
S:F2N. 

Hylxiformis 
T2- 

Hylecetus 1: 194; 10: 
206. 

Hylesinus 1: 195; 8: 

30, 154; I: 12, 13, 157. 
Hylobius $8: 28, 154; 

9: 12—14, 156, 157. 
Hylophila 5: 96, 147, 

200:-7:36, 103; 8:68. 
Hylotoma 4: 91; 5: 165; 
BIT 

Hyoscyami (Corizus) 1: 
TAS KZOPI TEA: 

Hypanartia 2: 40. 
Hypena 7: 38. 
Hyperanthus (Epinephele) 

150465: 8:568: 
Hyperanthus (Hipparchia) 

1:107. 
Hyperborea (Agrotis) 4: 

24, 54, 76, 77, 88; 
VR 

Hyperborea (Nebria) 1: 
184; 5: 164; 10: 196. 

Hyperboreata (Eupithecia) 

FLOTT 205554, 33350: 
250: 200; 10: 203: 

Hyperboreus (Bombus) 3: 
153; 4: 160. 

Hyperboreus (Cryptohyp- 
nus) 5: 164. 

Hyperboreus (Teratocoris) 
5: 170. 

Hyperboreum (Cylletron) 
3: 188, 206. 

Hyperiei (Cloantha) 4: 
AN223, 

Hypocaccus 9: 43. 
Hypochiona (Lycena) 3: 

49, 101. 
Hypoclinea 9: 136, 139. 
Hypocyptus 10: 199. 
Hypoderma 7: 177, 204; 
SN. 

(Sesia) 4: 

23, 
9: 

Hypoleuca (Trioza) 2: 
164. 

Hypolimnas 2: 4,40, 56. 
Hypolithus 2: 14. 
Hyponomeuta 1: 158; 
EAA ORD GE 

Hyponomeutide 1: 53. 
Hypophleus 1: 102, 

IOANAr AT2: 
Hypoxanthus 

5: 165. 
Hyppa 7: 103: 9: 96. 
Hystricopus 2: 11. 

(Nematus) 

Jacchus (Copris) 2: 20. 
Jacobex (Nysius) 1: 207; 

2: 64; 4: 47. 
Jacquemarti (Eridaulus) 1: 

194. 
Jaculus (Mirperus) 8: 91. 
Jalla 1rsOj IST. 
Janira (Epinephele) 1: 49, 

107. 
taspidea :Aj, AO; 4 

103. 
Iearus (Cupido) 1: 105. 
Icarus (Lycegna) 1: 46; 

59: 34. 

Ichneumon 1: 22, 76; 
4: 92—94, 120; 9: 63, 
G2: 100, 2205 OFETE, 
KTRS STOOR 

25, 41—43, 49, 59, 

TIRNSTSKSATS TNT; 
10285; 

Ichneumonides 1: 22, 
76. 

Ichneumoniformis (Sesia) 
DELTOAN IL ESN Ark 

Ichneumonologiam sueci- 
cam, adnotationes ad 1: 
22,70; 

Icterana (Tortrix) 9: 181. 
Idas (Papilio) 3: 34, 102. 
Idiocerus 1: 206; 3: 194, 

209; 5: 170. 
Idioptera 2: 179, 190. 
Jeniseensis (Qvedius) 3: 

190, 207. 
Jesperi (Ichneumon) 7: 

42, 43, 132. 
Ignavus (Hister) 2: 17. 
Ignavus (Limnophilus) 5: 
FA 

Ignobilella (Nepticula) 2: 
127. 

Vt 

Tlicifolia (Ammatocampa) 
2: 108. 

Tlicifolia (Lasiocampa) 7: 
SOBRE lo KRA ÄN 

Tlicis (Orchestes) 1: 182, 
202 

Tlicis (Thecla) 1: 105. 
Tlluminatorius — (Tehneu- 

mon) 1: 831. 
I!llyrica (Hadena) 9: 96. 
Ilybius 1: 193; 4: 45; 

HITÖAN d:r 0 T257NLO: 
199, 200. 

Imbuta (Trichosticha) 2: 
187. 

Immaculata (Anthia) 2: 
TS 

Immaculata (Colias) 6: 
2125 

Immaculata (Phorodesma) 
G:--2T3: 

Immaculata = (Scolopen- 
drella) 8: 39; 10: 48, 
I38, PAA. 

Immaculata (Tricyphona) 
2207 

Immaculatus(Stenopsocus) 
1: 94. 

Immanata (Cidaria) 4: 70. 
Immunda (Soronia) 2: 17. 
Immunita (Aloconota) 10: 

196. 
Immutata (Acidalia) 7: 

104. 
Impar (Stenophylax) 5: 

127. 
Impressa (Cetonia) 2: 18. 
Impressor (Ichneumon) 1: 

24; Ö: 171, 175; 4: 50. 
Impressus (Cerylon) 1: 

194. 
Impressus (Geophilus) 10: 

46. 
Improba (Argynnis) 4: 

PAD TOA OTTAR PAL 
Impura (Leucania) 1: 48; 

8: 22. 
Impurus (Aphodius) 2: 22. 
Impustulata (Halyzia) 1: 

196. 
Inanis 
Inanis 

185. 
Inaria (Hypolimnas) 2: 40. 
Incanus: (Stenus) 3: 154. 
Incerta (Teniocampa) 6: 

212:19: 24. 

(Cicindela) 2: 10. 
(Pimpla) 3: 183, 
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Incertana (Cnephasia) 09: 
192. 

Incisurata (Aricia) 8: 13, 
146. 

Incisurata (Homalomyia) 
SIS, LAS: 

Incisus (Colpotaulius) 5: 
118. 

Inclusa (Cecidomyia) 7: 
55 120;:8:162, 1108: 

Incrassata (Decatoma) 3: 
185. 

Incrassata (Mniusa) 3: 154. 
Incubitor (Spilocryptus) 4: 

30. 
Incultus (Trox) 2: 22. 
Incursata (Cidaria) 2: 123; 

4: 82. 
Incurvaria 4: 387; 6: 

202:-110: 200, 208; 

Indigata (Eupithecia) 7: 
104. 

Inducta (Argynnis) 4: 129, 
2245 0:.103; 2125 

Inductata (Acidalia) 4: 80. 
Iners (Dyschorista) 7: 103. 
Inesida 7: 92. 
Infernalis (Gelechia) 4: 

88. 
Infesta (Calliphora) 7: 

v32. 
Infidus (Tchneumon) 1: 85. 
Infima (Feronia) 3: 188, 

206, 154. 
Inflata (Acrulia) 10: 213. 
Inflator (Cynips) 3: 184. 
Inflexa (Neottiglossa) 1: 

120. 
Infumatus (Cryptus) 7: 23, 

28. 
Infumatus 

D:L205 
Ingarön, lepidopterologi- 

(Stenophylax) 

ska iakttagelser å 7: 
35, 130. 

I niger (Hadena) 7: 60. 
Innocua (Aricia) 9: 165. 
Innoxia (Aphalara) 2: 151. 
Ino 1: 47. 
Ino (Argynnis) 1: 49, 106. 
Inopella (Syneunetis) 2: 

935- 
Inopiana (Tortrix) 9: 45, 

174, 180. 
Inops (Ichneumon) 1: 83. 
Inornata (Acidalia) 7: 104. 
Inornata (Apastella) 7: 78. 

Inquilinus (ITechneumon) 6: 
KY ASO 

Inquinatalis (Botys) 4: 84; 
10: 202; 203, 208. 

Inquinatus 2: 15. 
Inquisitor (Calosoma) 3: 

5, 98. 
Insectus (Pachymerus) 2: 

Jälts 

Insignis (Brachinus) 2: 
Ng 

Insignis (Compsomera) 8: 
196. 

Insignis (Gypona) 4: 101. 
Insignis (Pachymerus) 3: 

fat 
Insignis 

2. 7 

(Philomyrmex) 

Inspector (Stenus) 3: 190, 
208. 

Instabilis (Tipula) 4: 187. 
Instillatus (Limnopbhilus) 

5: 124. N 
| Insulicola (Hadena) 5: 72. 
Intermedia (Eurytoma) 3: 

183. 
Intermedia (Sphenoptera) 

2: TO: 
Intermedius (TIschnocoris) 

2: 88: :3: LO; 
Intermedius (Merisus) 8: 

130. 
| Intermedius (Onthopha- 

SUSSEN 20 
Interpunctatus (Halesus) 

FER Är 

Interrogationis (Plusia) 1: 
48. 

Interrupta (Adimonia) 2: 
252 

Interstans (Euchromia) 2: 
46. 

Interstinctus 
134: 

Interstitialis (Amara) 10: 

196, 199, 207. 

(Cimex) 1: 

Interstitialis (Celia) 3: 
180, 207. 

Interstitialis (Hypolithus) 
2:14. 

Interstitialis (Onthopha- 
SUS) 2: 21 

Intrepidus (Lithobius) 10: 
143. 

Inunctus (Podops) 1: 124. 
Inundana (Penthina) 10: 

54, 58. 

Io (Vanessa) 1: 46, 100, 

100; d:r T2ANST205 
Iocerus 9: 6. 
Jocosus (Tachyporus) 10: 

210. 
Iocryptus 7: 17; 9: 6. 
Jocularis (Ichneumon) 1: 

86. 
Iodis 1: 48. 
Johansoni (Cidaria) 6: 

212. 

Iota (Plusia) 1: 48; 7: 40, 
103, 150, 2025 OM2e5 
d:00: 

Iracundus (Reduvius) 5: 
TO 

Tridicolor (Pachyrhina) 8: 
14. 

Iris (Orthosia) 6: 197, 
2265 

Irriguana (Penthina) 4: 86. 
TIrriguana (Sericoris) 10: 

103. 
Irrorata (Elaphinis) 2: 18. 
Irrorata (Gypona) 2: 35. 
Isabella (Saturnia) 4: 59, 

114; 2:60, 122; 1052263 
Ischnocoris 2: 84, 87, 

88:-0:-LYOS LIES AG 

Ischnodemus 2: 72. 
Ischnorrhynchus 2: 

66; 4: 47, 134. 
Ischnothrix 9: 137. 
Isidis (Heliocopris) 2: 20. 
Isis (Argynnis) 9: 48. 
Islandica (Agrotis) 7: 8, 

125. 
Islandica (Oxypoda) 10: 

196. 
Tslandicaria (Cidaria) 7: 

(ER NA 
Ismenias (Lycena) 3: 62. 
Isobates 10: 77, 140, 

142 TAGE 
Isotoma 1: 163; 3: 1506. 
Iteophila (Psylla) 2: 157; 

3: 155. 
Jubata (Boarmia) 6: 213; 
DER 

Tulid& 10: 77, 135, 140. 
Julii (Melolontha) 1: 50. 
Julodis 2: 15. 
Iulus 8: 40; 10: 34, 35, 

113; IIAG 140, LAT 

143, 145: 
Juncorum (Livia) 1: 204; 

PÄR I fr feta SA nekar su an AR 
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Juniperina (Pentatoma) 1: 
129; 4: 47, 133. 

Juno (Stenus) 3: 190, 208. 
Junoniella (Lithocolletis) 

4: 200. 
Jurtina 8: 88. 
Jurtina (Epinephele) 1: 

107, 164. 
Jutta (Oeneis) 1: 

SIKSNS:  ROBT 
IST;S202: 

Juvencus (Sirex) 5: 164. 
Juvenilis (Ninguis) 2: 207. 

FIER, 30 

196, 
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Ixodes 7: 

Kalmii (Lygus) 1: 207. 
Karelica (Nola) 6: 195. 
Karschii (Eupelmus) 8: 

130. 
Kelidocoris 3: 63. 
Kelsineol:: 204, 205) 

BOJ, 208, 207. 
Kjellmanii (Rhampho- 

myia) 4: 163. 
Kindermanniana (Coccyx) 
STA; 10: 19; 25! 

Kleemannella — (Lithocol- 
letis) 4: 209. 

Klugii (Alia) 1: 125, 126. 
Klugii (Coptorhina) 2: 20. 
Kochii (Iulus) 10: 113. 
Kollari (Thrips) 8: 123. 
Kolvensis (Pytho) 1: 200. 
Kornflugan, se Chlorops 

teniopus. 

Labia 9: 119. 
Tabiatus (Cryptocephalus) 

10: 208. 
Labidura 8: 130. 
Laburnellum(Cemiostoma) 

B:UT35 
Labyrinthica (Agalena) 1: 

174. 
Lachlani (Tenthredo) 5: 

165. 
Lachnocampa 2: 107. 
Lacteella (Endrosis) 4: 10. 
Lactuc& (Cucullia) 7: 39. 
Lacunana (Penthina) 4: 

86; 6: 151. 
Lacunana (Sericoris) 10: 

99, 103. 
Tacus sancti (Termes) 5: 

23. 

Register. 

Lacustris (Gerris) 3: 169, 
171. 

Lacustris (Hydrometra) 3: 
160) 170; 171. 

Lacustris (Ptychophora) 3: 
30. 

L2&emophleus 1: 102. 
L2&ta (Chlorops) 9: 39. 
Leta (Serenthia) 3: 111. 
Letabilis (Anomogyna) 4: 

68, 77, 7 (co SL Hj 17 fr få 
Letabilis (Tipula) 3: 26. 
Lextana (Phoxopteryx) 10: 

109, 110. 
Leticollis (Tulus) 10: 35, 

1:20, F275, T42) DAG 
L2&viceps (Neastus) 4: 

ISCE 
Levicollis (Donacia) 10: 

204. 
Levigata (Cyphoceble) 1: 

193. 
Levigatus (Miris) 1: 207. 
L2&vinodis (Myrmica) 3: 

134, 147, 148, 149. 
Levis (Anabolia) 5: 124. 
Levis (Aneurus) 3: 108. 
Leviuscula (Stenamma) 3: 

134, 140: 

Leviusculus (Aradus) 3: 
703 IOYS 

TLeviusculus (Hypocyptus) 
10: 199. 

Lagenopsyche 9: 6. 
Lagurus (Pollyxenus) 10: 

68, 139, 144. 
Lamda (Noctua) 7: 70. 
Lamed (Toxotus) 1: 195; 
2:22. 

Laminatorius (Amblyteles) 
5: 96, 206. 

Lampana (Oeneis) 6: 194, 
223. 

Lampetia 2: 214. 
Lampronia 10: 203. 
Lamproplax 2: 78. 79. 
Lampyris? 1:50; 2277, 

TOT, IL 1.04; 200) 
Lamyctes 10: 42. 
Lanata (Cidaria) 6: 151. 
Lanceolana (Aphelia) 10: 

106. 
Lanchnophorus 8: 98. 
Lanestris (Bombyx) 1: 47; 
CFO 25 

Lanestris (Eriogaster) 2: 
107. 

33 

Langvidum (Homalium) 
3: 190, 208. 

Lanius (Ichneumon) 4: 
KISEI-R 

Lanuginosa  (Baryodma) 
10: 196. 

Lanuginosa (Degeeria) 5: 
TÖS 

Lapideana (Penthina) 10: 
54, 58. 

Lapidicola — (Othius) 3: 
188, 206; 10: 196. 

Lappona (Erebia) 4: 10, 

14, 52, 745: 6: 143, 
194, 214; 9: 48; 10: 
205; 2085-211: 

Lapponana (Amphysa) 9: 
189. 

Lapponana (Tortrix) 4: 
85; 6: 201, 224; 9: 189. 

Lapponarius (Biston) 4: 
1 0 GER Rd d0)0)a 

Lapponica (Anarta) 1: 5, 
13; 4: 10, 25, 54, 79, 
141, 194; 6: 197; 10: 
210 

Lapponica (Argynnis) 6: 

149, 193; I: 48. 
Lapponica (Cidaria) 4: 82; 

6: 200; 10: 206. 
Lapponica (Colias) 4: 72; 

= IKO2 

Lapponica (Lina) 1: 195. 
2: 212; 5: 96, 206; 10: 
206. 

Lapponica (Lycexna) 3: 
62. 

Lapponica (Nepticula) 2: 
ISO 

Lapponica (Neuronia) 1: 
68. 

Lapponica (Noctua) 1: 13. 
Lapponica (Phimodera) 1: 

L21l0r221 
Lapponica (Sceva) 4: 164. 
Lapponica (Silpha) 4: 68; 

5: 203, 2307 16:1150; 
LOFT 

Lapponicum (Bembidium) 
6: 146. 

Lapponicus (Agabus) 10: 
200. 

Lapponicus (Bombus) 4: 
L416 TORN kÖFEITOSG 
213. 

Lapponicus (Dytiscus) 10: 
200. 
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Lapponicus (Elaphrus) 6: 
146; 10: 199. 

Lapponicus (Gaurodytes) 
1:1184. 

Lapponicus (Geocoris) 2: 

72, 173. 
TLapponicus (Halictus) 10: 

195- 
Lapponicus (Macrodytes) 

1 RR 
Lapponum (Aphodius) 10: 

207,12145 
Laqveatus 

10: 207. 
Lardarius (Dermestes) 1: 

102; 1YI ÅS AT, 143: 
Larentia 9: 29. 

(Tanycrurus) 

Laripennella (Casigneta) 
206: 

Laripennella (Coleophora) 
6: 203. 

Larvarum (Tachina) 8: 
13, (L45: 

Larvatus (Eurylabus) 4: 
94: 

Tarvatus (Ichneumon) 4: 

93, 94. 
Larvbur 8: 35. 
Larvuppfödare 4: 62. 
Lasiocampa 2: 108; 7: 

30M 30:80:12 34125, 109! 

Lasius 3: 133, 134, 136, 
TAS OMIROO 22 

2, 41, 135, 156; 9: 56, 
91. 

Latenai (Mamestra) 7: 
103. 

LTateralis (Graphipterus) 2: 
12. 

Lateralis (Micropterna) 5: 
127. | 

Lateralis (Piezia) 2: 12. 
LTateralis (Tipula) 3: 23. 
Lathonia (Argynnis) 1: 

47, 49, 106. | 
Lathridius 1: 194, 
Lathrobium 3: 188,/| 

190; 4200; ---2073-010: 
198. 

Laticeps (Corizus) 1: 144. | 
Laticollis (Orthocentrus) 

4: 158. 
Laticollis (Phygadeuon) 4: 

149. | 
Laticollis (Phyllodecta) 6: | 

147. | 
Laticornis (Copris) 2: 20, 

Latierus (Sarcophaga) 4: 

40, 42. 
Latifasciana 

10: 53. 

Latifrons (Salda) 1: 168. 
Latipennis (Manticora) 2: 

(Eccopsis) 

9. 

Latipennis (Stenophylax) 
5: 126. 

Latipes (Nematus) 5: 165. 
Latipes (Phyllocnema) 8: 

195. 
Latirostris 

4: 45. 

Latissimus (Dytiscus) 2: 
21: 

Latitarsis (Cryptus) 7: 24, 
28. 

Lativentris (Nabis) 5: 179, 
180. 

Tatreillanus (Papilio) 2: 

(Platyrhinus) 

44. 
Latreillii (Cicindela) 2: 10. 
Latus (Plinthisus) 2: 89. 
Lautella (Lithocolletis) 4: 

196. 
Lautiusculus — (Rhysotra- 

chelus) 2: 13. 
Lebia 2: 11. 
Lecheana (Tortrix) 9: 174, 

179. 
Ledi (Chermes) 1: 204, 

208, 2175. 200053: 
Ledi (Corizus) 1: 143. 
Ledi (Psylla) 2: 156; 158, 

168, 171. 
Lediana (Penthina) 4: 85; 

6: 201; 10: 56, 60. 
Leistus 1: 50; 10: 210. 
Lema 1: 50. 
Leodorus (Lyczna) 3: 61. 
Leonidas (Papilio) 2: 44. 

| Lepida (Cosmema) 2: 11. 
Lepida (Liburnia) 1: 207. 
Lepidana (Lophoderus) 9: 

184. 

Lepidopsyche 2: 106. 
Lepidopterus (Otiorhyn- 

chus) 1: 181, 195, 212. 
Lepidostoma »5: 129. 
Lepidus (Mycetoporus) 3: 

190, 207. 
Lepisma 8: 156, 
Leporina (Acronycta) 1: 

47. 
Leprosa (Phryneta) 7: 92. 
Leptis 1: 153. 

Leptocorisa $8: 91. 
Leptophlebia 3: 175, 

1:76, E7J5 (204,5205: 
Leptothorax 23: 134, 

135, 137, 138, 146; 
8: 44, 159. 

Leptrix 2: 19; 
Leptura 2: nI3,0a40; 

4: 45; 5: 164; 10: 210. 
Lesteva 10: 199. 
Leth&us 8: 102, 
Leucania 1: 47; 5: 96, 

100; 205,:207:14 103; 
8: 22, 26, 69. 

Leucapennella (Casas) 2: 
96. 

Leucocephala (Stiphroso- 
ma) 1: 199, 215. 

Leucocerus (Ichneumon) 
1 

Leucocycla (Anarta) 1: 11. 
Leucocyela (Noctua) 1:38. 
Leucoma 6: 196, 223; 

FVaNDTe 
Leucoph&ea (Limnophila) 

23AIO5: 

Leucophearia (Hibernia) 
8: 69. 

Leucophasia 1: 
I0I, 105; 8: 67. 

Leucophtalma (Ephemera) 
0: 17032 

Leucopsis 5: 169, 171. 
Leucoptera (Caradrina) 1: 

92. 
Leucoptera (Noctua) 1: 

Ö3FeT2TOL 
Leucopterus (Dolerus) 5: 

49, 

165. 

Leucostictus (Ptychopte- 
rus) 2: 18. 

Leucostigma (Hadena) 7: 
GO;LTO3FES:H20M 00: 

Leucostigma (Helotropha) 
Tin TOS ST20OGRaV: 

17, 96. 
Leucostigmus (Hepiopel- 

mus) 3: 88, 104. 
Levana (Vanessa) 10: 3. 
Libatrix (Scoliopteryx) 1: 

AT dSrEOSS 
Libellula 2: 209. 
Liburnia 1: 203, 204, 

20512 OM 2081L2LERE 
Licinus 2: 211. 
Lientericus (Nematus) 4: 

146. 

& 

SYLT FEV 
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Ligea (Erebia) 1: 46, 
106; 4: 33, 56; 6: 144, 
250, 25:10: 203,:210; 

Ligniperda (Cossus) 2: 
106. 

Ligniperdus (Camponotus) 

132; 139; 8:42, 
157. 

Ligula (Orrhodia) 9: 17. 
Ligustri (Acronycta) 6: 

212; 8: 22. 
Ligustri (Sphinx) 1: 47; 
FrI00227; Sr25: 

Ligyrocoris 1: 207; 2: 
76. 

Limbaria (Fidonia) 4: 46. 
Limbata (Anthia) 2: 13. 
Limbata (Tipula) 3: 27. 
Limbatella (Piezia) 2: 12. 
Limbatum (Olophrum) 3: 

190, 208. 
Limbatus (Acupalpus) 3: 

189, 207. 
Limbatus (Conomelus) 1: 

204. 
Limbatus 

207. 
Limbatus (Nabis) 5: 179, 

18, 182: 
Limbatus 

190, 207. 
Limbatus (Thymalus) 1: 

193. 
Limenitis 1: 100, 106; 

0: 103; 4:37; INI24: 
Limitatum (Lathrobium) 

3: 190, 207. 
Limneria 59: 185, 186; 
SR 88: 

Limnesia 1: 169. 
Limnobates 3: 167. 
Limnobia 2: 182, 187, 

191, 192, 197—206, 
2103-0130) 1385 

Limnochares 1: 169. 
Limnophila 2: 179, 

2 FO Leg 
Limnophilide 5: 115, 

LIG, "210, 

Limnophilina 9: 138. 
Limnophilus 5: 119— 

F24I20,-160; 2FT. 
Limnoporus 3: 169. 
Limnotrechus 3: 171, 
Limoniina 9: 137. 

LES 
nal fos: 2: 202; 5: 

(Coriscus) 1: 

(Quedius) 3: 

062007; €: 
10: 206. 

Linarie (Gymnetron) 1: 
195. 

Linea (Thymelicus) 1: 
107. 

Linearia (Zonosoma) 7: 
103. 

Lineariella (Casigneta) 2: 
96. 

Linearis (Campylus) 10: 
206. / 

Linearis (Cossonus) 2: 
211: 

Linearis (Oberea) 2: 212. 
Linearis (Ranatra) 4: 3,| Litorea 

51, 59, 114. 

SC) 

191, 205; | Lithargyranum (Teras) 9: 
1637 107: 

Lithargyrea (Leucania) 7: 
103; 8: 26. 

Lithobiide 10: 36, 134, 
136. 

Lithobius $8: 39, 40, 

155; 10: 35, 36, 120, 
136, 143, 144. 

Lithocolletis 4: 
220510:1203 11223. 

Lithosia 1: 47; 7: 189, 
2057-195 173003 

Lithoxylea (Hadena) 2: 
2MAR220. 

(Scatomyza) 4: 

195, 

TYG: 
Linearis (Scarites) 2: 13. | Litteratur se Entomologisk 
Lineata  (Dasyptera) 2: 

186. 
Lineata 

175: 204: 

litteratur. 
Littoralis (Chrosis) 10: 52. 

(Ephemera) 3: | Littoralis (Lyg2&us) 3: 72. 
Littoralis (Silpha) 1: 50. 

Lineata (Oscinis) 9: 36, | Littoralis (Stenus) 3: 190, 
4 

39- 
Lineata (Scoria) 1: 47. 

208. 
Litura (Orthosia) 1: 47. 

Lineata (Sphinx) 1: 197. ! Liturata (Gypona) 4: 104. 
Lineata (Tipula) 3: 28. | 
Lineator (Ichneumon) 7: 

87. 
Lineatum 
12. 

Lineatus (Nabis) 5: 179, 
181. 

Lineola (Hesperia) 9: 17. 
Lineola (Limnophila) 2: 

(Graphosoma) 

194. 
Lineola  (Pamphila) 1: 

200, 210; 

Lineola (Stenocranus) 1: 
205 

Lineola (Thymelicus) 1: 
107. 

Lineolata (Piezia) 2: 12. 
Linngei (Psebium) 8: 193. 
Linoceras 7: 18. 
Linyphia 1: 172. 
Liodes 6: 213. 
Liogluta 10: 198. 
Lionota (Tipula) 4: 188. 
Lioterphus 10: 184. 
Lipurides 1: 162. 
Lissonota 4: 160; 7: 71. 
Lissonotus (Tetrastichus) 

d2r0S1 34, 137, 
Literanum (Teras) 9: 163, 

165. 

Literata (Cidaria) 1: 48. 

Lituratus (Cimex) 1: 133, 
TIS 

Ljunghiana (Sericoris) 10: 
98, 103. 

Livens (Anchomenus) 1: 
192; 4: 46. 

Fivia (dl: 2043. 24 
yfeda 

Livida (Campylomma) 5: 
199. 

Livida (Nebria) 2: 211. 
Lividipennis = (Cyrtorrhi- 

nus) 5: 199. 
Lividipennis 

dius) 2: 19. 
Lividus (Aphodius) 2: 
205 

Liviine 2:- 147. 
Livornica (Deilephila) 1: 

153, 197. 
Lixus 1: 195. 
Lobata (Gypona) 2: 31. 
Lobesia 10: 31, 106. 
Lobicornis (Myrmica) 3: 

135, 148, 149. 
Lobophora 6: 212. 
Leflingiana (Tortrix) 9: 

17.5; 182, 
Lomechusa 5: 166. 
Londinensis (Iulus) 8: 40; 

10: 115, 120; TAT,T45: 

(Goniaspi- 
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Longabo (lIulus) 10: 34, 
125. 

Longelytrata 
10: 199. 

Longianum (Teras) 9: 164, 
TM 

Longicornis (Cecidomyia) 
3: 183. 

Longicornis (Charagochi- 
lus) 5: 196. 

(Lesteva) 

Longicornis — (Geophilus) 
8: 39; 10: 47. 

Longicornis (Phryganea) 
5: 136. 

Longicornis (Tipula) 3: 
208 

Longior (Tyroglyphus) 4: 
41. 

Longipennis (Smittia) 4: 
18T. 

Longirostris (Letheus) 8: 
102. 

Longirostris (Rhamphidia) 
2: 198. 

Longirostris(Solenogaster) 
STÖTS 

Longispinis (Polididus) 8: 
105. 

Longiventris (Cynips) 8: 
182. 

Longulus 
1: 194. 

LonicerXx (Zygxna) 1: 47; 
CEKOSIL22,0 ON KG2A 

Lophoderus 9: 
183. 

Lophopteryx 1: 47; 2: 
214. 

(Hypophleeus) 

160, 

Lophyrus 3: 4, 5, 97, 
908; =6: 168;-:8:132; 9 
43; 10: 9. 

Lordithon 10: 215. 
Loricaria (Fidonia) 4: 89, 

119. 
Loricera 10: 196. 
Lota (Orthosia) 8: 184. 
Lowei (Sarothrocera) $8: 

197. 
Lucanus 1: 50. 
Lucellum (Credemnon) 1: 

60. 
Lucens (Hydrecia) 7: 103. 
Lucernea (Agrotis) 8: 22. 
Luchsii (Ligyrocoris) 2: 

70. 

Lucidulus (Aphodius) 
22: 

LS 

Läcilia 43 40542;0 €: 
182. 

Lucina (Hamearis) 1: 101, 
200, 2106. 

Lucina (Nemeobius) 1: 
106. 

Lucipara (Euplexia) 7: 40. 
Lucivagana (Sericoris) 10: 

99, 104. 
Lucorum (Limnophila) 2: 

193. 
Lucorum (Lygus) 3: 64. 
Luctatorius (Ichneumon) 

9: 65. 
Luctuata (Cidaria) 6: 212; 

9: 29. 
Luctuosus (Schirus) 1: 

118. 
Luculella (Teleia) 5: 60. 
Ludificator (Theates) 9: 

I5ILNDSe 
Ludricus (Clerus) 2: 17. 
Lugubrella (Gelechia) 4: 

88. 
Lugubris (Aradus) 3: 76, 

105, 107. 
Lugubris (Baryodma) 10: 

204. 
Lugubris (Cryptus) 7:21, 

275028: 
Lugubris (Limnobia) 2: 

203. 
Lumbricus 6: 165, 166. 
Lunana (Amphysa) 9: 186, 

187. 
Lunata (Tipula) 3: 25. 
Lunatus (Limnophilus) 5: 

120. 
Lunatus (Pelop2eus) 95: 13. 
Lundana (Anchyloptera) 

103112: 
Lunicollis (Amara) 1: 192; 

105274: 
Luniger (Peritrechus) 2: 

93: 
Luperina 7: 70; 8: 68. 
Lupuli (Monanthia) 3: 

120; 121 
Lupulinus (Hepialus) 2: 

105. 

Luridata (Boarmia) 2: 215, 
220. 

Luridus (Diplonotus) 2: 

71- 
Luridus (Iulus) 10: 117. 
Luridus (Limnophilus) 5: 

12310 

Luridus (Troilus) 1: 132; 
5 2 

Luridus (Trox) 2: 22. 
Luscus (Iulus) 8: 40; 10: 

TES) TARAS 
Lutarella (Lithosia) 1: 47. 
Lutaria (Sialis) 6: 164. 
Lutea (Chermes) 2: 158. 
Lutea (Cimbex) 7: 88. 
Lutea (Trichosticha) 2: 

189. 
Lutea (Xanthia) 6: 213. 
Luteata (Cidaria) 6: 213. 
Luteella (Nepticula) 2: 

129. 
Luteicollis (Halticus) 1: 

199, 215. 
Luteicornis (Harpalus) 1: 

192; 10: 207. 
Luteipennis (Limnophila) 

d:II3A 
Luteipennis 

28, 
Luteolata (Rumia)) 1: 47. 
Luteolator (Ortopelma) 3: 

185. 
Luteolum (Centroptilum) 

3: 275, 17Öj 2046 
Lutescens (Tipula) 3: 24. 
Lutosa (Calamia) 8: 69. 

Lutulentana (Coccyx) 2: 
T40;01022T 

Lyce&na 1: 46, 48, 49; 
3: 33, 100; 4: 73; 5 
Irg07 227; -:0: 150, 189, 

(Tipula) 3: 

102; 212) 205NN2325 
73 38, 1025 SP22:N03, 
68, 169; 9: 124; 10: 
2034-205: 

Lyce&nides 1: 155, 164. 
Lycidas (Lyc&xna) 3: 62. 
Lycogale 9: 21. 
Lycoperdina 2: 212. 
Lycosa 1: 172: 
Lyctus 3: 3, 96. 
Lycus"1: 50:02:00 
Lyda 8: 116. 
Lyge&eide 1: 114; 2: 61. 
Lyge&eina 2: 62, 63. 
Lyge&eus 1: 207; 2: 63, 

65, 66, 72, 74=76, 

78, 80—83, 86, 89— 

93; 3: 65, 67—73, 164; 
4: 47. 

Lygris 1: 48; 6: 151, 
109, (22350 TOT: 
210. 
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Lygus 1: 207; 3: 64, 
1O2, 15070: 195; 

Lynceus (Pachymerus) 3: 
68, 69. 

Lyonetia 2: 
174. 

Lyonetiina 2: 125. 
Lysmasken 2: 101, 117. 
Lythria 1: 47; 6: 212. 
Eytta 2:5212. 

125; 180. 

Macaria 1: 48; 8: 184; 
9: 18, 96. 

Maccanum (Teras) 9: 164, 
168. 

Macellaria (Campsomyia) 
CA 82; 205. 

Machaon (Papilio) 1: 46, 
10450 4:50, ITS 6: 
139, 157, 189, 191, 
ANA 2220: 30;.03.0; 
gL002: 

Machilis 3: 156. 
Macilenta (Orthosia) 8: 

69. 
Macilentus (Lithobius) 10: 

38. 
Macquartia 1: 17. 
Macrobatus 7: 18. 
Macrobatus (ÖCryptus) 7: 

18. 
Macrobatus (Linoceras) 7: 

18. 
Macrocera (Tipula) 3: 24. 
Macrodema 1: 203; 2: 
45-434. 

Macrodytes 1: 166. 
Macroglossa 1: 47, 

TO83 2 L4041213: 
Macroglossa (Aricia) 4: 

1667: 
Macrohammus 7: 

53, 135. 
Macrolepidoptera, Skandi- 

naviens och Finlands 
6: 1; register 6: 125. 

Macrolophus 1: 199, 
21153 

Macrophthalma = (Ortho- 
stira) 1: 203; 3:,114, 
116. 

Macrophya 8: 116. 
Macroplax 1: 206. 
Macropsebium 8: 192. 
Macroptera(Cylindrotoma) 
2058 

52, 

Macrostigma (Limnobia) 
2: 200. 

Macroura (Limnobia) 2: 
204. 

Macrura (Ephemera) 3: 
176. 

Maculalis (Crambus) 4: 
68, 84; 10: 203, 208. 

Maculata (Coptosoma) 8: 
78. 

Maculata (Piesma) 1: 201; 
SEILO. 

Maculata 
204. 

Maculata (Smerinthus) 7: 
102. 

Maculata 
2: 187: 

Maculatus 
18. 

Maculatus (Rhopalus) 1: 
142343: 

Maculipennis (Trichocera) 
2: 197. 

Maculipes (Scatomyza) 4: 

(Rhipidia) 2: 

(Trichosticha) 

(Adoretus) 2: 

Fj2S 
Maculosa (Mordella) 1: 

194. 
Maculosa (Pachyrhina) 3: 

5. 
Madagascariense (Steno- 

zygum) 8: 84: 
Madagascariensis 

plocnemis) 8: 90. 
Madagascariensis (Bathy- 

ccelia) 8: 88. 

Madagascariensis 
topus) 8: 92. 

Maderensis (Dicranomyia) 
9: 128. 

Mera (Pararge) 1: 47, 
49, 106. 

Magdalinus 1: 195. 
Magnicornis (Rhopalus) 1: 

143. 
Magnifica (Coccinella) 1: 

196; 4: 47. 
Magnifica (Sarcophila) 7: 

182. 
Magus 

(Ano- 

(Odon- 

(Ichneumon) : 4: 
93. 

Magus (Theates) 9: 151. 
Majalis (Meloé) 2: 212. 
Maillardi (Hadena) 6: 197. 
Major (Bombylius) 5: 136, 

219. 
Major (Necydalis) 2: 212. 

SM, 

Majuscula (Apatania) 5: 
128. 

Majusculus 

1: 79. + 
Malachitica (Psylla) 2: 

152. 
Malachius 2: 17. 

Malacocoris 1: 206. 

(Ichneumon) 

Mali (Atractotomus) 1: 
199. 

Mali (Psylla) 2: 153, 169, 
TO ED 

Mallodon 1: 103. 
Malm, A. W., nekrolog 
OKSYy LÖT: 

Malophagus 1: 151. 
Malpighii (Cynips) 2: 6, 

57. 
Malthodes 1: 194; 5: 

171; 10: 206. 
Malv& (Hesperia) 1: 107, 

165. 
Malv& (Syrichtus) 1: 48. 
Mamestra 1: 47; 7: 7, 

AD LTOSKnI23 08 255 
68, 184; 9: 24, 96. 

Mandibulare (Agathidium) 
1: 193. 

Mandibularis (ÅAcrogna- 
thus) 2: 210; 4: 47. 

Mandibularis (Pimpla) 3: 
185. 

Manginicolella (Nepticula) 
2: 128. 

Manicata (Aricia) 8: 9, 
LAT: 

Manicatum = (Anthidium) 
10: 156, 159. 

Mannerheimia 3: 190, 
208. 

Manniana (Coccyx) 2: 142; 
10: 19, 25: 

Mansuetella (Eriocephala) 
ANSTS 

Manticora 2: 9. 
Manto (Erebia) 5: 164. 
Manualis (Botys) 5: 58. 
Margaritellus (Crambus) 

5: 56; 10: 206. 
Marginalis (Macrodytes) 

1: 166. 
Marginalis (Salda) 5: 171. 
Marginata (Abraxas) 1: 

48; 5: 189, 226. 
Marginata (Ephemera) 3: 

174. 
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Marginata (Glomeris) 8: 
40; 10: 68, 139, 144. 

Marginata (Leptophlebia) 
3: 175176, 204, 205. 

Marginata (Pachyta) 1: 

195; 9: 155. 
Marginata (Tipula) 3: 2 
Marginatus (Henops) 

165. 
Marginatus — (Philonthus) 

1: 82, 212; 10:-207- 
Marginatus (Rhyparochro- 

mus) 3: 72. 
Marginatus (Staphylinus) 

UENTS2, 22 
Marginatus (Syromastes) 

1: 137, 207; 4: 47, 134. 
Marginella (Cicindela) 2: 

DE 

Marginellus (Tachinus)10: 
208. 

Marginepunctatus (Gonia- 
notus) 3: 72. 

Marginipennis (Anthia) 2: 
13. 

Maritima (Amara) 1: 157. 
Maritima (Bucculatrix) 2: 

134. 
Maritimana (Coccyx) 10: 

PörrR2 
Maritimus (Ncolioplanes) 

105535) 44, 138) 144: 
Marmorata (Cetonia) 1: 

SO 2:21. 
Marmorata (Idioptera) 2: 

191. 
Marmorata (Tipula) 3: 21. 
Marmoratus (Limnophilus) 

DT 20:0T30H2T2: 
Matronalis 4(Nemeopbhila) 

8: 24. 
Maturna (Melitza) 1: 106; 

S:FÖL- TOS LÖT: 
Mauritanica (Trogosita) 1: 

102; 10: 16. 

Maurorufus (Raphirus) 10: 

3 

5: 

199. 
Maurus (Anoplochilus) 2: 

18. 
Maurus 

122. 

Maurus (Otiorhynchus) 1: 
182, 212; 10: 196, 199, 

(Eurygaster) 1: 

207. 
Maxillosa(Manticora) 2: 9. 
Maxillosus - (Creophilus) 

10: 196. 

Maxillosus (Mallodon) 1: 
103. k 

Maxima (Reticularia) 9: 
26. 

Mayrana (Teras) 9: 170. 
Mecinus »: 53, 91. 
Medon 3: 190, 207. 
Medusa (Erebia) 4: 14; 

6: 143. 
Megacephala 2: 9. 
Megacephala (Acronycta) 

8: 25. 

Megacephalus (Olisthzerus) 
9: 104; 10:-2I0 SIA. 

Megachile 5: 164; 8: 
62, 168; 10: 156, 159. 

Megera (Pararge) 1: 106; 

9: 53, 9. 
Megalonotus 22: 385, 

Megalonychus 2: 14. 
Megalops (Gypona) 4: 

107. 
Megamelus 1: 204. 
Megastigmus 3: 183, 

186. ! 
Megilla 5: 165. 
Megophthalmus = 1: 

203, 
Meigeni (Psiloconopa) 2: 
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143,78: 
Museorum (Anthrenus) 4: 
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Muticus (Betis) 3: 175, 
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Najas (Gerris) 3: 168, 170. 
Nana (Alophora) 1: 20. 
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176. 
Nobilis (Trichius) 1: 50. 
Noctiluca (Lampyris) 1: 

SO; 2: TOTAL: 
Noctilucus (Pyrophorus) 

I Sak for 

Noctua 1:-5,16, 8;19, 

12, 13, 15, 33, 36, 48, 
034 2:11216;1 4: 3025: 
130210: d:r dr 00, 
124, 136. 

Nodicornis (Tipula) 3: 18, 
2v. 

Nodulosa (Dasyptera) 2: 
186. 

Nodulosus 
10:-73; 

Nola 5: 96, 148, 206; 
6: 195. 

Nomada 10: 156, 159. 
Nopoiulus 10: 113, 
Nordenskiöldii  (Aptesis) 

(Scytonotus) 

4: 149. 
Nordenskiöldi (Aricia) 4: 

166. 
Nordqvistii — (Rhampho- 

myia) 4: 164. 
Noricana (Penthina) 10: 

112) 
Noricus (TIulus) 10: 124. 
Norna (Chionobas) 5: 96, 

205. 
Norna (Oeneis) 4: 36, 56, 
BOIS 6104, 223; 
37-01-49, 1r24:210: 

109, 193. 
Nossibeensis (Allceorrhyn- 

chus) 8: 105. 
Nossibeensis (Aspongo- 

pus) 8: 89. 
Nossibeensis (Coranus) 8: 

106. 
Notatus (Hydroporus) 1: 

192. 
Notatus (Pissodes) 8: 30. 

Nothum (Brephos) 4: 3, 
37, 51, 56. 

Nothus (Ichneumon) 1: 
26. 

Notidobia 5: 128. 
Notiophilus 6: 159; 10: 

196, 210. 

Notodonta 1: 47; 4: 10, 

20, 53; 7: 36, 39; 8: 
28,0 25-401, TOG 182, 
204; 9: 46. 

Notonecta 9: 107. 
Notonectide 1: 116. 
Notudana (Coccyx) 10: 

26. 
Notula (Megamelus) 1: 

204. 
Notus 1: 203, 208. 
Novanglize (Pieris) 6: 140, 

214. 
Noxialis 

181. 
Noxialis (Dermatobia) 7: 

181. 
Nubeculosa (Limnobia) 2: 

(Cuterebra) 7: 

199, 
Nubeculosa (Tipula) 3: 20. 
Nubigena (Calathus) 1: 

184; 5: 166; 10: 195. 
Nubilana (Cnephasia) 9: 

190, 193. 
Nubilus (Bathysolen) 1: 

139. 
Nubilus (Coreus) 1: 139. 
Nubilus (Macrolophus) 1: 

199, 215. 
Nubilus (Peritrechus) 2: 

92; ö; OK: 
Nucum (Balaninus) 8: 4, 

136. 
Nucum (Pimpla) 8: 4, 136. 
Nudaria 8: 68. 
Numeria 1: 43. 
Nyctemerana (Teras) 9: 

165. 
Nylandriella  (Nepticula) 

2: 126. 
Nymphalides 1: 155, 

165. 
Nysius 1: 199, 203, 206, 

20751 215;02:=03,2.64; 
4:-AY. 

Obelisca (Agrotis) 9: 17. 
Oberea 2: 212. 
Oberti (Stephanitis)3: 118. 
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Oberti (Tingis) 1: 204. 
Obesa (Alophora) 1: 18. 
Obesa (Gypona) 4: 102. 
Obesus (Hister) 2: 17. 
Obfuscaria (Gnophos) 6: 

Zag: 
Obliqua (Psylla) 2: 161, 

168. 
Obliqua (Trioza) 2: 166: 

169. 

Obliquum (Bembidion) 3: 
189, 207. 

Oblonga (Platysoma) 1: 
193. 

Oblongopunctata  (Fero- 
nia) 10: 207. 

Obscura (Argynnis) 6: 142. 
Obscura (Donacia) 1: 195. 
Obscura (Erioptera) 2: 190. 
Obscura (Ernocharis) 1: 

194. 
Obscura (Leptura) 2: 173. 
Obscura (Neottiglossa) 1: 

127. 
Obscura 

116. 
Obscura (Polyommatus) 6: 
SVA: 

Obscurata (Anaitis)2: 122; 
6: 199, 212. 

Obscurata (Chzetopteryx) 
5: 164, 169. 

Obscurella (Liburnia) 1: 

(Orthostira) 3: 

207. 
Obscurior (Cucullia) 35: 

72, 01 20200 223: 
Obscuripes (Cryptus) 7: 

23, 29. 
Obscuripes (Nematus) 4: 

144, 145. 
Obscuripes (Trichosticha) 

2: 188. 
Obscurus (Cryptus) 7: 22, 
PAS 

Obscurus (Elater) 2: 53, 
60. 

Obscurus (Illybius) 1: 193. 
Obsoleta (Dasystegia) 1: 

TASK SEE 
Obsoleta(Phryganea) 1:74. 
Obsoleta (Tipula) 3: 21. 
Obtusicornis (Onthopha- 

gus) 2: 21. 
Obtusiventris (Pompilus) 

7:-160. 
Obtusus (Graphipterus) 2: 

12. 
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Obtusus (Lygus) 5: 196. 
Obtusus (Trochalus) 2: 19. 
Occipitalis (Nematus) 4: 

144. 
Occulta (Agrotis) 8: 25. 
Occupator (Exephanes) 1: 

22: 
Ocellata (Cidaria) 1: 48. 
Ocellata (Smerinthus) 7: 

36; 10: 2. 
Ochracea (Erioptera) 2: 

189. 
Ochracea (Limnophila) 2: 

195. 
Ochracea (Tipula) 3: 26. 
Ochraceella(Myrmecocela) 

4: 88. 
Ochrata (Acidalia) 1: 48. 
Ochroleuca (Noctua) 7: 

64. 

Ochroleucana (Penthina) 
10:1567:61- 

Octogesima(Cymatophora) 
2 214, 220; 9: 90: 

Octolineata (Tipula) 3: 
23. 

Octomaculana (Cnephasia) 
3 SER dop 

Octomaculata (Stelis) 10: 
150150: 

Ocularis (Cymatophora) 2: 
214. | 

Oculatus (Pachymerus) 2: 
88. 

Oculea (Apamea) 7: 70. 
Oculea (Hadena) 7: 64. 
Odezia 1: 48. 
Odontogaster (Gerris) 3: 

LÖO; sN725 
Odontoloma 2: 20. 
Odontoptera 1: 48. 
Odontopus 8: 92. 
Odontoscelis 1: 

120. 
Oecophora 4: 88; 6: 

203) 224: 
Oedipoda 3: 126 213; 

5: 169. 
Oehlmanniella(Incurvaria) 

10: 208. 
Oenectra 9: 160, 185. 
Oeneis 1: 164, 196, 215; 

ANTON IT 1 50: 525,50; 
66; 755; 9: 
0-TIO4512235 xc KÖNBN, 
124505 2025-10:5:48; 
124; 10: 85, 193, 209. 

119, 

139, 168; | 

Oestrus 4: 165; 7: 173, 
205; 8: 9, 140; 10: 213. 

Ogyris 5: 190, 227. 
Oiceoptoma 6: 155, 

215. 
Olens (Goérius) 9: 20. 
Oleracea (Eurydema) 1: 

130. 
Oleracea  (Haltica) 10: 

234 
Oleracea (Tipula) 3: 25. 
Olerella (Siganorosis) 2: 

94. 
Oligostomis 1: 65, 67, 

69. 

Oligota 10: 196. 
Oligotricha 1: 75. 
Olindia 9: 161, 194. 
Olinx 3: 183, 184, 185. 
Olistherus 5: 164; 10: 

210, 214. 
Olivacea (Gypona) 2: 24. 
Olivana (Serfcoris) 10: 

98, 102. 
Olivata (Cidaria) 3: 8, 81, 

TOS,210; 
Ollonborren, se Melolon- 

tha. 

Olophrum 3: 190, 208; 
10: 196, 199, 210. 

Omalium, se Homa- 
lium. 

Omosita 10: 16. 
Oniticellus 2: 22. 
Onitis 2: 20. 
Onocheta 2: 18. 
Onthophagus 2: 21. 
Oodes 2: 14. 
Opaca (Alophora) 1: 20. 
Opaca (Phasia) 1: 21. 
Opaca (Silpha) 6: 155, 

215; 10: 196. 
Opaca (Tipula) 3: 23. 
Opacana (Teras) 9: 170. 
Opacella (Psyche) 2: 214. 
Opatroides (Alphitobius) 
1:02 

Ophion 7: 18. 
Ophonus 1: 192; 4: 46; 
920; 

Ophthalmicus 2: 73, 
90—92. 

Opilio 5: 29, 35. 
Opima (Teniocampa) 2: 

214, 220; 8: 26. 
Opostega 2: 125, 131; 

174. 

- 
Opsicetus 5: 177; 7: 

33: 
Optabilis (Harpalus) 3: 

189, 207. 
Optilete (Cupido) 1: 105. 
Optilete (Lycxna) 4: 73; 

7: 38; 9: 124; 10: 203. 
Opulenta (Polyhirma) 2: 
2 

Or (Cymatophora) 6: 213; 
8: 177, 204: 

Orbiculatus (Coniporus) 1: 
194. 

Orbitulus  (Lycxna) 6: 
150; 189; 222. 

Orbona (Agrotis) 8: 22. 
Orchestes 1: 182, 212; 

2: 6, 57; 3: 3, 30, 96, 
100; 5: 200, 229: 6: 
159; 9: 41; 10: 206. 

Orensis (Termes) 4: 11, 
22,05 

Orgyia 1: 47, 48; 7: 8, 
38; 100::9:3 065 

Oribates (Iulus) 10: 123. 
Orion (Copris) 2: 20. 
Orion (Lyczxna) 1: 49; 

en 3Os 

Orion (Moma) 6: 213. 
Orissa (Sternocera) 2: 15. 
Ormyrus 3: 184. 
Ornatulus (Spilocryptus) 

4: T3E 
Ornatus (Cimex) 1: 130. 
Ornatus (Spilocryptus) 4: 

30 
Orphus 2: 22. 
Orrhodia 7: 103; 9: 17, 
2 

Orthocentrus 4: 
Ortholitha 1: 43. 
Ortholomus( 1: 199, 215, 
Orthoperus 59: 167. 
Orthoscizops 8: 81. 
Orthosia 1: 47; 6: 197, 

223; 8: 69, 184; 9: 96. 
Orthostira 1: 203, 205; 

9: II25 ITA 
Orthotylus 1: 199, 216; 

38:103, OMG 
Ortopelma 3: 185, 186. 
Oryctes 2: 17, 212; 9: 

112; 10: 85, 87, 149, 
151, I7S: 

Oryssus 8: 116. 
Oryz&e (Alphitobius) 1: 

102. 

155. 
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Oryz&e (Calandra) 1: 102. 
Osbeckiana (Teras) 9: 165. 
Oscillator (Ichneumon) 5: 

O0H42:25. 

Oscinis 5: 203, 231; 6: 
Fö2, 220; 4: 140, 200; 

9: 33, 39: 
Osmia 10: 156, 159, 

214. 
Osmoderma 2: 211; 4: 

AT 202, 230. 
Osseana (Ablabia) 9: 189. 
Osseana (Sciaphila) 4: 79, 

85; 10: 205, 210. 

Ossianus (Argynnis) 4: 74; 
. 

Otiorhynchus 1: 181, 
182, 195, 212; 10: 196, 
NO0,-204, 207. 

Othius 3: 187, 188, 206; 
10: 196. 

Oxyacanthe (Lithocolletis) 
4: 202. 

Oxyacanth&e (Miselia) 1: 
ATS NAO; Ori22. 

Oxycarenina 2: 62, 74. 
Oxycarenus 2: 74, 75- 
Oxymorpha 3: 183; 7: 

88. 
Oxyopisthen 7: 97. 
Oxypoda 3: 190, 207; 

10: 196. 

Oxyteles 10: 196. 
Oxythyrea 2: 18. 
Ovalis (Murmidius) 1: 102. 
Ovalis (Pogonocherus) 1: 

195. 
Ovata (Onocheta) 2: 18. 

Pabulatricula (Hadena) 5: 
2 

Pabulina (Tipula) 3: 19. 
Pacca (Sapyga) 7: 162. 
Pachnobia 4: 22, 53, 

TO 0: 203. 
Pachycoleus 5: 170. 
Pachycoris 3: 10. 
Pachygrontha $: 95. 
Pachyloides 8: 72. 
Pachylus 8: '72. 
Pachymerus 1: 207; 2: 

64, T717> 79, 83, 85—90, 

0353: -00,1077- 08771; 
8: 99. 

Pachyprotasis 8: 115. 

Pachyrrhina 2: 184, 
2085 9:13: 9: 140: 

Pachyta 1: 195; 9: 155. 
Pachytylus 2: 2, 55; 

Ö:FI3T: 
Pacta (Catocala) $: 69. 
Padella (Hyponomeuta) 7: 

87; 9: 43, 51, 53. 
Padellus (Hyponomeuta) 

SN RR 
Pedaria 2: 20. 
P&derus 2: 15; 9: 20. 
Pe&disca 10: 32. 
Pagana (Tipula) 3: 29. 
Pagetana(Agrypnia)1: 75. 
Palemon (Carterocepha- 

lus): 21 253-220! 
Palxeno (Colias) 1: 105; 

4: 45, 72; 6: 149, 192, 
223538 10200062; 
8: 24. 

Paleno (Zerene) 1: 164. 
Palanderi (Aptesis) 4: 150. 
Paleaceus (Deltocephalus) 

1:-205. 
Pales (Argynnis) 1: 106; 

4: r6, "74, P20;02045 
5: 164; 6: 149, 193, 
BORDEN STA DS2NKD: 
46; 0: 2TT. 

Palleana (Tortrix) 9: 174, 
181. 

Pallens (Oniticellus) 2: 22. 
Pallens (Xeronthobius) 1: 

103. 
Pallida (Anomala) 2: 18. 
Pallida (Gonioctena) 10: | 

206. 
Pallida (Teniocampa) 6: 

252 
Pallida (Vanessa) 6: 193. 
Pallidana (Coccyx) 2: 143, 

144;-10: 200826, 2Y. 
Pallidipennis (Cydnus) 8: 

78. 
Pallidipennis(Ischnocoris) | 

2:88. 
Pallido-conspersa (Nezara) 

8: 86. 
Pallidula (Kelisia) 1: 205. 
Pallidus (Dicyphus) 3: 

192, 193, 208; 5: 170. 
Pallipes (Apion) 1: 195. 
Pallipes (Silo) 5: 129. 
Pallipes (Simulia) 6: 168. 
Pallipes(Tachinus)10: 207 
Pallipes (Trechus) 2: 14. 
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Palméni (Psylla) 5: 170. 
Palomena 1: 123, 127, 

206. 
Palorus 1: 102. 
Palpina (Pterostoma) 7: 

36; 8: 23. 
Paludata (Anaitis) 1: 48; 

2: 122; 4: 80; 6: 199, 
2025 

Paludosa 
10: 212. 

Paludosa (Ptychoptera) 3: 
30. 

Paludosa (Tipula) 3: 25. 
Paludum (Gerris) 3: 168, 

169. 

Paludum (Hydrometra) 3: 
170. 

Palustrana (Penthina) 4: 
36; 10: 203. 

Palustrana (Sericoris) 10: 
05, 5102: 

Palustris (Caradrina) 7: 
103. 

Palustris (Geophilus) 10: 
6 

(Branchinecta) 

46. 
Palustris (Hydroporus) 10: 

200. 
Palustris (Notiophilus) 10: 

210. 
Pamera 8: 96. 
Pamphila 1: 107, 164, 

165, 200, 216. 

Pamphilus (Coenonympha) 
1:46 1078-122 AR 

157, 159. 
Panageus 2: 211. 
Panicea (Sitodrepa) 1: 194. 
Paniceum (Anobium) 3: 

180; AST24, 2030 
Paniscus 5: 190, 227; 

UR: FSE 
Panolis 6: 213. 
Panthea 5: 189; 7: 40; 
SRA 

Pantherina (Phryganea) 1: 
67. 

Pantherinus 
166. 

Pantilius 1: 206. 
Pantodapus (Limnophilus) 

ö: K26 
Panzerella 

6: 202. 
Paphia (Argynnis) 1: 47, 

106, 164, 165; 6: 142; 

8: 24. 

(Clytus) 5: 

(N Y (Nemophora) 
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Papilio 1: 46, 104; 2: 

65 4157 S 195, 213; 
4: 59, 62, 115:6: 139, 
157, 89, MIOIYC2LAN 
222001057L22:10- 376 
30, OIL; OT ILJe, 202; 

9::16,105--A0:725 

Papilionaria (Geometra) 1: 
47. 

Papilionides 1: 155. 
Paradesmus $8: 39, 40, 

155:-10:735, 71, 139; 
140, 144, 145. 

Paradoxus (Ateuchus) 2: 
20. 

Paradoxus (Rhipiphorus) 
4: 45. 

Paralellaria (Epione) 6: 
213: 

Paraleria $: 82. 
Parallelipipedus (Dorcus) 

SPRIT 
Parallelo-collis — (Rhyzo- 

phagus) 1: 193. 
Pararge 1: 47, 49, 100, 

100, 156), 197; 0M5S, 

7: 35, 130; 8: 24, 

Pardina (Limnesia)1: 169. 
Parenthesellum = (Cerosto- 

ma) 1: 59. 
Parietinus (Opilio) 5: 35. 
Parilis (Plusia) 10: 193. 
Parisiana (Teras) 9: 166. 
Paristhmius 8: 94. 
Parnassius 1: 46, 105; 

Or rIS2:0 LÖDAsderrs 
102; 8: 180. 

Parceme 7: 90. 
Paropia 1: 203. 
Parra (Mesovelia) 3: 165. 
Parthenias (Brephos) 1: 

AO ATT BSRSTAO: 
197. 

Parthenie (Melitxa) 4: 

69, .-73;716:1 I89,1:193, 
222. 

Parumpunctatus (Corizus) 
4: Ze 

Parumpunctatus (Rhopa- 
Jas) 1:42, 144, 2098 

Parva (Limnobia) 2: 203. 
Parva (Trichocera) 2: 197; 

4: 188. 
Parvipennis (Psylla) 2: 

158, 159, 168, 170. 
Parvula (Epurxa) 1: 193. 

Parvula (Orthostira) 1: 
203; 3: 114, 116. 

Parvula (Pamera) 8: 96. 
Parvulus  (Brachinus) 2: 

ITS 
Parvulus (Camptobrochis) 

5: 197. 
Parvulus 

146. 

Parvulus (Piezostethus) 4: 
136. 

Pasatus 2: 92. 
Pasiviana (Cnephasia) 9: 

192. 
Pastorella 

A:L2 TE: 
Patrobus ;1:; 183;:212, 

213; 10: 196, 199, 210, 
211. 

Pauper (Homaloplia) 2: 
19. 

Pauperata (Gypona) 2: 33. 
Pauropoda 10: 65, 134, 

(Nematus) 4: 

(Lithocolletis) 

139. 
Pauropodid& 10: 66, 

135; 139: 
Pauropus 10: 35, 66. 
Pauxilla (Aricia) 4: 169. 
Pauxillum (Odontoloma) 

2: 20. 
Pavonia (Saturnia) 2: 107, 

109;.4:1 3,20, 203130, 
55 Lön; 

G:r 100030; OR 
IRA 

Paykulli (Colymbetes) 10: 
200. 

Pectinicornis (Ctenophora) 
SEG 

Pectinicornis 
50. 

Pectinicornis (Pyrochroa) 
10: 206. 

Pectoralis (Coquerelia) 8: 
85. 

Pectoralis (Gypona) 2: 33. 

(Elater). 1: 

Pectoralis (Hydroporus) 
8:-V55: 

Pedestris (Orthocentrus) 
4; I NG 

Pedestris (Pezotettix) 5: 
1:70. 

Pedestris (Rhyparochro- 
mus) 3: 71. 

Pedestris (Sapyga) 7: 162. 
Pedestris (Stygnocoris) 2: 

91, 92. 

Pediacus 1: 194. 
Pedicia 2: 180, 196. 
Pediculus 4: 41, 43; 
SRS Or 

Pediopsis 3: 156. 
Pedunculatus (Pauropus) 

10: 67, 139, 144. 
Pedunculi (Amblymerus) 

9: 184. 
Pellonia 1: 47. 
Pellucens (Musca) 5: 137, 

219. 
Pellucidus (Glyphotzlius) 

5: 118. 
Pelopeus 5: 13. 
Pelophila 5: 163; 6: 

146; 10: 199. 
Peltata (Sceva) 2: 5, 56. 
Peltatus (Badister) 1: 192; 

4: 46. 

Peltis 1: 193. 
Pempelia 4: 84. 
Pendularia — (Zonosoma) 

10: 3. 

Pendulus (Helophilus) 8: 
10, IA20 

Penicillatus (Trox) 2: 22. 
Pennaria (Himera) 9: 96. 
Pennipes (Trentepohlia) 9: 

130. 
Pennsylvanicus  (Campo- 

notus) 8: 41, 156. 
Pentandr&e (Nematus) 3: 

185; 2: 96, 206. 
Pentatoma 1: 123, 127, 

129; 4: 47, 133. 
Pentatomide 1: 

116. 
Pentatomina 1: 116, 

1225 
Penthetria 4: 46. 
Penthina 4: 70, 85; 6: 

1517-2003 18: 3 ERSGG 
10:1-31,153:) 203-205, 
208, 212. 

Penziana (Cnephasia) 9: 
190, 191. 

Percontationis (Plusia) 9: 
96. 

Peregrina (Psylla) 2: 155, 
169. : 

Peregrinus" (Aphodius) 2: 
20: 

Peribalus 1: 123, 127, 
205; 4: 47. 

Pericallia 5: 190, 227; 
8: 69. 

114, 
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Perilitus 9: 6. 
Perimeda 8: 97. 
Perineura 8: 116. 
Peringueyi (Erioptera) 9: 

129. 
Peritrechus 2: 85, 92; 

3: 65, 67. 
Peritrichia 2: 19. 
Perla (Bryophila) 8: 68. 
Perlata (Mordella) 3: 154. 
Perlatus (Cimex) 1: 127. 
Permixtana (Lobesia) 10: 

107. 
Pernyi (Antherzea) 1: 176. 
Perplexus (Pilophorus) 3: 

63102. 

Perpulchra 
8: 104. 

Personatum (Sericostoma) 
B3r28. 

Personatus (Opsicctus) 5: 

Känd 33. 
Perspicillaris 

d: 165. 
Perspicillata (Kelisia) 1: 

207. 
Perspicillata (Psylla) 2: 

160. 
Peryphus 3: 189, 207. 
Petalophora(Phyllocnema) 

8: 195. 
Petiolata (Pachyrrhina) 9: 

140. 
Petiolatus (Theates) 9:151. 
Petrza (Caradrina) 2: 218, 

2208 8: f22189,-:220) 
Peucedani (Zyg2ana) 4: 

30, 31. 
Pexatus (Orthocentrus) 4: 

157. 
Pezomachus 4: 31; 10: 

186. 
Pezotettix 5: 170. 
Phacopteryx 5: 124. 
Phaedon 10: 204. 

(Prostemma) 

(Nematus) 

Ph&exops (Betis) 3: 175, 
205 

Phalacrocera 2: 181, 
198. 

Phal&ena 1: 33, 42; 7: 
62. 

Phalzxnoides (Holostomis) 
1; 66; 

Phalzxnoides 
106. 

(Neuronia) 

Phalxnoides (Phryganea) 
1606-0755 TR. 

Phalangidernas anato- 
mi 5: 26, 88. 

Phalera 1: 47; 5: 190, 
If 

Phalerata (Asagena)1:170. 
Phaseoli (Tych&ea) 7: 15, 

276 
Phasia 1: 16, 17, 18, 
2 

Phasiane 1: 47, 43. 
Phasine 1: 16. 
Philomyrmex 2: 74. 
Philonthus 1: 182, 212; 

DITE5: Dre kOOr 207 
47, 10: 196, 199, 207, 
208. 

Philopotamus 5: 169. 
Phimodera 1: 120, 121. 
Phlxeas (Polyommatus) 1: 

40, 105:50:1147T; 192) 
214; 10: 205, 207, 211. 

Phlegmaticus (Magdali- 
nus) 1: 195. 

Phleothrips $$: 
TNT SRS: 

Phoebe (Notodonta) 8: 
183. 

Pheniceus (Pachymerus) 
8:-068.-705 

Phorodesma 6: 213. 
Phoxomela 2: 18. 
Phoxopteryx 4: 387; 6: 

202; 10: 32;11087:2037 
206. 

Phragmatobia 1: 47; 
10: 205, 

Phragmitellus (Chilo) 2: 
2156 220; 

Phryganea 1: 65, 66, 

Öar 100 TIN NG 
d:0l20, 138; 211;:2225 
6: 1075 TOSCA T 1.49: 

Phryganeide&e 1: 64. 
Phryneta 7: 91, 92. 
Phthiria 3: 126, 213. 
Phthoroblastis 10: 49. 
Phygadeuon 4: 148; 7: 

7: 
Phygadicus 3: 73. 
Phyllocnema $: 193. 
Phyllocnistina 2: 125. 

120 

Phyllocnistis 2: 125, 
130 .0374: 

Phyllodecta 6: 147, 
159,215;10:212—214. 

47 

Phyllecus 4: 91; 5: 165; 
8: 116. 

Phyllotoma 8: 114. 
Phyllotreta 1: 195. 
Phymata 5: 174. 
Phymatide 5: 173. 
Phymatopus 1: 43; 2: 

TOS: 
Physatochila 3: 113, 

[ 20, 

DI Physodentera 2: 10. 
Physokermes 9: 124, 

120; P44, F48. 
Phytocoris 1: 199, 216. 
Phytonomus 1: 195. 
Picatus (Orthoperus) 5: 

167. 
Picea (Anisotoma) 10: 210. 
Picea (Lamproplax) 2: 79. 
Picea (Pzedaria) 2: 20. 
Piceana (Tortrix) 9: 174, 

177. 
Picescens (Sirthenea) $8: 

ro9. 
Piceus 

102. 
Piceus (Aphodius) 1: 193; 

10: 196, 199, 207. 
Piceus (Iulus) 10: 131. 
Piceus (Onthophagus) 

21. 
Picicornis (Patrobus) 1: 

183; 10: 196, 211 
Picicornis (Stenophylax) 

d: 125. 
Picinus (Baridius) 1: 195, 
Picipennis (Atheta) 10: 

204, 215. 

Picipes (Aphodius) 2: 22. 
Picipes (Gnathoconus) 1: 

118. 
Picipes (Tribalus) 2: 17. 
Picromerus 1: 131, 206; 
Era 

Picta (Agrypnia) 1: 75. 
Picta (Aphalara) 1: 205; 

2:0T55 168, L70jN75. 
Picticollis (Adoretus) 2: 

18. 
Picticollis (Nematus) 4: 

147. 
Picticornis 

9: IA. 
Picticornis (Tipula) 3: 26. 
Pictilis (Eupteryx) 1: 204. 
Pictipennis (Limnophila) 

2: 102, 

(Alphitobius) 1: 

2. 
- > 

(Pachyrhina) 
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Pictum (Epiphragma) 2: 
191. 

Picturatus (Limnophilus) 
ÖRT22 

Pictus (Scolopostethus) 2: 
80, 81. 

Pierides 1: 155, 165. 
Pieris 1: 47, 105; 2: 41; 

4: 34, 36, 56; 5: 54, 
OTO: TAO) THO TOT, 
214, 210:-102030, 81; 

137; 8 67:10:04; 
I'95, 202, 203, 205. 

Piesma 1: 201; 3: 110. 
Piesmina 3: 109, 110. 
Eieziar an. 
Piezodora 8: 93. 
Piezodorus 8: 86. 
Piezostethus 3: 194, 

209; 4: 135, 137, 226; 
LTR by 

Pigra (Pygera) 7: 36. 
Pilicornis (Baptolinus) 10: 

210. 
Pilicornis (Dasycoris) 1: 

140; ANA, 33: 
Pilicornis (Loricera) 10: 

196. 

Pilicornis  (Ula) 2: 205. 
Pilifrons (Lyg>xus) 3: 72 
Pilipes (Limnobia) 2: 205, 
Pilipes (Psiloconopa) 2: 

204. 
Pilleriana(Oenectra)9:185. 
Pillumnus( Erirhinus)4:47. 

Pilophorus 1: 206; 3: 
63, TO2. 

Pilosa (Cantharis) 1: 194: 
10: 207214. 

Pilosa (Goéra) 5: 128. 
Pilosa (Plearia) 5: 176. 
Pilosa (Ula) 2: 205. 
Pilosellx (Zygaena) 8: 68. 
Pilosiusculus — (Orthope- 

rus) 5: 167. 

Pilosula (Ablabera) 2: 19. 
Pilosulus (Lyg2eus) 2: 91. 
Pilosulus (Stygnus) 1: 203. 
Pilosus (Anisonyx) 2: 19. 
Pilosus (Scolopostethus) 
ENSO ST 

Pilulella (Nemopbhora) 5: 
9. 

Pimpinella — (Siganorosis) 
2: 94. 

Pimpla 3: 183, 185; 4: 
92; 6: 172—174, 218; 

7: 48, 37, 134; 8: 4, 
136. 

Pimplator (Lissonota) 7: 
vi. 

Pinastri (Noctua) 5: 136, 
2006 

Pinastri (Sphinx) 1: 47, 
TÖYA2TSRÖ: TS 
307-40, ST 22, 256 

Pineti (Psylla) 2: 156. 
Pingvinalis (Aglossa) 7: 

BANAN 
Pini (Eutrichia) 1: 39, 

51; 2: 108; 9: 44; 10: 

T755 179- 
Pini (Lasiocampa) 7: 39; 

8: 23, 25. 
Pini (Lophyrus) 8: 3, 97; 
SR 

Pini (Pachymerus) 1: 207; 
3: 68, 70. 

Pini (Phalera) 1: 42. 

Piniarius (Bupalus) 1: 48; 
2 BEI 

Pinicola 8: 116. 
Pinicola (Pentatoma) 1: 

129. 
Piniperda (Hylesinus) 8: 

305-10; 1:25 TSE ORSA 
Piniperda ( Panolis) 6: 213. 
Piniphilus (Pissodes) 1: 

105 
Pinivorana (Retinia) 10: 

SOR ST. 
Pinophilus 2: 15. 
Pionosomus 2: 84, 88. 
Piophila 4: 177. | 
Pipiens (Culex) 4: 178; 

9: 136, 219. 
Pisi (Bruchus) 1: 103. 
Pisi (Mamestra) 7: 7, 123; 

8: 184. 

Pisorius  (Ichneumon) 1: 

22; 7: 41, 43, 44, I31. 
Pissodes 1: 195; 8: 30. 
Pistorius (Ichneumon) 5: 

65. 
Placida (Gypona) 4: 109. 
Placida (Limnophila) 2: 

194. 
Placidus (Bradycellus) 1: 

1025-090: FOT 
Plagiata (Lebia) 2: 11. 
Plagiatus (Graphipterus) 
22 

Plagicole!lla — (Nepticula) 
NTA 

Plagiodera 1: 195. 
Plagiognathus 1: 202. 
Plagosus (Spilophorus) 2: 

18 
Plana (Heterorhina) 2: 18. 
Planatus (Oniticellus) 2: 

22. 

Ptanicollis (Helophorus) 
10: 200. 

Planiuscula — (Pentatoma) 
13520 

Plantaginis (Nemeophila) 
6: 150; 8: 24; 10: 205. 

Plantaris (Anoplus) 10: 
206. 

Planus (Sphodrus) 10: 16. 
Plastenis 9: 96. 
Plataspis 8: 77. 
Platycephalus (Hoplosto- 

mus) 2: 18. 

Platychila (Orthostira) 1: 
205;-0:- KT4,, EIS: 

Platygaster 8: 129, 
fe 

Platyptilus 10: 205. 
Platyrhinus 4: 45. 
Platysma 3: 188, 189, 

2001-2078 

Platysoma 1: 193 2: 
2. 

Platytermus 3: 183, 
184, 186. 

Plebejus (Eremocoris) 2: 
80. 

Plebejus (Tabanus) 4: 46. 
Plecta (Agrotis) 6: 212. 
Plectoscelis 2: 129. 
Pleurota 4: 88. 
Pleuroxus 6: 166. 
Plinthisus 1: 203; 2: 

34, 89, 90. 
Plociomera 2: 77. 
Plociomerus 4: 76, 77, 

386. 

Plearia 1: 204; 5: 175. 
Pleariina 5: 174, 175. 
Ploseria 4: 11; 6: 199. 

Plumbaria (Ortholitha) 1: 
48. 

Plumbeus (Pompilus) 7: 
165. 

Plumifera (Psyche) 6: 213. 
Plusia 1: 48; 4: 30; 6: 

107; 4: "40, SYRA ROR 
150; 202; 8: 22, 26; 
9: 43, 96; 10: 193. 

NE VA NE OD 



RR 

Plutella 1: 54, 55; 4: 
10, 28, 55, 98; 9: 59; 
63507, 10: 211. 

Plutellide 1: 53. 
Pluviatilis (Anthomyia) 8: 

14, 146. 
Podabrus 10: 206. 

Podagricus (Lygeus) 2: 
STO. 

Podalirius (Papilio) 7: 6, 
122:.9:6, 9. 

Podana (Tortrix) 9: 174, 

Nå 

Podoneura 9: 133. 

Podops 1: 122, 124. 

Podura 1: 179; 4: 46. 

Peantius 5: 102. 

Pecilocampa 2: 107. 

Peciloscytus 9: 171. 

Pecilosoma 5: 115. 

Pogonocherus 1: 1905. 

Polaris (Argynnis) 5: 164, 
203, 230; 6: 152, 189, 
193, 222; 10: 193: 

Polaris (Erebia) 6: 143, 
214. 

Polaris (Nematus) 4: 143. 

Polaris (Phyllodecta) 10: 

212—214. 
Polaris (Vanessa) 6: 192. 
Polia 1: 47- 
Policenes (Papilio) 2: 45. 

Policolana (Cnephasia) 9: 
190, 193. 

Polididus $$: 1053. 

Polistes 9: 25. 
Polita (Chrysomyia) $: 11, 

143. 
Polita (Orrhodia) 9: 17. 
Politanus (Lophoderus) 9: 

183, 184. 
Politus (Limnophilus) 5: 

HAT 
Pollinariella (Hecista) 2: 

96. 
Pollux (Erebia)6:143,214. 

Pollyxenid&e 10: 63, 

135, 139. 
Pollyxenus 10: 65, 139, 

144. 
Polyblastus 4: 154. 
Polychloros (Vanessa) 1: 

KOD 100; (230: 

Polydesmid&e 10: 69, 

135, 139. 
Polydesmus 8: 39, 49, 

Register. 

155; 10: 35, 69, 72, 
139, 140, 144, 145. 

Polydrosus 1: 179, 181, 

TOS, STA 

Polyergus 3: 133, 136, 
TAOSU TE rd, T20:50; 45; 

160. 
Polygona (Agrotis) 7: 103; 

ST 220080 0117: 
Polygoni (Aphalara) 1: 

2055. AMMA NILS: 
Polyhirma 2: 13. 
Polymita (Polia) 1: 47, 

Polyommatus 1346; 
48, 1101, TOS; A: 213, 
220; 4: 131, 225; 6: 
TATE TO2, 2 TZ ATA; 
(303078: 20 
48, 124; 10: 205, 207, 
SN 

Polypoda (Machilis) 3: 
156: 

Polyporia  (Scardia) 9: 
168. 

Polyspila (Euoplia) 8: 
196. 

Polyzonid&e 100138 

135. 
Polyzonium 10: 133. 

143, 145. 
Pomifoliella 

tis) 4: 201. 
Pomone (Bibio) 5: 36, 94. 
Pomonella (Carpocapsa) 9: 

(Lithocolle- 

2 
43. 

Pomonella (Lithocolletis) 
4: 202. 

Pompilide 7: 163. 

Pompilus 7: 163—169; 

10: 155, 158. 
Pomposa (Tipula) 9: 139. 
Ponderosus (Hister) 2: 17. 
Ponera 3: 136, 145. 

Poneride 3: 135, 136, 

145. 
Popularis 

47; 4: 25. 
Populata (Lygris) 1: 48; 
(FEST 109; 10: 2103 

Populeti (Txniocampa) 6: 
203 

Populi (Bombyx) 9: 142. 
Populi (Idiocerus) 1: 206. 
Populi (Limenitis) 1: 100, 

FO: OR LOS rå d: 
124. 

Populi (Lina) 7: 191, 205: 

(Neuronia) 1: 

49 

Populi (Orchestes) 2: 6, 
575 9:31 30; 96; 100; 
5200; 220-05 41 

Populi (Phytocoris) 41: 
199, 210. 

Populi (Pcecilocampa) 2: 
107. 

Populi (Smerinthus) 1:47, 
148; 7: 36; 8: 60, 167. 

Populi (Txniocampa) 6: 
213; 

Populifoliella (Lithocolle- 
tis) 4: 211, 212. 

Porcellus (Cherocampa) 

2: 105; 3: 2, 95: 
Porcellus (Deilephila) 1: 

AT; 1: 38; 8 22. 
Porphyralis (Botys) 10: 

205. 
Porphyrea (Hadena) 8: 22. 
Porrectella (Plutella) 1: 

56. 
Posterana (Coccyx) 2: 141; 

10:4255 
Posticana (Retinia) 10: 

50. 
Posticus (Aphodius) 2: 22. 
Postremana (Penthina) 10: 

54, 58. 
Potamanthus 3: 1760. 

Precox (Agrotis) 8: 68; 
d:AG 

Pralatella (Lampronia) 10: 
203. 

Pretermissa (Amara) 9: 
164. 

Pretextatus (Rhyparochro- 
mus) 2: 85. 

Preustus (BElater) 2: 212. 
Prasina (Palomena) 1: 206. 
Prasinana (Hylophila) 5: 

96, 206; 7: 103: 
Prasinum (Bembidium) 5: 

164. 
Prasinus (Cimex) 1: 1238, 

206. 
Pratensis (Anthocoris) 3: 

193, 208. ; 
Pratensis (Corizus) 1: 144. 
Pratensis (Formica) 3: 

133, 141, 142; 143; 0: 

30. 
Pratensis (Lygus) 1: 207. 
Pratensis (Pachyrhina) 3: 

vår 
Pressilabris (Formica) 3: 

133, 140, (VAT; HAS: 

4 
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Preyssleri (Macroplax) 1: 
206. 

Preyssleri (Oxycarenus) 2: 

75. 
Preyssleri (Thamnotettix) 

BS 205. 

Priamus (Papilio) 2: 43. 
Priocnemis 7: 168. 
Prionus 1: 50. 
Priophorus 8: 113. 
Pristonychus 10: 16. 
Proboscidea (Aricia) 4: 

166. 
Proctotrupes 53: 180, 

181. 
Productus (Aphodius) 2: 

22 
Productus (Tetrastichus) 

8: 129. 
Profundana (Penthina) 10: 

54, 56. 
Promptus (Harpalus) 2: 14. 
Pronuba (Agrotis) 1: 47. 
Prosapiaria (Ellopia) 9: 

46, 142. 

Prostemma 8: 104. 
Protomantis 9: 150. 
Protuberans(Orthocentrus) 

4: 155. 

Proxima (Trioza) 2: 167, 
E60,ALYO L7T: 

Proximus (Geopbhilus) 8: 

39; 10: 46, 475 0138, 
144. 

Proximus 
167. 

Proximus (Tachinus) 10: 
108, 207-- 215: 

Pruinosa (Tipula) 3: 27. 
Prunaria (Angerona) 1: 47; 
6212, 

Prunata (Lygris) 1: 48; 
0: rEOO 223 

(Pompilus) 7: 

Pruniw. (Bsylla): 23 154; 
169. 

Pruni, (Eheela), 1: 1105, 
164; 8: 67. 

Pruniana (Penthina) 10: 

559: 
Psallus 1: 206; 3: 64, 

02. 
Psebium 8: 193. 
Pselaphiformis (Microphy- 

Sa) Tons 

Pselaphognathal0:68, 
135, 139. 

Pselnophorus 2: 96. 

Pseudapiconoma 2:46. 
Pseudo-&xneus (Anisoda- 

ctylus) 9: 48. 
Pseudobombycella (Talzx- 

poria) 5: 59. 

Pseudocryobius: 154, 
188, 189, 206, 207. 

Pseudophleina 1: 136, 
138. 

Pseudophleus 1: 138, 
139. 

Pseudotaphoxenus 3: 
189, 207. 

Psiloconopa 2: 182, 
204:--9:11354 

Psocus 1: 95, 96. 
Psodos 4: 82, 141, 194; 

0: (AT: 

Psyche. 2:5-ToO6-MkIS; 
20450 EES NS STAG 
6: 213; 9:96; 10: 205. 

Psylla 2: 152—154, 166) 
168—171, 175, 1706; 
3: IH5, IKON 104200, 
[3 170. 

Psylline 2: 154. 
Psylliodes 1: 195. 
Psyllode 2: 147. 
Psyllopsis 2: 153, 168, 

TÖO:Ne: ING 
Pteroloma 3: 196. 
Pteromalus 4: 92; 35: 

204 0:23T ROTE S NT 

Syr LIM 
Pterostoma 7: 36; 8: 

22 
Pterotmetus 1: 203; 2: 

84, 86 88:10 42 3! 
Ptilium 5: 166, 167. 
Ptinella 5: 166. 
Ptinus 6: 157. 
Ptiolina 4: 162. 
Ptychoptera 2: 185. 
Ptychopterus 2: 18: 
Pubescens (Bradycellus) 

9: 164; 10: 204. 
Pubescens (Camponotus) 
ONS ISO 

Pubescens (Nysius) 2: 65. 
Pubescens (Stenus) 10: 

199. 
Pubicornis (Eurytoma) 8: 

185. 
Pudens (Hystricopus) 2: 

ATA 
Pudibunda (Cicindela)2: 9. 

Pudibunda (Dasychira) 7: 
BONSR255 

Pudica (Cicindela) 2: 9. 
Pudica (Gypona) 2: 32. 
Puella (Philonthus) 10: 

196. 
Pulchella (Idioptera) 2: 

190. 
Pulchellus (Blaniulus) 10: 

77, 113, 143, 145. 
Pulchellus (Copelatus) 2: 

TES 
Pulchellus (Delphax) 1: 

207. 
Pulchellus (Tulus) 10: 115. 
Pulchra (Chermes) 2: 156. 
Pulchra (Gypona) 4: 105. 
Pulex (Gammarus) 6: 165, 

217. 
Pulicaria (Ablabera) 2: 19. 
Pulicaria (Phthiria) 3: 126, 

213 
Pulicaris (Ceratopogon) 5: 

136, 279. 
Pulveraria (Numeria)1:48. 
Pulverata (Ploseria) 4: 11; 

6: 199. 
Pumila (Betis) 3: 177. 
Pumila(Ephemera) 3: 176. 
Pumilana (Coccyx) 2: 144; 

10:-5276 
Pumilio (Sciara) 4: 183. 
Pumilio (Ziphonella) 9: 37. 
Pumilionis (Copris) 2: 20. 
Pumilionis (Musca) 9: 5, 

8; 33, 39. 
Pumilionis (Oscinis) 9: 33, 

39. 
Pumilus (Cephus) 5: 165. 
Punctana (Sarrothripa) 5: 

147. 
Punctaria (Zonosoma) 7: 

104; I: 45, 96. 
Punctata (Agrotis) 8: 177, 

204; 9: 17, 40. 
Punctata (Limnophila) 2: 

192. 
Punctatissima (Barbitistes) 
2 

Punctatissima (Ponera) 3: 
TAGS: 

Punctatissima (Soronia) 1: 
103;02:-12SIL 

Punctato-lineatus (Glypho- 
telius) 5: 118. 

Punctatus (Iulus) 10: 114, 
TATA LAN: 

rå SN arke 
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Punctatus 
1195. 

Punctatus (Pinophilus) 2: 
K5: 

Punctatus (Rhacognathus) 
135132. 

Puncticeps (Lygeus) 3: 65. 
Puncticollis (Arthrolytus) 

3: 180; 4: 124, 223. 
Puncticollis (Colon) 10: 

196. 
Puncticollis (Ophonus) 1: 

192; 4: 46. 
Puncticosta (Chermes) 2: 

154. 
Punctifrons (Ichneumon) 

1: 86. 
Punctipennis (Nysius) 1:| 

199, 206, 215; 2: 64, 
65. 

Punctipennis (Stenus) 2: 
210. 

Punctipennis (Symplecta) 
2: 206. 

Punctipes (Stenocephalus) 
8: 90, 

Punctularia (Boarmia) 1: 
SSF Oe lg 

Punctulata (Atheta) 10: 
196. 

Punctulatus (Berosus) 2: 
17: 

Punctulatus 
10: 113. 

Punctulosus (Orthoperus) 
5: 167. 

Punctum (Deltocephalus) 
1:x206: 

Punctus (Ichneumon) 1: 
81. 

Punctus (Philonthus) 4: 

(Nopoiulus) 

47: 
Pupillata (Cidaria) 6: 213; 

8: 177, 204; 9: 18,29, 
31. 

Purpuralis (Botys) 10: 205. 
Purpuraria (Lythria) 1: 

AN TÖN2l2: 
Purpureipennis (Carpoco- 

ris) 1: 207. 
Purpurella (Micropteryx) 

3: 39, 40, 89. 
Pusaria (Cabera) 1: 47; 

(kro; dB, H2)0NA4. 
Pusilla (Alophora) 1: 19. 
Pusilla (Rhizopertha) 1: 

102. 

(Phytonomus) | Pusilla (Sthenarus) 5: 198. 
Pusilla (Tingis) 3: 115. 
Pusillata (Eupithecia) 1: 

8 48. 
Pusillima (Oligota) 10: 

196. 
Pusillus (Ceratopogon) 4: 

182. 
Pusillus (Hebrus) 3: 164, 

167. 
Pusillus (Tulus) 10: 115, 

FAI DAS 
Pusillus (Plinthisus) 1: 

203; 2: 89. 
Pusillus (Stenus) 6: 159; 

10: 196. 
Pusillus (Tachyporus) 10: 

196. 
Putata (Iodis) 1: 48. 
Pycnopterna 7: 33. 
Pyge&era 5: 189, 190, 

2200 227 NÖTLLOS: 

8: 23. 

Pygmeaa 
20. 

Pygmza (Gracilia) 5: 167. 
Pygm2ea (Homalota) 3: 

190, 207. 
Pygmzxa (Hydroessa) 3: 

167. 

Pygmena 4: 81; 5: 143; 
G:0151 102055 2 

Pygmzeum (Callidium) 2: 
212, 

(Alophora) 1: 

Pygmeeus (Berytus) 2: 69, | 
70. 

Pygmeeus (Cychrus) 10: 
210. 

Pygmeus (Lordithon) 10: 
215. 

Pygmeus (Stygnocoris) 2: 
91. 

Pygmeus (Stygnus)1: 203. 
Pygmeus (Temnostethus) 

1: 202. 
Pygolampis5:171,176. 
Pygoleucus (Spilocryptus) 

4: 31. 
Pyralis 7: 61, 136. 
Pyrene (Catopsilia) 2: 41. 
Pyri (Psylla) 2: 155, 169. 
Pyri (Saturnia) 7: 144, | 

199. 
Pyri (Tingis) 3:- 119. 
Pyricola (Psylla) 2: 155. 
Pyrina (Zeuzera) 5: 162, 

Sa 

Pyrochroa 10: 206. 
Pyrolana (Penthina) 10: 

56, 60. 
Pyrophorus 1: 102. 
Pyrrhocorina 3: 73. 
Pyrrhocoris 35: 73. 
Pythoblk 200:52: 5202; 

3: 154. 

Quadra (Gnophria) 7: 103. 
Qvadrana (Steganoptycha) 

4: 87; 10: 203. 
Quadrata (Epeira) 1: 173. 
Quadrata (Piesma) 3: 110. 
Quadrata ( Verlusia) 1: 137; 

4: 47, 134. 
Qvadraticollis (Dromius) 

3: 189, 207. 
Qvadratus (Pachymerus) 

5: 68, 69. 

Qvadricollis (Dromius) 3: 
189, 207. 

Quadrifaria (Pachyrhina) 
OLA 

Quadrifasciaria (Cidaria) 
6: 212. 

Quadrifasciata (Leptura) 
ANSI 

Quadriguttatus (Cryptus) 
4: 204 

Quadrimaculata (Limno- 
bia) 2: 201. 

Quadrimaculata (Megilla) 
5: 165; 

Quadrimaculata (Physato- 
chila) 3: 120. 

Quadrimaculatus (Globi- 
Ceps)ras 03, -19L. 

Quadrimaculella — (Nepti- 
CUlaNr2: HSE. 

Quadrinodosus (Onthopha- 
SUS) TT 
Quadrinotata (Limnobia) 

2 Er 
| Quadripunctata(Caradrina) 

1:HO2T 20220: 
Quadripunctata (Hypocli- 

nea) 3: 139. 
Quadripunctata 

grontha) 8: 96. 
Quadripunctata (Scolia) 9: 

TTi. 
I Quadripunctatus (Harpa- 

lus) 10: 210. 
Quadripustulata (Leptura) 

(Pachy- 

2259-60: 103; STOS. DIR II 



Tv) folk 

Quadripustulatus 
strius) 2: 212. 

Quadristigma (Phyllotreta) 
1: 195. 

Quadristriatus  (Trechus) 
10: 210. 

Quadrivittata (Tipula) 3: 
28. 

Quadrivittata 
cha) 2: 188. 

Qvadrum (Arpedium) 10: 

(Nega- 

(Trichosti- 

199. 
Quadrum (Athysanus) 1: 

206. 
Queesitorius 

1 SR 
Qvattuordecim-punctata 

(Coccinella) 10: 214. 
Quattuordecim-pustulata 

(Coccinella) 1: 196. 
Quedius 3: 190, 207; 

10: 195. 
Qvenselii (Amara) 10: 

196, 207. 
Qvenselii (Arctia) 4: 16, 

52; 9: 139, 140, 203, 
2307 0:-TO5- 4: MO NI Ya 

Qvenselii (Celia) 1: 158. 
Quercifolia (Lasiocampa) 

8: 68. 
Quercifoliella (Lithocolle- 

tis) 4: 196. 
Quercus (Bombyx) 2: 106; 

4: 30; 7: 38, 148, 154, 
200, 203; 8: 25. 

Quercus (Chermes) 2: 154. 
Quercus (Thecla) 1: 49. 
Quercus (Zephyrus) 1: 105; 

ds LO25 
Quieta (Anarta) 1: 5, 12; 

4: 69, 79. 
Quieta (Noctua) 1: 12. 

(Ichneumon) 

Radema 7: 76. 
Radiana (Teras) 9: 170. 
Radiatellum (Cerostoma) 
SOT 

Raffrayi (Phyllocnema) 8: 
195. 

Rajella (Lithocolletis) 4: 
198. 

Ramosana (Sarrothripa) 5: 
147. 

Ramuli (Cynips) 3: 185. 
Ranatra 4: 3, 51, 59, 

114. 

Rantus 10: 200. 
Rap2e (Pieris) 6: 140, 

192, 214. 
Raphirus 3: 190, 207; 

6: 159; 10: 195, 199. 
Raptricula (Bryophila) 8: 

68. 
Ravus (Dolerus) 5: 165. 
Rawlinsii (Craspedosoma) 

10: 76, 140, 145. 
Rayella (Lithocolletis) 6: 

203;-2235 
Reconditus (Microgaster) 
ZE 

Rectangulata (Eupithecia) 
d:ILS: 

Recticosta (Orthostira) 3: 
116. 

Rectilinea (Hyppa) 7: 103. 
Reduviide 1: 115; 5: 

174. 
Reduviina 5: 175, 177. 
Reduvius 5: 177, 178. 
Reduvius (Ixodes) 7: 106, 

139. 

Refractorius (Ichneumon) 
LA 

Regalis (Megacephala)2: 9. 
Regelationis (Trichocera) 

2: 197; I: 97, 98. 
Regia (Phryneta) 7: 91. 
Regius (Charaxes) 10: 191. 
Regius (Phygadeuon) 7: 

TY. 
Regnell, A, F., nekrolog 

öd: IOT,. 220: 
Regradata (Chrysobothris) 
TTO: 

Reichei (Mycetoporus) 3: 
190, 207. 

Reliquella (Opostega) 2: 
132: 

Remex (Phyllocnema) 8: 
195. 

Remipes (Compsomera) 8: 
195. 

Remipes (Phyllocnema) 8: 
195. 

Remorata ( Aricia) 4: 171. 
Remota (Trioza) 2: 163, 

168, 169. 
Renipustulatus 

rus) 3: 156. 
Repanda (Eriocampa) 5: 

165. 
Repandata (Boarmia) 1: 

48. 

(Chiloco- 

Replicata 
2: 198. 

Reptans (Simulia) 5: 136, 
200: 0: 1OG: 

Resed2e (Ischnorrhynchus) 
2:66; 4: 47, 134: 

Resinella (Retinia) 10: 

50, "52. 
Reticulana (Amphysa) 9: 

186. 
Reticulata /Calosoma) 4: 

38. 
Reticulata (Mamestra) 1: 

(Phalacrocera) 

47- 
Reticulata (Neurönia) 1: 

67. 
Reticulata  (Oligostomis) 
165 

Reticulata (Phryganea) 1: 
6775-603 103 HLR 

Reticulata (Silpha) 1: 50. 
Reticulata (Tortrix) 9: 172. 
Reticulatus (Nematus) 4: 

FAS: 
Retinia 10: 30, 49. 
Revisionsberättelse för 

1882 4: 4; år 1883 5: 
073 ar ISG4-145 LORan 
1885 7: 13; år 1886 
8: 585 ar FOSIE 
är 1888 10: 31. 

Rhacodia 9: 160. 161. 
Rhacognathus 1: 131, 

132. 
Rhagium 10: 206, 210. 
Rhagonycha 1: 176; 

10: 206. 
Rhamni (Colias) 1: 164. 
Rhamni (Goniopteryx) 1: 

105. 
Rhamni (Rhodocera) 1: 

[+] 

PeR 

47. 
Rhamnicola (Psylla) 3: 

155. 
Rhamphidia 2: 

198. 
Rhamphomvyia 4: 162. 
Ramphoschisma 1:47; 
2NOH. 

Rhanidophorus 
chus) 9: 125. 

Rhaphirus se Raphi- 
rus, 

Rhinocola 1: 203; 2: 
148, 169, 170. 

Rhinosimus 1: 194; 10: 
215. 

181, 

(Asynar- 
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Rhipidia 2: 182, 204; 
KIr20 

Rhipiphorus 4: 45. 
Rhizobius 4: 47. 
Rhizopertha 1: 102. 
Rhizophagus 10: 214. 
Rhizopsyche 9: 4, 8, 

23: 
Rhodites 3: 185, 186. 
Rhodocera 1: 47. 
Rhombea (Verlusia) 1: 
CE 

Rhombica (Phryganea) 3: 
FSOL212. 

Rhombicus (Limnophilus) 
SEELIG EST. 2147 

Rhopalus 1: 141, 142, 

145, 207. 
Rhophobota 10: 31, 

107. 
Rhynchites 5: 37, 89; 

10: 206. 
Rhyparochromaria 2: 

751-83. 
Rhyparochromus 2: 

78—382, 84—386, 89, 
92; 3: 65, 69-—72. 

Rhysotrachelus 2: 13.1 
Rhyzophagus 1: 193. 
Ribeana (Tortrix) 9: 173, 

75. 
Ribesii (Nematus) 5: 185. 
Ribesii (Sceva) 4: 164; 
RUT 

Richardsoni (Anarta) 1: 

4,10; 4: 141; 194. 
Rickarum, ollonborrhärj- 

ning å 5: 43. 
Riganus (Lophoderus) 9: 

183, 184. 
Rileyi (Tetrastichus) 8: 

130. 
Rinaldus 

38: 
Ringia 1: 1531. 
Ringii (Ichneumon) 5: 64, 

92: 

Riparia (Sciara) 4: 183. 
Riparium (Omalium) 10: 

204. 
Riparius (Cryptohypnus) 

5: 164; 10: 195. 
Riparius (Elaphrus) 10: 

208. 
Riparius (Pzderus) 9: 20. 
Ripicola (Chironomus) 4: 

180. 

(Argynnis) 7: 

Rhiptortus $: 91. 
Rivosa (Pedicia) 2: 196. 

| Rivosus (Orthocentrus) 4: 
NG 

Rivulana (Penthina) 6: 
201. 

Rivulana (Sericoris) 10: 

99, 103. 
Rivulare (Omalium) 10: 

207. 
Rivularia (Salda) 1: 168. 
Rivularis (Trechus) 1: 

192. 
Rivularius (Cryptohypnus) 

5: 164; 10: 195. 
Roboraria (Boarmia) 9: 96. 
Robustus (Hister) 2: 17. 
Rogenhoferi (Gypona) 4: 

108. 
Rolandri (Pachymerus) 3: 

68, 69. 
Rolandriana (Tortrix) 9: 
IST 

Rose (Cynips) 3: 185. 
Rose (Rhodites) 3: 185, 

186. 
Rosana (Tortrix) 9: 174, 

179. 
Rosarum (Hylotoma) 4: 

91. 
Roseomaculana (Penthina) 

10: 55, 60. 
Rosersberg, fjärilar vid 9: 

17. 
Rossii (Colias) 2: 213, 

220. 
Rostralis (Hypena) 7: 38. 
Rostrata (CEhaf:i1T25) 

126. 
Rostratus (Cychrus) 1: 50; 

I0:3270; 
Rothi (Phasia) 1: 17. 
Rotundaria (Cabera) 7: 

104: 0:516, 52. 
Rotundieolle (Olophrum) 

10: 196. 
Rotundicollis (Ptinella) 5: 

166. 
Rougeti (Laboulbenia) 9: 

20, 

Rubens (Anitys) 2: 212. 
Rubi (Agrotis) 8: 68. 
Rubi (Bombyx) 1: 47; 

42165 -30510305 12251 0: 
24510: "10; 

Rubi (Lachnocampa) 2: 
107. 

53 

Rubi (Thecla) 1: 48, 105, 
164; 6: 192; 8: 67. 

Rubicola (Crabro) 5: 165, 
Rubicundana (Amphysa) 

9: 186, 188. 
Rubicundana (Tortrix) 4: 

85; 10: 203. 
Rubicundus (Ceutorhyn: 

chus) 10: 206. 
Rubidata (Cidaria) 2: 215; 

9: 96. 
Rubigana (Coccyx) 2: 141; 

10: 24. 

Rubra (Oxythyrea) 2: 18. 
Rubra (Piezodera) 8: 93. 
Rubricosus (Aphodius) 2: 

22. 

Rubripennis (Patrobus) 1: 
PöF12 NAS 

Rubripes (Harpalus) 1: 
192. 

Rubro-fasciatus (Piezodo- 
rus) 8: 86. 

Rubrovittata (Zygina) 1: 
203:1208, 217: 

Rudolphi (Ichneumon) 5: 
65, 92. 

Rudolphii (Lobophora) 6: 
212. 

Rufa (Formica) 3: 133, 

BEAR Tr EA GON 
6: 168;-9: 567 9: 

Rufa (Thrips) 8: 122. 
Rufana (Euchromia) 10: 

62, 63. 
Rufanum (Teras) 9: 163, 

166. 
Rufata (Pimpla) 7: 87. 
Rufescens (Carabus) 1: 
1852: 

Rufescens (Metatropis) 2: 
71. 

Rufescens (Mycetoporus) 
5: 168 

Rufescens 
ö:E70: 

Rufescens (Polyergus) 3: 
133040 4205 

Ruffa (Cilix) 2: 108. 
Rufibarbis (Formica) 3: 

(Pachycoleus) 

133, 141, 142, 143; 
9: 82. 

RBuficapitella (Nepticula) 
22 

Ruficauda (Dasyptera) 2: 
186. 

Ruficauda (Gypona)4: 104. 
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Ruficeps (Hebrus) 3: 164. | 
Ruficeps (Phasia) 1: 21. 
Ruficollis (Necrobia) 1: 

102. 
Ruficollis (Rhinosimus) 1: 

194; 10: 215. 
Ruficornis (Chlenius) 

14. 
Ruficornis (Ctenophora) 3: 

16. 
Ruficornis (Leptura) 4: 45. 
Rufierus (Neuronia) 1: 69, 

70. 
Ruficrus 

69. 
Rufimanus (Bruchus) 1: 

103. 
Rufimitrella 

157. 
Rufinus (Agabus) 10: 212. 
Rufinus (Ichneumon)1: 24. 
Rufipennis (Dicrooscytus) 
102. 

Rufipes (Acompus) 2: 90, 

2. 
- + 

(Phryganea) 1: 

(Tinea) 6: 

Rufipes (Aphodius) 10: 

199, 207. 
Rufipes (Bembidium) 1: 

102: 
Rufipes (Philonthus) 2: 

TS: 
Rufipes (Tropicoris) 1: 

129. 
Rufithorax (Bradycellus) 

5: 61, 92. 
Rubthora (Phyllocnema) 

S: 195. 
Rufiventris (Onocheta) 2 

18. 
Rufo-cinetus 

2: 49. 

Rufoscutellata (Gerris) 3: 
168, 169. 

Rufulus (OÖrphus) 2: 22. 
Rufuncula (Hadena) 5: 

96, 206. 
Rufus (Elater) 1: 50. 

(Hemiteles) 

Rufus (Lophyrus) 3: 5, 

98; 9: 43; 10: 9. 
Rugiceps (Scarites) 2: 13. 
Rugicollis (Lathridius) 1 

194. 
Rugifrons (Cecidostiba) 3: 

TÖ2 
Rugifrons (Iulus) 10: 34, 

TTO AT 200022 T2St 

Rugifrons (Otiorhynchus) 
10: 196. 

Ruginodis (Myrmica) 3: 

134, 147, 148, 149; 8: 
ATN:SO 

Rugosum (Calosoma) 2 
13 

Rugosus (Coriscus) 1: 205. 
Rugosus (Nabis) 5: 180, 

183. 
Rugosus (Oxytelus) 10: 

196. 
Rugulosa (Myrmica) 3: 

134, 148, 149. 
Rumia 1: 47. 
Rumicis (Acronycta) 1: 

SÖ: 
Rupella (Incurvaria) 6: 

202. 
Rupestris (Noctua) 1: 9. 
Rurea (Hadena) 8: 22. 
Rusina 6: 213. 
Russeolus (Tetranychus) 

10: 224. 
Russula (Nemeophila) 1: 

47; 8: 24 
Russulum (Cieotl) 3: 176, 

204. 
Russulum (Ephemera) 3: 

175. 
Rusticana (Tortrix)9: 175, 

181. 
Rusticator (Cryptus) 7: 22. 
Rusticella (Blabophanes) 

10: 206. 
Rusticus (Stygnocoris) 2 

90, 91. 
Rutilana (Coccyx) 2: 139; 

10: 1d, 20. 

Rådmansö, fjärilar å 7: 
102. 

Rättikeflugan 1: 189. 
Rödbetsflugan 1: 89. 
Rönnemölla, dagfjärilsfau- 

nan vid 1: 104. 

Saba (Pieris) 23:41. 
Sabini (Glaucopteryx) 4: 

TATT: NIO. 
Sabuleti (/Egialia) 5: 164; 

10: 204. 
Sabuleti (Ischnodemus) 2: 

72. 
Sabulicola (Rhyparochro- 

mus) 2: 86. 
Sabulosa (Ammophila) 10: 
1555: 

Sabulosus (Tulus) 8: 40; 

10: T16, TIG 
141, 145. 

Sabulosus (Rhyparochro- 
mus) 2: 92. 

Sabulosus (Trox) 2: 212. 
Sacer (Ateuchus) 4: 2, 

[ON 
Sacharina (Thysanura) 3: 

156. 
Saga (Argynnis) 6: 143. 
Saginata (Mannerheimia) 

3: 190, 208. 
Saginatus (Cryptophagus) 

1: 194. 
Sahlbergi 

203. 
Sablbers (Bembidium) 1: 

192. 
Sahlbergi- (Chzetopteryx) 

0: 1270 OA 
Sahlbergi (Lyg2eus) 2: 93. 
Sahlbergi (Mesoleius) 4 

119, 

(Athysanus) 1: 

I52. 
Salda 1: 167, 200; 3: 
6755 
204. 

Saldide& 1: 115; 5: 185. 
.Salicella (Penthina) 10: 

54, 57. 
Saliceti (Orchestes) 6: 159; 

10: 206. 

Saliceti (Psylla) 2: 157, 
158, 168, 169. 

Salicetorum (Tipula) 3: 
17. 

Salicicola (Globiceps) 3: 
63, 102. 

Salicicola (Psylla) 2: 157, 
169. 

Salicicolella(Lithocolletis) 
4: 204. 

Saliciella (Opostega) 2: 
130 

Salicis (Cecidomyia) 5: 
96, 206. 

Salicis (Chermes) 2: 157. 
Salicis  (Chionaspis) 3: 

156; I: 144, 146, 148. 
Salicis (Curculio) 1: 181, 

2125 
Salicis (Eurytoma) 3: 
Salicis (Leucoma) 6: 

223-00 Me 
Salicis (Nepticula) 2: 
Salicis (Plagiodera) 1: 
Salicivora (Trioza) 2: 

168, 170. 

183. 
196. 

128. 

195. 

164, 



Salicola (Globiceps) 3: 
192. 

Salictella (Lithocolletis) 4: 
206. 

Saligna (Phyllocnistes) 2: 
136. 

Salius 7: 168. 
Salpingus 6: 159. 
Saltator (Euryscapus) 8: 

130. 
Saltatrix (Phryganea) 5: 
30 220. 

Saltensis (Harpyia bifida) 
2 T20: 

Samia 3: 2. 
Sandahli (Colias) 6: 212. 
Sandbergi (Cidaria) 6: 200, 

212. 
Sanguinea- (Formica) 3: 

233; -E34, 
J:NNOR OS. 

140, 142; 

Sangvineum (Callidium) 2: 
212. 

Sanguineus (Elater) 1: 50. 
Sanguineus (Lycus) 1: 50. 
Sanguinolenta (Cassida) 1: 

196. 
Sanguinolentus (Salius) 7: 

168. 
Saperda 1: 195. 
Saphirina (Syntomaspis) 3: 

183, 184. 
Sapholytus 3: 184. 
Saportella (Lithocolletis) 

4: 208. 
Sapphirinus(Onthophagus) 

2:21. 

Saprinus 2: 17. 
Sapyga 7: 161. 
Sapygide 7: 161. 
Sarcitorius (Ichneumon) 5: 

05;-4: 49, 134. 
Sarcophaga 4: 40, 42, 
KRA T70: 8: 3, 
139. 

Sarcophila 7: 182, 205. 
Sargus 1: 152. 
Sarothrocera $$: 197. 
Sarrothripa 5: 146; 6: 
SR (2 

'Sartor (Monochamus) 1: 

195. 
Sastragala 1: 134. 
Satellitia — (Scopelosoma) 
fr2r20 103: 8 25. 

Satsuma (Limnobia) 9: 
138. 

Saturata (Tapinostola) 7: 
103. 

Saturnia 2: 107, 108; 

3: 2, 95; 4: 3, 20, 
20:00 NI 
SOSASLAN TOTAL: 
DOO: ELINOR 
ANN TOO; 07 25 

Satyrata (Pupithecia) 4: 
83;6: 153, 215; 10: 203. 

Satyrides 1: 155, 164, 
165. 

Satyrus 1: 47, 106, 156; 
DÄR Nå 

Sauciana (Penthina) 4: 
385; 6: 201; 10: 55, 58, 
208. 

Saundersi (Trioza) 2: 163, 
TOG) 71 

Scabiose (Zygxena) 7: 36; 
8: 61, 166, 182. 

Scabiosata (Eupithecia) 9: 
18. 

Scabrana (Teras) 9: 166. 
Scabrellum (Trachoma) 1: 

02: 
Scabricornis 

1: 140. 
Scabrinodis (Myrmica) 8: 

BIN KNASEN DAG AFA: 
Scabriuscula (Dipterygia) 
i Are 

Scabrosus (Onthophagus) 
LEE 

SCEVAS ko EAI CA 5, 
56; 4: 164; 5: 171. 

Scalaris (Aricia) $8: 9, 
141. 

Scalenus (Limnophilus) 5: 
123. 

Scambus (Sceva) 1: 171. 
Scandinavius (Iulus) 10: 

34, 119, 143. 
Scanicus(Elleschus)1:195. 
Scanicus (Megophthalmus) 

I jer iekr 
Scantius $: 93. 
Scarabeoides (Thyreoco- 

TIS) LET 
Scardia 5: 168, 202. 
Scarites 2: 13. 
Scatobius 2: 18. 
Scatomyza 4: 172. 
Schefferana (Penthina) 4: 

86. 
Schefferana (Sericoris) 10: 

98, IOI. 

(Dasycoris) 

5 

Schallerianum (Teras) 9: 
164, 1077, 1603 

Schendyla 10: 45, 137, 
BIS LAG: 

Schillingii (Chorosoma) 2: 
61. 

Schizocera 8: 112. 
Schizochilus 10: 196. 
Schizoneura »5: 169, 

NO: 
Schizonycha 2: 18. 
Schiödte, J. C., nekrolog 

5: 101, 207. 
Schmidti (Polyommatus) 

6: 141, 214. 
Schneideri (Cidaria) 6: 

199, 200, 212, 223. 
Schneideri (Microvelia) 3: 

167. 

Schenherri (Anarta) 1: 4, 
11, 12; 4:79. 

Schcenherri (Barynotus)10: 
16, 196. 

Schenobius2:215,220. 
Scholzii (Psallus) 3: 64. 

102. 
Schreberiana(Penthina)10: 

54, 56. 
Schrenckii (Scolia) 9: 111. 
Schultziana (Sericoris) 10: 

98, IOI. 
Schulziana (Penthina) 4: 

86; 6: 151; 10: 203. 
Schöyeni (Acidalia) 4: 68, 

70, HSO 81) TIr8:E 0: 
108, 212, 224: 

Schöyenia 4: 191, 194. 
Sciaphila 4: 79, 85; 

10: 205, 210. 
Sciapteron 2: 213, 220. 
Sciapteryx 8: 115. 
Sciara 4: 182. 
Sciocoris 1: 123, 124; 

8: 83. 

Sciophila 4: 189. 
Scitellum (Cemiostoma) 2: 

[gl 
Scitulus (Tachyporus) 10: 

196. ; 
Scleropterus 5: 168. 
Sclopeta (Brachinus) 9:20. 
Scodiona 6: 213. 
Scolia 3: 11; 9: 109, 114. 
Scoliiformis (Sesia) 2: 2153. 
Scolioplanes 8: 39, 155; 

10: 35, 43, 137, 133, 
143, 144. 
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Scoliopteryx 1: 47; 7: 
103. 

Scolopendra 
SNS: 

Scolopendrella S: 
10: 48, 138, 144. 

Scolopendrellide 
48, 134, 138, 

Scolopendride 10: 
184, SY 

Scolopostethus 1: 203; 
270 DO; 

Scoparia 4: 66, 83; 6: 
200, 224; 10: 205. 

6: 166; 

39; 

Scopelosoma 6: 212;/ 
SITO3:S: 25 

Scopularia (Boarmia) 6: 

213. 
Scoria 1: 47. 
Scotias (Gibbium) 1: 103. 
Scotodes 5: 166. 
Scotosia 9: 18. 
Scripta (Tipula) 3: 20. 

Segetana (Cnephasia) 9: 
190, 191. 

Segetis (Elater) 2: 53, 60. 
Segetum (Agrotis) 7: 5, 
20 

Segnis (Aricia) 4: 169. 
| Sehirus ÅA: 117,,. 118, 

119; 4: 47. 
Selandria 8: 115. 
Selectus (Globiceps) 3: 

033 NOTRRID2 
Selene (Argynnis) 1: 46, 

106; 4:-74; 6: 141, 149, 
193;,14;,138; 9: -45;:110: 
205. 

Selene (Tipula) 3: 26. 
Selenia 1: 47; 4: 

I1. 26, 54; 7: 40. 
Semblis 4: 141. 
Semele (Satyrus) 1: 47, 

IO0: 0: I25: 

10, 

| Semialbana YXTortrix) 9: 

Secriptana (Penthina) 10: | 

Scrophulari& (Anthrenus) 
ÖA 

Scurra  (Pachyrhina) 3: 
14. 

Scutellaris (Orchestes) 1: 
182. 

Scutellaris (Ptychoptera) 

Scutellata (Coccidula) 1: 
196. 

Scutellera 3: 10. 
Scutellerina 1: 

119. 
Scutello-punctatus $$: 78. 
Scytonotus 10: 35, 73, 

139, 140, 145. 
Secalina (Noctua) 7: 63, 

136. 
Secalina (Thrips) $: 120, 

20: 

116, 

Secalis (Hadena) 7: 57, 
135. 

Secalis (Noctua) 7: 8, 62, 
124. 

Secalis (Phalxna) 7: 63. 
Secalis (Pyralis) 7: 61, 

136. 
Sedi (Aporophyla) 5: 71. 
Sedulus (Ichneumon) 7: 
ARTS 

Segetalis (Hippodamia) 1: 
196. 

173, 176. 
Semiargus(Cupido)1: 105. 
Semiargus (Lycena) 1: 

40; 3:34. 
Semicolorata (Heptagenia) 

RS bly 
Semifasciana (Penthina) 

10: 54, 57- 
Semifulva (Phyllocnema) 

5: 194, 195. 
Semihirta (Eriesthis) 2: 

19. 
Semijanthina (Pyllocnema) 

SIRLOSS 
Seminulum (Agathidium) 

[:200;.5: 154: 
Semioscopis 4: 11; 3: 

59. 
Semictellus 8: 130. 
Semipurpurella — (Micro- 

pteryx). 4: 216; 5: 39, 
41, 89. 

Semistriata (Simplocaria) 
3: 188, 206; 10: 196. 

Semisulcatus (Isobates) 10: 
7. 

Senegalensis (Cybister) 2: 
14. 

Senex (Nudaria) 8: 68. 
Senex (Tipula) 4: 185. 
Senilella (Caunaca) 1: 57. 
Septempunctata (Coccinel- 

ka); 9:42; 10: 202. 
Septentrionalis (Botys) 5: 

57- 

Septentrionalis (Chrysome- 
la) 4: 141. 

Septentrionalis 
mon) 1: 77. 

Septentrionis (Homalium) 
3: 190, 208; 10: 207. 

Septentrionis(Hydroporus) 
5: 164. 

Septentrionis (Pachyta) 1: 
195. 

Septentrionis 
13.183, 20025 

Sequax (Micropterna) 5: 
1245: 

Sequellum (Cerostoma) 1: 
58. 

Serenthia 5: III. 
Serenthiaria 3: 
Serica, 2: 212: 
Sericeicornis (Sympiezus) 

9: 185. 
Sericeus (Gyretes) 9: 20. 
Sericopeza (Nepticula) 2: 

130. 
Sericoris 10: 31, 64, 

35, 37: 97— 050 

Sericosomus 10: 206. 
Sericostoma 5: 128. 
Sericostomatidae 

1.15, -1205.2 1Or - 

Seriepunctatus (Harpalus) 
10: 210. 

Serior (Salda) 1: 168. 
Serotina (Tipula) 4: 186. 
Serraria (Cidaria) 9: 96. 
Serraticornis (Calopus) 2: 

212: 
Serraticornis (Corymbites) 

1: 194; 10: 206. 
Serratus (Cryptus) 7: 19, 

25. 

Serratus (Scleropterus) 5: 
168. 

Serricornis 
193. 

Serricornis (Tipula) 3: 18; 
4: 187. 

Serricornis (Xeronthobius) 
13103: ; 

Sesia 1: 47, 198, 215; 
2: 1104,. 118, 213; 4: 
46, 60, 110, 120, 124, 
223=10:-L302 TSG, 
226; 10: 206. 

Setiformis (Clavaria) 9: 19. 
Setifrons (Tulus) 10: 121. 
Setina 7: 190. 

(Iechneu- 

(Patrobus) 

IIT.: 

= 
9: 

(Agabus) 1: 



| 
; 

ö 

. 
g 

Severus (Hister) 2: 17. 
Sexmaculata (Larra) 7: 

165. 
Sexmaculata (Leptura) 2: 

173. 
Sexpunctatus (Athysanus) 

1: 204. 
Sexpunctatus (Psocus) 1: 

97. 
Sexstrigatus (Pompilus) 7: 

165. 
Seydlii (Saperda) 1: 195. 
Sjelandicus (Iulus) 10: 

116. 
Sialis 6: 164. 
Sibiriakoffia 4: 159. 
Sibiricus (Haliplus) 3: 

154. 
Sibiricus (Stenus) 3: 154; 

190, 208. 
Sicula (Scolia) 9:-109. 
Siebkei (Tipula) 3: 18. 
Sieboldi (Chilostigma) 5: 
He 

Siganorosis 2: 94. 
Sigara 6: 168. 
Signata (Tipula) 3: 21. 
Signaticollis (Berosus) 2: 

210. 
Signaticornis (Aradus) 3: 

75, 80. 
Signatipennis (Grammo- 

taulius) 5: 119. 
Signifer (Clerus) 2: 17. 
Signifera (Acm2&o0dora) 2: 

TEA 
Signoreti (Berytus) 2: 68, 

69, 70, 71. 
Signoretii (Cleptria) 8: 

107. 
Silacea (Epurxa) 1: 193. 
Silaceata (Cidaria) 9: 18, 

96. 
Silo 5: 129. 
silpha 1: 50; 2: 17; 4: 

FernOSH0: 203-230; 
(NTE r2156; 10-290; 
202 

Silvanus 1: 102. 
Silvanus (Ichneumon) 1: 

27. 
Silvarum (TIulus) 8: 40; 

MOÖSTI7A 127 142; 1468: 
Silvestris (Ligyrocoris) 1: 

2075 
Silvicola (Dolichopeza) 3: 

LE: 

Silvius (Carterocephalus) 
FT 2T3: 2203 0:48. 

Similata (Acidalia) 7: 104. 
Similatorius (Ichneumon) 

V:T22500: AT, 143, 44; 
I3T- 

Similatus (Oodes) 2: 14. 
Simile (Apion) 1: 195. 
Similella (Oecophora) 4: 

88; 6: 203, 224. 
Similis (Dasyptera) 2: 186. 
Similis (Sapyga) 7: 161. 
Similis (Symplecta) 2: 

206. 
Simillimus(Aradus)3:107. 
Simplaria (Acidalia) 6: 

197. 
Simplex (Platytermus) 3: 

183. 

Simplocaria 5: 188, 
206; 10: 196. 

Simulans (Agrotis) 8: 25, 
68. 

Simulata (Cidaria) 6: 213. 

Simulia 4: 71; 5: 136, 
219; 6: 162, 168, 216, 
217. 

Simyra 1: 33, 35, 51, 

92; 3: 87, 104; 9: 190, 
227. 

Sirapis (Leucophasia) 1: 
7 (01.341 (0) 1 fär Koler BINLO ÅS 

Sincera (Agrotis) 5: 71; 
NERE 

Sinister (Ichneumon) 5: 
63,02: 

Sinodendron 1: 50. 
Sinuata (Thoria) $: 79. 
Sinuaticollis (Isehnocoris) 

2:88. 

Sirex 8: 117; 5: 
SLIT de SSA 

Siricide 8: 112. 
Sirthenia $8: 109. 
Sisyphus 2: 20. 
Siterata (Cidaria) 1: 48. 
Sitodrepa 1: 194. 
Sitones 1: 195. 
Skärholmen, fjärilar å 9: 

96. 
Smaragdina (Formica) 8: 

64. 
Smaragdinus (Gymnopleu- 

fUS) Ar 20, 
Smaragdula (Leptura) 5: 

164. 

164; 

SN 

Smeathmanniana (Coccyx) 
2 TA2 MO: BION 246 

Smerinthus 1: 47, 148, 

197; 7: 36, 39, 102; 
8: 60, 166; 10: 2. 

Sminthurus 1: 159, 162, 
203. 

Smittia 4: 181. 
Snytbaggen, se Hylobius. 
Sobrina (Agrotis) 7: 103. 
Sobrina (Cetonpia) 2: 18. 
Sobrina (Gypona) 2: 25. 

Sobrinata (Eupithecia) 4: 

27, 54: 
Socia (Xylina) 9: 96. 
Socialis (Linyphia) 1: 172. 
Socius (Tetranychus) 10: 

225. 
Sodalis (Geophilus) 10: 

407 135, "IT44: 
Solandriana (Grapholitha) 

10: 206. 
Solenogaster S: 50. 
Solenopsis 3: 134, 137, 

130 FASS PLAO: 
Solitarius (Orthocentrus) 

ASTENS: 
Solstiialis (Melolontha) 8: 
28:TRO, 

Solutus (Tachyporus) 3: 
190, 207. 

Sonchi (Aphalara) 2: 151. 
Sorbi (Chermes) 2: 153. 
Sorbi (Lithocolletis) 4: 

202. 
Sorbi (Nepticula) 2: 128. 
Sorbiana (Tortrix) 9: 174, 

NO: 
Sorbifoliella  (Lithocolle- 

tis) 4:7202. 
Sordaria (Gnophos) 4: 81; 

10: 206. 

Sordida (Coprothassa) 10: 
196. 

Sordida (Hadena) $: 69. 
Sordida (Trichosticha) 2: 

188. 
Sordidata (Cidaria) 6: 151; 

SI LJ2 LR ANO: 
Sordidipennis (Aricia) 4: 

169. 
Sordidus (Athysanus) 1: 

203. 
Sordidus (Philonthus) 10: 

196. 
Soronia 1: 193; 2: 17 

205 
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'Soror (Bessopora) 10: 207. 
Soror (Tipula) 9: 138. 
Sororcula (Anabolia) 0»: 

124. 
Sororcula (Ula) 2: 205. 
Sororculana (Penthina) 4: 

85; 10: 55, 60. 
Sororiata (Anaitis) 6: 199. 
Spadicea (Orrhodia) 7: 

103: 
Spadicearia (Cidaria) 6: 

213010:12035 
Sparmannella  (Micropte- 

ryx) 4: 215; 5: 39, 40, 
89. 

Sparsus (Limnophilus) 3. 
123. 

Spartifoliellum (Cemiosto- 
ma) 2: 135. 

Spathegaster 5: 184. 
Speciosa (Agrotis) 4: 10, 

24, 54, 70, 78; 9: 71, 
Kö05-52207-9:1IL 7750: 
17. 

Spectator (Theates) 9: 151, 
152. 

Spectrum (Brachycerus) 9: 
IE 

Speculum (Tipula) 3: 20. 
Spenatflugan 1: 89. 
Spercheus $: 131. 
Sperchius (Euchromia) 2: 

46. 

Spherites 1: 193. 
Sphagnicola (Piezostethus) 

4: 135220: 0: FYI. 
Sphegiformis (Sesia) 2: 

104, 118; 4: 46. 
Sphenoptera 2: 16. 
Sphinx 1: 47, 197, 215; 

2: ÖAR ET TGS MSS: 
TOOFT22075 (Ö3K2T2 ve 
80:40; 8:-22,1256:-10: 
84, 86. 

Sphodrus 9: 189, 207; 
10: 16. 

Sphyrus (Papilio) 6: 140. 
Spilocryptus 4: 3, 30, 

50, 55; 3: 96, 206. 

Spilophorus 2: 18. 
Spilosoma 1: 47, 5: 140, 

130, 220:10: 100.223; 
NEO, KL2 2598: 108: 

Spinaciz (Anthomyza) 1: 
SOF-TLTTS 

Spinicolella (Lithocolletis) 
4: 206. 

Spinifrons (Galeatus) 3: 
118. 

Spinigerellus 
TUS) TOS: 

Spinilabris (Leistus) 1: 
50. ; 

Spinipes (Arenocoris) 1: 

(Pachyme- 

139. 
Spinipes (Hydnobius) 10: 

208. 
Spinipes (Scolopendra) 8: 

IS: 
Spinolella  (Lithocolletis) 

4: 197. 
Spinosa (Chlorida) 8: 191. 
Spinosus (Anchialus) 2: 

210. 

Spinosus (Cryptus) 7: 24, 
28 

Splendens (Oniticellus) 2: 
22. 

Splendens (Saprinus) 2: 
Te 

Splendidulus (Athysanus) 
EO 

Spondylis 1: 50. 
Sponsanum (Teras) 9: 164, 

169. 
Sponsor (Cryptus) 7: 21, 

28 
Spretus (Caloptenus) 2: 
200 

Spuria (Gonomyia) 9: 134. 
Spångbergi (Angerona) 6: 

2125 
Spångbergi (Idiocerus) 3: 

194, 209. 
Squalens (Limnophila) 2: 

194. 
Squamanum (Teras) 9: 

163, 165. 
Squamifera (Schizonycha) 

AELD: 
Stachydis (Dicyphus) 3: 

64, 102, 193. 

Stagnalis (Hydaticus) 1: 
193. 

Stagnicola (Tipula) 4: 185. 
Stagnorum (Hydrometra) 

3: 166. 
Standfussi (Psyche) 9: 96; 

10:2205; 
Staphyliniformis (Ischno- 

coris) 2: 88. 
Staphylinoides (Pterotme- 

tus)- ls 208: LOOSE 

34: 

Staphylinus 1: 182, 
2T2 RI: 

Staphylinus (Campodea) 3: 
150! 

Statices (Ino) 1: 47. 
Stauropus 5: 190, 227; 

0:30; 8: 248 LOOSE 
124, 120: 

Steganoides = (Stiphroso- 
ma) 1: 199, 215. 

Steganoptycha 4: 87; 
6: 202; 10: 203, 208. 

Stelis 10: 156, 159. 
Steilatarum = (Rhampho- 

schisma) 1: 47; 2: 105. 
Stellatus (Stenophylax) 5: 

126. 
Stenamma 3: 134, 137, 

138, 145. 

Stenelophus 10: 16. 
Stenocarenus 1: 204, 

207- 
Stenocephalus $: 91. 
Stenocranus 1: 205. 
Stenogaster 2: 74, 75. 
Stenolabis (Chermes) 1: 

206. 
Stenolabis (Psylla) 2: 157, 

108, 170; BAS: 
Stenolophus 4: 46. 
Stenonia 10: 71, 
Stenophylax 5: 125, 

126, 165. 
Stenopodina 5: 175, 

176. 
Stenopsocus 1: 94, 95. 
Stenostola 3: 154. 
Stenotrachelus10:210. 
Stenozygum 8: 84. 
Stenus 2: 210; 3: 154. 

100, --208:-0:. AÖMAA 
159; 10: 196. 

Stephanitis 3: 113. 
Stercoraria (Scatomyza) 4: 

73: 
Stercorarius (Hister) 1: 

93: 
Stercorator (Pimpla) 7: 

87- 
Sternipennella (Casigneta) 

2: 96: 
Sternocera 2: 15. 
Sthenaridea 5: 197. 
Sthenarus 5: 197. 
Stickelbärssågaren 5: 185. 
Stictica (Symplecta) 2: 

206. 



Stieberi (Polyommatus) 9: 
f7, 124. 

Stigma (Leptrix) 2: 19. 
Stigma (Limnophilus) 5: 

F20- 120, 211. 
'Stigmatella (Apatania) 5: 
KSL: rd: Te 

Stigmatella (Limnophila) 
2: 196. 

'Stigmatella 
Sö få 

Stigmatica (Limnobia) 2: 
203. 

Stigmaticus (Psocus) 1: 

(Phryganea) 

- 
95: 

Stigmaticus (Stenopsocus) 
NOR: 

Stigmatogaster <10: 
143. 

Stipella (Oecophora) 6: 
203, 224; 

Stiphrosoma 1: 199, 
ANA 

Stiroma 1: 204. 
FF Stomoxys 1: 151. 

Stragulata (Cidaria) 5: 72. 
 Straminea (Conchylis) 2: 

138; 9: 195, 197. 
I  Straminea (Leucania) 

96, 100, 205, 207; 
4 69. 

Stramineana (Tortrix) 9: 
| 177. 

Stratiomys 1: 151. 
| Striana (Euchromia) 10: 

; 

5: 
8: 

62, 63. 
Striata (Emydia) 5: 150. 
Striata (Ephemera) 3: 177. 
Striata (Neuronia) 1: 69, 

13: 
Striata (Phryganea) 1: 69, 

Z3:-1A:1138, 221. 
'Striata (Pycnopterna) 7: 

33: 
Striata (Trichostegia) 1: 

73: 
Striatella (Liburnia) 1: 

205. 
Striatulus (Hemerobius) 

$:05: 
Striatulus (Psocus) 1: 95. 
Striatulus — (Stenopsocus) 

1: 95 
Striatus (Cymatopterus) 1: 

193. 
Striatus (Deltocephalus) 1: 

206. ninnhai——— —  <3 o—=—— X—————=—= i = im — — — — —"—--—- —<..$ $Ä —="=—>ZZpP»——= 0. 
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Stridulus (Pachytylus) 8:]| Subaurea (Erioptera) 9: 
3: 

Strigana (Tortrix) 9: 173, 
177. 

Strigaria (Acidalia) 6: 198. 
Strigilella (Nepticula) 2: 

127. 
Strigilis (Hadena) 7: 64, 

66. 
Strigillaria (Aspilates) 1: 

48. 
Striginervis (Xysta) 1: 17; 
(SFL 

Strigipleuris (Pimpla) 4: 
[0Y- pA RS 

Strigosa (Oligotricha) 1: 

75: 
Strigula (Agrotis) 1: 47. 
Strigulana (Semioscopis) 

9: 59. 
Striicornis  (Orthotylus) 

13 1997 210. 
Striola (Trioza) 1: 206; 
PSTÖA NT TY OS TFIE 

Strobilana (Grapholitha) 

5: 33 
Strobilana (Tortrix) 9: 14, 
Strongylogaster =S: 

TIS 
PER ASylosdathas 5: 

I 

22 

Strunckii (Termes) 5: 2, 
18. 

Sträckgräshoppor 2: 2. 
Stumpfii (Brachyplatys) 8: 

71- 
Stuxbergii (Scatomyza) 4: 

174. 
Stygnocoris 2: 85, 90. 
Stygnus 1: 203; 2: 91. 
Stylata (Trypeta) 7: 88. 
Stymnonotus 8: 103. 
Stålia 5: 179, 184. 
Stålii (Neuronia) 1: 67. 
Stålii (Oligostomis) 1: 67. 
Stäket, Östra, entomolo- 

gisk utfiygt till, 1: 42, 
Br 

Subalbidella (Hecista) 2: 
96. 

Subapterus (Coranus) 1: 
207-00 

Subapterus (Merisus) 8: 
129. 

Subarcuana (Phoxopteryx) 
10: 109. 

Subauratus(Agrilus)5:168. 

130. 
Subbaumanniana (Coccyx) 

2: 139035 10: 21: 
Subbimaculella (Nepticu- 

la) 42 IGN 
Subcentralis(Limnophilus) 

DÖ: N20NI3ON 2126 
Subcoleoptrata (Alophora) 

1 ÖRE 
Subcupratus (Gymnopleu- 

ITUS)s2: 20. 
Subcyaneus (Pristonychus) 

10: 16. 
Subfasciaria (Cidaria) 6: 

203: 
Subhastata » (Cidaria) 7: 

104; 9: 31. 
Subindutum (Amorphoso- 

ma) 2: 16. 
Sublevis(Tomognathus) 3: 

134, 135, 147; 8: 44, 
159. 

Sublustris (Hadena) 2: 
2140220-T4103;,9: 202 

Submarginatus = (Ichneu- 
mon) 1: 84. 

Submutica (Decatoma) 3: 
185. 

Subnebulosus (Psocus) 1: 

97. 
Subnodicornis (Tipula) 3: 

24. 
Subnubilus (Brachycen- 

trus) 5: 129. 
Subocellana (Grapholitha) 

6: 202. 
Subpunctulata(Phryganea) 

BD: T23, 
Subquadratus (Agabus) 3: 

188, 189, 206, 207. 
Subquadratus (Cryptus) 7: 

20:20: 
Subreptorius (Ichneumon) 

1: 384. 
Subserricornis (Tipula) 3: 

18. 
Substriatus (Olistherus) 

10: 210. 
Subterraneum (Himanta- 

rium) 10: 143. 
Subterraneus (Bledius) 3: 

190, 208. 
Subtilis (Gaurodytes) 

210. 
Subtincta (Limnophila) 2: 

193. 

2. 
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Subtusa (Plastenis) 9: 96. | Swammerdamia 4 :88; 
Subula 1: 153. ÖT202T22AE 
Subulatum (Apion) 4: 47. I Sycophanta (Calosoma) 2: 
Subunilineata (Tipula) 3: 

20. 
Succicola (Atheta) 10: 208. 
Succincta  (Lycoperdina) 
2: 

Succisus (Carpophilus) 1: 
102. 

Sudetana (Penthina) 4: 
SO ARNES 0: 205. 

Sudetana (Sericoris) 10: 
98, 102. 

Sudetica (Scoparia) 6: 200; 
10: 205. 

Suffumata (Cidaria) 5: 72; 

9: 18, 96. 
Sulcata  (Falagria) 10: 

196. 
Sulcatus (Acilius) 10: 199. 
Sulcicollis (Peritrichia) 2: 

19. 
Sulcinodis (Myrmica) 

134, 148, 149. 
Sulcipennis (Aphodius) 

22 

2: 

2: 

Sulphurea (Colias) 6 
Sulphurea (Heptagenia) 3: 

175, 177, 204. 
Sulphurea (Pieris) 6: 140. 
Sulphurella 

tix)Sl: 205: 

Sundevalli (Acronycta) 6: 
ITE 

Superba (Thalessa) 9: 52, 

54: 
Superus 

10: 35, 75, 140, 145. 
Surinamensis (Silvanus) 1: 

102. 
Sus (Aphodius) 2: 212. 
Susinellum (Cemiostoma) 
LANE 

Suspecta (Buprestis) 2: 16. 
Suspecta (Dyschorista) 7: 

103. 
Suspiciosus 
i BST 

Sutor (Cerambyx) 7: 
134. 

Svartsjölandet, fjärilar å 
2807 

Swainzoni (Rhizopsyche) 
DNA STON 2 

Swammerdamella (Nemo- 
phora) 10: 200. 

(Ichneumon) 

Sig 

): 212: 

(Thamnotet- | 

211. 
Sydvarangers Lepidopter- 

fauna 4: 63. 
Sylvanus (Hesperia) 1: 

48. 
Sylvanus (Lophoderus) 9: 

184. 
Sylvanus (Pampbhila) 1: 

107, 165. 
Sylvatica (Cicindela) 4: 

66, 2,10. 
Sylvaticus (Drymus) 2: 

78 
Sylvella (Lithocolletis) 4: 

210. 
Sylvellum (Credemnon) 1: 

60. 
Sylvestrana (Retinia) 10: 

SRA AS 
Sylvestris (Anthocoris) 3: 

193: 
Sylvestris (Lyg&us) 2: 76. 
Sylvestris (Peritrechus) 2: 

92. 
Sylvicola (Amara) 1: 157. 
Sylvicola (Limnobia) 2: 

200. 
Sylvicola (Psylla) 2: 159. 
Sylvinus (Alphus) 2: 105. 
Sylvinus (Hepialus) 4: 

40518:--20, 
Symethus (Gerydus) 8: 

64. 

| Symphyla 10: 48, 134, 
(Brachydesmus) | q y j 138. 

Sympiezus 59: 185. 
Sympistis 1: 3. 

| Symplecta 2: 182, 205; 
ILS 

Synairema 8: 116. 
Synergus 9: 182, 183, 

184, 186. 

Syneunetis 2: 95. 
Syntomaspis 3: 182, 

183, 184, 186. 

Syntomis 2: 46. 
Syrichthus (Heteronychus) 
ATS: 

Syrichtus 1: 48; 4: 65, 
FÅS et Eng Hoa de oe 
68 

Syringaria (Pericallia) 5: 
190, 227; 8: 69. 

Syringella (Tinea) 2: 6, 57. 

Syromastes1: 136, 137, 

2075-44) 47, NIAS 
Syrphus 8: 7, 61, 139. 
Sädesknäppare 2: 51; 5: 

Jo 

Tabaniforme (Sciapteron) 
B:LAT3N220 

Tabanus 1: 151; 4: 46, 
71; 9: 96, 206. 

Tachina 1: 17; 6: 153; 
€: OTO AONS 

Tachinus 10: 196, 198, 
207, 208, 215. ; 

Tachyporus 10: 196, 
210. 

Tachyris 2: 41. 
Tzniata (Cidaria) 9: 96. 
Te&niocampa 1: 48; 2: 

214, 220;:10:12T2203; 
I:320; 9:24: 

Tzxnionota (Trichosticha) 
2: 189. 

Teniopus (Chlorops) 5: 53, 
90, 1203, 231; O:-TO2) 
220:-43- FAO -F200-05 

17 R333 0: SITES 
125. 

Tages (Nisoniades) 1: 46, 
1075-105: 

Taleporia 9: 59; 7: 6, 
121. 

Talpa (Astycops) 4: 72, 
118. 

Talpa (Onthophagus) 2: 
2 

Talpa (Troz) 2:0225 
Tanaceti (Adimonia) 9: 

42. 
Tangira (Tetyra) 1: 124. 
Tanycrurus 10: 207. 
Tanypus 3: 383, 103. 
Tapetzella (Tinea) 7: 87. 
Taphropeltus 2: 78, 

32. 
Tapinoma 3: 132, 136, 

139. 
Tapinostola 7: 103; 

8: 69. 
Tarandi (Hypoderma) 7: 

180, 204; 8: 72. 
Tarandi (Oestrus) 4: 165; 

10: 213. 
Tarandinus (Tabanus) 4: 

46; 9: 96, 206. 
Taraxaci (Caradrina)7:103, 



”Tarsalis (Cleptria) 8: 108. 
Tarsiplumalis (Zanclogna- 

tha) 9: 17. 
Tarsoleucus (Cryptus) 7: 

20. 

Tarsoleucus (Ichneumon) 
f:422203 27; 

Tasgius 4: 47. 
Tau (Aglia) 2: 108. 
Taxonus 8: I15. 
Taygete (Oeneis) 7: 

Vär 
Tectum (Deliphrum) 10: 

213: 
Tegenaria 1: 171. 
Telarius (Tetranychus) 10: 

224. 
Teleia 5: 60. 
Telicanus (Cupido) 2: 41. 
Temnostethus 1: 202. 
Tenax (Eristalis) 7: 5, 

120. 
Tenebrio 1: 102. 
Tenebrosa (Rusina) 6: 

213. 
Tenella (Gonomyia) 2: 

204. 
Tenella (Lithocolletis) 4: 

16, 

199. 
Tenella (Triodonta) 2: 

19. 
Tenesa (Trentepohlia) 9: 

T30N 137. 
Tentacularia (Herminia) 
TES 

Tenthredinide 4: 143; 
8: 112. 

Tenthredo 4: 91; 5: 
1065; 8: 116. 

Tenuiata (Eupithecia) 5: 
100, 227: 

Tenuicornis (Stenus) 5: 
167. 

Tenuipes (Limnobia) 2: 
SK202: 
Teophrastus (Farucus) 8: 

64. 
Tephrea 2: 18. 
Teras. 8:, 61, ”£67; 9: 

160, 162, 
Teratocoris 5: 170. 
Teredus 2: 210; 4: 47. 
Fermes 5: 2,13, 11, 18, 

20, 22—25. 
Terminalis (Cynips) 3:183. 
Terminalis (Teras) 8: 61, 
( 

Terminalis (Tetrastichus) 
3: 183. 

Terminatorius, — (Ichneu- 
men), 1:32, SI; 

Termiter 5: I. 
Terrestris (Bombus) +»: 

100227: 108-105: 
Terrestris (Iulus) 10: 34, 

116, 133, 142, 143, 145. 
Territelarie 2: 2, 54. 
Tesselatus (Halesus) 5: 

fö: 
Tesseradactylus (Platypti- 

lus) 10: 205. 
Tesserula — (Micropeplus) 

1:T1O3: 
Tessulatella (Scardia) 6: 

202, 223. 
Testacea (Apamea) 8: 68. 
Testacea (Pseudapicono- 

ma) 2: 46. 
Testacea (Rhagonycha)10: 

206. 
Testaceo-guttata (Oxythy- 

rea) 2:18. 
Testaceus (Laemophleus) 

13102. 
Testaceus (Paniscus) 7: 87. 
Testata (Lygris) 1: 48; 
TOA 

Testudo (Heterogenea) 2: 
106. 

Tetralunaria (Selenia) 7: 
40. 

Tetramorium 39: 137, 
133, APA LAOS 
1345 

Tetranychus 10: 223. 
Tetraquetrana (Grapholi- 

tha) 4: 87; 10: 206. 
Tetrastichus 3: 183; 

231833 SA KI SAI120,. 
130; 10:YI87E 

Tetratoma 10: 214. 
Tetyra 1: 117, 120, 122, 

124. 
Textana 

54, 57: 
Thalessa 9: 52. 
Thamnotettix 1: 205. 
Thaumacerus (Synergus) 

8: 184: 
Thaumas (Thymelicus) 1: 

107. 
Theates 9: 149. 
Thecla 1: 48, 49, 105, 

164, 165; 6: 192; 8: 67. 

(Penthina) 10: 

6 I 

| Thedenii (Asynarchus) 5: 
25: 

Thedenii (Cidaria) 6: 212. 
Theorini (Amphidesmus) 

CSO: 
Theorini (Papilio) 2: 45. 
Thephritis 3: 8, 211. 
Therapha 1: 142. 
Therinella (Casigneta) 2: 

96. 

Theristes 1: 55, 63. 
Tholomiges 5: 56. 
Thomsoni (Agabus) 3: 

189, 207; 10: 212. 
Thomsoni (Gaurodytes) 1: 

184. 
Thomsoni (Techneumon) 1: 

171. 
Thomsoni (Piezostethus) 
DITA, 2003-Å5AL35, 
I37,2205 

Thoracella (Bucculatrix) 
ANS 

Thoracica (Aunthia) 2: 13. 
Thoracica — (Cassida) TI: 

1003 2:A212: 
Thoracica (Gerris) 3: 169, 

TT 
Thoracica (Silpha) 1: 50. 
Thore (Argynnis) 5: 164; 

9:1 485-124; 10: 193: 
Thoria 8: 78. 
Thriphosa S: 184. 
Tihrips.. 1: 42035 204; 

9: 53, 96, 206; 8: 60, 
119. 

Throscus 2: 210, 220. 
Thulea (Arctia) 6: 213. 
Thulea (Bombyx) 1: 92. 
Thulea (Chelonia) 1: 92. 
Thunbergella (Eriocepha- 

la) mA 
Thyatira 1: 438; 7: 40, 

OJ: 
Thymalus 1: 193. 
Thymelicus 1: 107. 
Thymi (Lyg2&us) 2: 65. 
Thymi (Nysius) 1: 207; 

2: 04. 
Thyreocoris 1: 117. 
Thyreopterus 2: 11. 
Thysania 2: 43. 
Thysanoptera 1: 207, 
Sf 

Thysanura 1: 149. 
Thysanus 9: 145. 

| Tibialis (Atheta) 10: 196. 
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Tibialis (Eutelus) 3: 185. 
Tibialis (Helomyza) 4: 

177. 
Tibialis (Spilocryptus) 4: 

30. 
Tiedemanniana (Sericoris) 

10: 99, 104. 
Tigrinus (Rhopalus) 1: 

143, 144. 
Tilesii (Sphodrus) 3: 189, 

207. 
Tilie (Pediopsis) 3: 156. 
Tilixe (Smerinthus) 1: 47, 

197; 7: 39, 102. 
Timandra 5: 57. 
Tincta (Mamestra) 1: 47. 
Tincta (Pachyrrhina) 9: 

140. 
sfamea 2:10: 57; -0:115 75 

CAO Re a 

Tine&-operculate 2: 
7 

Tineana (Phoxopteryx) 10: 
TOO TIL: 

Tineides 1: 53. 
Sang1sT 1 204; a: TIO; 

III, II13—121, 163. 

Tingitaria 3: 111, 113. 
Tingitide1: 115; 3: 108. 
Tingitina 3: 109. 
Tiphon (Coeenonympha) 1: 

107; 8: : 24; 9:125; 
FÖTT SO 

rpula "d:; T52;C23- 105; 
1090:"0: 15.175 4: 184; 
JVIALOD, 130, 139. 

Tipularius (Neides) 2: 67; 
CPK 

Tipulide 2: 177, 219; 
9: L3, 00. 

Tipuliformis (Sesia) 1: 
47, 198, 215; 2: 104; 
4: 127. 

Tipulipes (Dicranomyia) 
RNA: 

Tiridates (Charaxes) 10: 
191. 

Tityrella (Nepticula) 2: 
129. 

Togata (Xanthia) 6: 213. 
Tomentosus (Anoplochi- 

lus) 2: 18. 
Tomicus 4: 47; 8: 3, 

31, 135, 154;9: I I—13. 
Tomognathus 3: 134, 

T35R ESA TATNORAA, 
159. 

Torrida (Amara) 5: 164; 
T03TO5, 210 

Torridus (Cyrtonotus) 3: 
189, 207. 

Tortriceana (Phryganea) 
MVA 

Tortricella (Cheimatophi- 
la) 10: 29. 

Tortricide 9: 159; 10: 

17, 49, 97: 
Tortricodide& 9: 160; 

10:528: 
"FÖrtrix 9:15, 09, 183; 

4: 84; 6: 201, 223; 8: 

3,33: 135; 0: IG, 14, 
7 USS NOJ SR MT ae Ha je 

[0:20 203-205: 
Torva (Bombyx) 8: 182. 
Torva (Notodonta) 8: 61, 

168, 182, 204. 

Torymus 3: 179, 182, 
183, 184, 185, 186; 

Ät 88. 
Toxzotus 1: 195; 23212; 

10: 206. 
Trabeatus (Lycus) 2: 17. 
Trachea 7: 103; 8: 26. 
Trachoma 1: 55, 62. 
Trachypachus 5: 168. 
Transgressus(Chironomus) 

4: 180. 
Transversata (Scotosia) 9: 

18. 
Trapezonotus 3: 66; 

6: 159. 

Trechus 1: 192; 2: 14; 
10: 210, 

Tremex 8: 116. 
Tremul2 (Lithocolletis) 4: 

2 Ke 
Tremul&e (Notodonta) 7: 

36; 8: 
Prem (Lithocolletis) 
AV212 

Trentepohli (Limnobia) 9: 
136. 

Trentepohli(Trentepohlia) 
LA 

Trentepohlia 9: 

22 

135. 

Trepida (Sphenoptera) 2: 
16. 

Trepidaria (Psodos) 4: 
194. 

Trepidata (Psodos) 4: 141. 
Triangularis '(Phyllocne- 

maj) 8: 193, 195: 
Triarthron 3: 155. 

Tribalus 2: 17. 
Tribolium 1: 102. 
Trichiocampus 8: 113. 

I 'Trichiosoma 8: 113. 
Trichiura 2: 107; 4 
ISS 

Trichius 1: 50; 4: 45, 
47. 

Trichocera 2: 180, 196, 
197; 2105" 4IITSSM0G 
97- 

Trichomyza 8: 14, 147. 
Trichopsyche 4: 3, 

SYLNSTINSO: ; 
Trichopsylla 2: 162. 
Trichoptera 1: 64; 5: 

VISS 
Trichopterus(Pionosomus) 

2. 89. 

Trichopteryx 5: 167; 
10: 2070 205: 

Trichostegia 1: 66, 73, 
14. 

TIICROSEIAG RE 

187. 
de (Spilocryptus) 4: 

178, 

Tricolor (Xantholinus) 10: 
2076 

Tricuspis(Charzxas)5: 161. 
Tricyphona 2: 183, 207. 
Tridens (Acronycta) 7: 

103. 
Triepkei (Anisotoma) 1: 

193. 

Trifasciata (Cidaria) 6: 
213: 

Trifoliana (Sericoris) 10: 
100. 

Trifolii (Bombyx) 2: 107: 
Trigonaspis 93: 184. 
Trigrammica (Grammesia) 

8: 22. 
Trilineatus 

dEEÖYE 

Trimaculata (Idioptera) 2: 
191. 

Trimaculatus (Limnophi- 
lus) 9: 124. 

Trimicfa 93335 
Triodonta 2: 19. 
Triogma 2: 181, 198. 
Triozal1:201,204—206, 

208, 217; 2: 162, 168 
—172; "175, 17023 

155, 156, 194, 209; 
Dr 

(Ichneumon) 



Triphasius 9: 145. 
Triphleps 1: 202. 
Tripunctana (Teras) 9: 

167. Ä 
Tripunctata (Limnobia) 2: 

200. 

Tristanum (Teras) 9: 164, 
169. 

Tristata (Cidaria) 9: 30. 
Tristator (Hemiteles) 2: 

49. 
Tristis (Elater) 1: 194; 

10: 214. 
Tristis (Limnobia) 2: 202. 
Tristis (Nepticula) 2: 126. 
Tristis (Noctua) 1: 9. 
Tristriatus (Cyphostethus) 

1: 135. 

Tristrigella (Lithocolletis) 
4: 208. 

Trisulcata (Triogma) 2: 
198. 

iritomegas 1: 117, 

118, 119; 4: 47. 
Tritophus (Bombyx) 8: 

182. 
Trivialis (Gypona) 2: 36. 
Trivialis (Trichosticha) 2: 

187. 
Trivittata (Limnobia) 2: 

200. 
Trixina (Micra) 1: 23. 
Trochalus 2: 19. 
Trochilia 2: 104, 118. 
Trochilium 1: 49; 2: 
Pe 3 90, 121, 
003-090: 25: 

Trochiloides(Macroglossa) 
2: 46. 

mrockosa. 1: 172. 
Troglodytella (Casigneta) 

2: 96. 
Troglodytes 

10: 199. 
Trogosita 1: 102; 10:16. 
Trogus 5: 190, 227. 
EFOLLHS: Li, 131, ,132; 

(3432. 
Tromsö, insekter vid 10: 

108. 210, 
Tropicoris 1: 124, 129. 
Tropiphorus 10: 196. 
Tropistethus 2: 34, 

ÖS OLIV. 
EOS AV 22, 212, 
Truncata (Cecidostiba) 3: 

183. 

(Arpedium) 

Truncata (Cidaria) 4: 70, 
Sr: 100, 22237 10: 
210. 

Truncatellus (Crambus) 4: 
70, 84. 

Truncaticollis (Carabus) 3: 
189. 

Truncicola (Formica) 3: 
1330 IATS 1425-143. 

Truncorum (Geophilus)10: 
46, 138, 144. 

Truncorum (Tipula) 3: 19. 
Trybomi (Salda) 1: 168. 
Trypeta 7: 88. 
Trypoxylon 5: 15. 
Tuberculata (Oedipoda) 3: 

1I20.4213; 

Tuberculatus (Cryptus) 7: 
25520; 

Tuberculicollis (Acantho- 
mia) 8: 90. 

Tuberculipes (Ichneumon) 
ER20: 

Tuberum (Leptothorax) 3: 

134, 135, 150; 8: 45, 
159. 

Tunicatus (Pantilius) 1: 
206. 

Tupalus 8: 91. 
Turbata (Cidaria) 2: 123; 
470, d2. 

Turfosalis (Tholomiges) 
TEES 

| Turfosana (Penthina) 4: 
86:10: 2085--L03N5AS 
56, 

Turionana (Retinia) 10: 
BONE 

Turionella (Retinia) 10: 
SORIST 

Turneri (Zeugophora) 2: 
FILT ekar 

Turpis (Gypona) 2: 30. 
Tychea 7: I5, 127. 
Tynderzxus (Papilio) 2: 44. 
Typhlocyba 1: 203, 

206. 
Typographus (Tomicus) 8: 

31, 154. 
Tyroglyphus 4: 41— 

AG ÖRINLAS da 
Tytia (Danais) 8: 172. 

Ubaldus (Azanus) 8: 64. 
Uddmanniana (Sericoris) 

10: 99, 105. 
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Udus (Nematus) 4: 147. 
Ulla 2: 1827 205: 
Uliginosus (Anchomenus) 

4: 46. 
Uliginosus (Ilybius) 4: 45. 
Ulmarie (Nepticula) 2: 

127. 
Ulmella (Bucculatrix) 2: 
33 

Ulmi (Phloeothrips) 8: 
123. 

Ulmi (Psylla) 2: 155; 83: 
155. 

Ulmi «(Schizoneura) >: 
169, 170. 

Ulmi (Tetranychus) 10: 
224; 

Ulmifoliella(Lithocolletis) 
4: 197. 

Uloma 10: 149. 
Umbonata (Heterorhina) 

230T8: 
Umbra (Chariclea) 8: 69. 
Umbranum = (Teras) 9: 

164, 169. 
Umbrata (Oxypoda) 10: 

196. 
Umbrata (Phasia) 1: 18. 
Umbratica (Cucullia) 1: 

48: 
Umbratica (Rusina) 6: 

213: 
Umbratilis (Philonthus) 

S:ELOD 207 
Umbratus (Lasius) 3: 134, 

143—145. 
Umbrinus (Sciocoris) 1: 

124, 125. 
Umbripennis 

1: 19. 

Umbrosa (Agrotis) 8: 22. 
Umbrosa (Phoxomela) 2: 

18. 
Umbrosana (Sericoris) 10: 

97, 100. 
Unangulata (Cidaria) 5: 

fed 
Unanimis (Hadena) 3: 8, 

SI, 100, -210:TS:X00, 
Uncella (Phoxopteryx) 10: 

109, IIO. 
Uncinatus (Gonyleptes) >: 

(Alophora) 

34: 
Uncinatus (Pachyloides) 

8: 72. 

Undatus (Polydrosus) 1: 
181. 
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Undatus (Ptychopterus) 2: 
18. 

Undecimpunctata (Cocci- 
nella) 10: 204. 

Undulana (Sarrothripa) 5: 
146; 0: 212; 14: TO3: 

Undulata (Eucosmia) 1: 
48. 

Undulatus (Athous) 10: 
110. 

Unguicella (Phoxopteryx) 
10: TOP, IOO,LUITTS 

Unicolor (Brachyplatys) 8: 
78. 

Unicolor 
207. 

Unicolor (Gymnopleurus) 
2:20. 

Unicolor (Gypona) 4: 102. 
Unicolor (Lepidopsyche) 

2:" 106. 
Unicolor (Psylla) 2: 153. 
Unidentaria (Cidaria) 5: 

JD 
Unidentatus (Poeantius) 8: 

102. 
Unifasciata (Cidaria) 5: 

96, 206; 9: 18. 
Unifasciata (Scolia) 

TOO: LIA. 
Unimacnulata (Cymatopho- 

TA) SENS SOA 

40. 
Unimaculella  (Micropte- 

ryx) 4: 216; 5: 39, 40, 
89. 

(Chloriona) 1: 

9: 

Unipunetatum (Cercyon) 
10: 196. 

Unipustulatus — (Badister) 
4: 46. 

Upis 1: 194. 
Uralensis (Erebia) 6: 143, 

TAS 
Urozonus (Eupelmus) 3: 

183. 
Urticzx (Heterogaster) 3: 

73- 
Urticx (Trioza) 2: 165, 
Nf 

Urtice (Vanessa) 1: 106; 
AO, 00 HONID2, 
2055-2200): 
3005 OH N2025 

Urticana (Sericoris) 

99, 104. 
Urticarum (Ichneumon) 1: 

285 

10: 

Vaccarum (Musca) 8: 9, 
140. 

Vaccinii (Orrhodia) 7: 
103:-0v25. 

Veneri (Phryganea) 5: 
T3Yr 220: 

Vafellus (Stenus) 3: 190, 
208. 

Vagabunda (Plearia) 1: 
2045 0: ISS 

Vagabundus (Iulus) 10: 
35, L20,1128 NISSAN 
TAS 

Valdaui (Haplorhynchus) 
7: 96. 

Valesina  (Argynnis) 1: 
106. 

Validicornis (Orthocen- 
trus) 4: 157. 

Vanessa 1: 46, 47, 100, 
106; 2: 46, 58; 4: 10, 

189, 157» 
2005 Ac 
130;09; 124. 20,10: 
313803, 105) 12025 

Vaporariorum (Cymindis) 
I Ber 

Varenii (Argynnis) 9: 52, 

54, 104. 
Varia (Dasyptera) 2: 186. 
Varia (Phryganea) 1: 74. 

192, 

Varia (Trichostegia) 1: 

14. 
Variabilis (Cimbex) 4: 

30:10: G0200: 
Variabilis (Cyphon) 10: 

199. 
Variabilis (Gnorimus) 9: 

Väkans (Philonthus) 10: 
199. 

Variata (Cicadula) 1: 204. 
Variata (Cidaria) 9: 72. 
Varicorne (Nemasomaj)10: 

AE (Isobates) 10: 

77, 142, 145. 
Varieganum = (Teras) 9: 

TÖRSALO5S 
Variegata (Acridocephala) 

YE J: 

| Variegata (Dasystegia) 1: 

FS 
Variegata (Epurxa) 1:193. 
Variegata (Phryganea) 1: 

14: 

11:20:77 54; 91; 30:50 

215, | 
38; S: 4, 23, | 

Variegata (Ziphonella) 9: 
37. 

Variicornis 
SE 

Variinervis (Nasiterna) 2: 
191, 219. 

(Pachyrhina) 

Varipennis  (Tipula) 3: 
18. 

Varipes (Scatomyza) 4: 
TS 

Varipietus (Nematus) 4: 
TAVE 

Varium (Bembidium) 5: 
167. - 

Varius (Acantoderes) 1: 
195. 

Varius (Aradus) 3: 75, 

79: 
Varius (Cytilus) 10: 196. 
Varius (Philonthus) 3: 

190, 207. 
Varius (Pionosomus) 2: 

88. 
Varius (Tanypus) 3: 83, 

103. 
Velia 1: 114; 3: 167. 
Veliina 3: 165, 167. 
Velleda (Hepialus) 4: 46; 

6: 196, 213. 
Venator (Harpalus) 2: 14. 
Venator (Lithobius) 10: 
38 
Venosa (Ephemera) 3: 

174, 175, 204. 
Venosa (Heptagenia) 3: 

178. 
Venosa (Noctua) 1: 33, 

36. 
Venosa (Simyra) 1: 33, 

SG 
Venustus (Blariulus) 10: 

TIS 
Venustus (Chironomus) 9: 

99. 
Venustus (Pompilus) 7: 

164. 
Verbasci (Cionus) 1: 50. 
Verbasci (Emblethis) 3: 

42 
Verecunda (Gypona) 2: 

26. 
Verecunda (Oxypoda) 3: 

190, 207. 
Verlusia 1: 136, 137; 

AA NES 
Verna (Campylostira) 3: 
3 



Verna (Ephemera) 3: 177. 
Vernalis (Peribalus) 1: 

127, 205; 4: 47. 
Vernalis (Tipula) 3: 24. 
Vernicosa (Gypona) 2: 29. 
Verrucifer (Graphoderes) 

5: 166. 
Versicolora (Endromis) 2: 

108. 
Versuta (Gypona) 2: 27. 
Versutus (Anchomenus) 1: 

192. 
Verticalis (Gypona) 2: 28. 
Verticalis (Onthophagus) 
LET. 

Veruina 2: 
219. 

Vesicaria (Pimpla) 3: 185. 
Vesicatoria (Lytta) 2: 212. 
Vespa 4: 60; 115;:9: 

25. 
Vespertaria(Epione)6:213. 
Vespertina (Ephemera) 8: 

174, 176. 
Vespiformis (Sesia) 4:126, 

2235;.0: 213. 
Vestigator (Necrophorus) 

1: 193. 
Vestita (Apatania) 7: 76. 
Vetulella (Incurvaria) 4: 

87; 10: 206, 208. 

Viaticus (Pompilus) 10: 
1555-158: 

Vibex (Cassida) 1: 196. 

180, 197, 

Vibex (Stenophylax) 5: 
KATA 

Vibicaria (Pellonia) 1: 
47: 

Viburniana (Tortrix) 4: 
ÖFnKÖsK20LA223-19: 
175, 181; 10: 10. 

Viciella (Psyche) 2: 106. 
Vicinus (Hemiteles) 2: 

49. 
Victorini (Copris) 2: 20. 
Vidua (Anarta) 1: 9. 
Vidua (Anoplocnemis) 8: 

90. 
Vidua (Noctua) 1: 9. 
Viduana (Euchromia) 10: 

63. 
Viduatorius (ÖCryptus) 7: 

27, 28. 
Viduatus (Ceutorhynchus) 

1:195: 
Viduatus (Nematus) 3: 

185. 

Register, 
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Viduella (Gelechia) 4: 88; | Viridis (Anthaxia) 2: 16. 
10: 206. 

Vigorsi (Helota) 1: 102. 
Vilis (Bledius) 3: 190, 

208. 
Villosa (Chzetopteryx) 5: 

127. 
Villosella (Psyche) 2: 106, 

118. 
Villosoviridescens 

panthia) 10: 189. 
(Aga- 

Villosus (Balaninus) 3: 
183. 

Viminalis (Cleoceris) 7: 
103. 

Viminella (Lithocolletis) 
4: 204. 

Vinctus (Onthophagus) 2: 
21. 

Vinidia (Acrea) 2: 40. 
Vinula (Gypona) 2: 33. 
Vinula (Harpyia) 5: 190, 

227; 8: 23; I: 5, 9. 
Violacea (Cantharis) 1: 

194. 
Violacea (Cnestocera) 

194. 
Violacea (Meloé) 1: 177, 

20005 
Violaceus (Carabus) 1: 

50; 10: 211. 
Violata (Acidalia) 6: 213. 
Virens (Cybister) 3: 155. 
Virens (Orthotylus) 3: 64. 
Virescens (Charagia) 9: 

23: 
Virgaurea (Polyommatus) 
[NAC OLLON: 

Virgaureana (Cnephasia) 
9: 192. 

Virgella (Gelechia) 10: 
206. 

Virgo (Ninguis) 2: 207. 
Viridana (Tortrix) 3: 5, 

98; 8: 33; I: 13, 157, 
174, 181. 

Viridata (Nemoria) 1: 48. 
Viridicostata (Phyllocne- 

ma) 8: 195. 
Viridi-marginata 

stis) 2: 16. 
Viridinervis (Orthotylus) 

(Bupre- 

1: 199, 216; 2: 64. 
Viridipes (Coquerelidea) 

8: 86. 
Viridis (Aeliomorpha) $8: 

83. 

Viridis 
170. 

Viridissimus (Nematus) 3: 
179. 

Viridissimus (Torymus) 3: 
182, 183, 184. 

Viridula (Trioza) 1: 205; 
2: 105, 107, 100: 71: 

Vitellinz (Phyllodecta) 6: 

(Teratocoris) 5: 

TA ESO, "2055OS 
214. 

Vitellum (Cerostoma) 1: 
58. 

Vitreata (Ephemera) 3: 
174. 

Vitreatus (Betis) 3: 175, 

177, 205. 
Vitripennis (Alophora) 1: 

19. 
Vittata 

208. 
Vittata (Tipula) 3: 19. 
Vittatus (Limnophilus) 5: 

1225 

(Anisomera) 2: 

:| Vitticollis (Oxythyrea) 2: 
138. 

Vitticollis (Paristhmius) 8: 

95- 
Vitticollis (Sciara) 4: 182. 
Vittiger  (Eriglenus) 5: 

164. 

Vittipennis (Graphipterus) 
Pn LcA 

Vittipennis (Julodis) 2: 15. 
Vittipennis (Kelisia) 1: 

204, 208, 217. 
Vittula (Haltica) $: 128. 
Vittula (Phyllotreta) 10: 

DAR 
Volans (Trichopteryx) 10: 

207. 
Vomitoria (Musca) 8: 13, 

VÄST 0: LL 205 

Vulgaris (Melolontha) 2: 
ST 150 0 43, I 2 
73, 154, 187, 204; 9: 
LÖR FÖ s21: 10: Ok 

Vulgaris (Pachymerus) 3: 

69, 70. 
Vulgaris (Synergus) 3: 

182, 184. 
Vulgata (Epheméra) 3: 

F7A, 175: 2043 0: 104) 
167-257: 

Vulneratana (Coccyx) 2: 
f40; 10: 18,21; 

5 
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Vulneratana (Cochylis) 10: 
205. 

Vulneratorius(Ichneumon) 
TENS 
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FÖRTECKNING ÖFVER TRICHOPTERA EQUIPALPINA, 

SOM HITTILLS BLIFVIT FUNNA PÅ 

SKANDINAVISKA HALFÖN 

AF 

H. D. J. WALLENGREN. 

I femte årgången (pag. 115—138) har förf. i denna Tidskrift 

lemnat förteckning å de Trichoptera In&quipalpina, som dittills 

voro af honom kände från vår halfö. . Då han nu går att lemna 

en sådan å Zvich. equipalpina, som hittills hafva honom veter- 

ligen blifvit funna hos oss, är den utan tvifvel mycket mindre 

fullständig än den förra. Det material, som nu stått honom tiil 

buds, har varit mycket ringare än hvad han hade vid uppgöran- 

det af den förra. De sändningar, som han mottagit, hafva inne- 

hållit ganska ringa antal'af hithörande arter, så att förf. varit 

till stor del inskränkt till egna samlingar, hvilka till största delen 

blott röra det sydligaste Sverige. Några få arter har förf. fått 

från Norge och-öfra Sverige af Proff. BoOHEMAN och WAHLBERG 

samt af Dr. SiEBKE under dessa Herrars lifstid. Åtskilliga arter, 

som uppgifvits tillhöra vår halfö, har det ännu ej lyckats förf. 

ens att få se, så att de ej här upptagits i ovisshet om bestäm- 

ningarnes riktighet. En mängd af de sända exemplaren hafva 

ock varit ospända, så att förf. stannat i villrådighet om arten. 

Därför har han också från förteckningen uteslutit sådana, på det 

att icke osäkra arter skulle blifva upptagna eller en arts geogra- 

fiska utbredning inom landet skulle blifva oriktigt uppgifven. Där 

ej annorlunda anmärkes, har M' LACHLANS »Revision and Synop- 

sis> blifvit vid artnamnen följd. 

De samme Herrars samlingar, som i förra uppsatsen nämn- 

des, hafva äfven i denna jämte förf:s egna legat till grund för 

lokaluppgifterna. Dock har hr Prof. AURIVILLIUS, sedan den förra 

Entomol. Tidskr. Årg. 11. H. 1—2 (1890). I I 



2 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1890. 

uppsatsen skrefs, godhetsfullt sändt mig till genomseende en del 

af Entom. Riksmuseets samlingar. Bland dem funnos likväl jäm- 

förelsevis ganska få hithörande arter, hvaremot många tillhörande 

de tre föregående familjerna, ehuru inga andra, än sådane, som 

redan 1 föregående uppsats upptagits såsom skandinaviska. Där- 

jämte har Hr BorG sändt från Upsala några arter till påseende. 

LINNÉ upptog i sin F. S. endast 9 hithörande arter, sedan 

de ovissa och de till Perlide samt Psocide hörande, blifvit från- 

räknade. ZETTERSTEDT lade i Insecta Lapponica härtill ytterligare 

9 arter, sedan hans Phr. nigra och arterna af Hydroptila blifvit 

frånräknade, hvilka utan originalexemplar ej kunna med visshet 

bestämmas. Med DALMANS Hydroptile är förf. ej heller på det 

klara, hvarför de ej här inräknas. I »Öfversigten> 1870 ökade 

förf. antalet arter med 18, så att hela hittills kända antalet ut- 

gjorde 36 arter. Denna förteckning upptager 66 från vår halfö 

kända arter. 

Molannidea. 

1. Molanna angustata Curtis. Under juli+—september må- 

nader af förf. funnen vid Ifösjö 1 Skåne, Byasjö, Ströma och 

Carlshamn i Blekinge; vid Upsala (BorG) vid Forsa i Helsingland 

(AURIVILL.) inom Sverige; vid Kongsvold och i Saltdalen (SCHö- 

YEN) samt i Sydvaranger vid Storvandet (SANDBERG) i Norge. 

2. Molanna palpata M'LacuL., har af förf. anträffats tai- 

rikare än föregående vid Ifösjö, Ringsjön och Rösjöholms sjöar 

i Skåne under augusti och september månader: dessutom har 

förf. sett den från södra och mellersta Lappmarkerna (Bum) inom 

Sverige samt från Sydvaranger och Porsanger (SANDB.) inom Norge. 

Anm. Då förf. ej kände denna sistnämnda art, när han undersökte 

ZETTERSTEDTS båda hithörande arter: Pr. vestita och albicans samt 

han numera starkt misstänker, att den sistnämnda är identisk med MM. 

palpata, vågar han ej nu intaga de af Z. uppgifna lokalerna för någon- 

dera arten af slägtet MMolanrna, förr än han ytterligare granskat typ- 

exemplaren. MM. carbonaria har förf. ännu ej sett från vår halfö. Den 

döljer sig måhända under ZETTERSTEDYTS Phryganea nigra. 

3. Molannodes Zelleri M'LacHL. Vid Ströma i Blekinge 

har förf. under juli månad funnit denna sällsynta art och där- 

2 
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jämte fått den från Storvandet i Sydvaranger i Norge, där den 

af Pastor SANDBERG träffats i Augusti månad. 

Leptoceride. 

4. Leptocerus nigro-nervosus ReTtzZ. Under juni och juli 

ganska sparsamt i Skåne (Ifösjön och Ringsjön) af förf.; dessutom 

i Öster- och Vestergötland (Bun), vid Stockholm (WBG6) och vid 

Upsala (BorG) samt inom Norge vid Varvatein Javre i Sydva- 

ranger (SANDB.). Dessutom uppgifver ZETTERSTEDT Dovre och 

Lycksele. 

5. Lept. fulvus STEPH., förekommer inom Skåne under juli-— 

september vid de större insjöarne ej synnerligen sparsamt. Där- 

jämte har förf. sett den från Småland (JoHANss.), Östergötland 
(WBG) och mellersta Lappland (Bam), men ej från Norge. 

6. Lept. senilis BurM., tyckes däremot vara ganska allmän 

öfver hela Sverige under juni—augusti månader. Förf. har fun- 

nit den ganska talrikt vid Ifösjön, Ringsjön, Vejlesjön och Rö- 

sjöholms sjöar inom Skåne och vid Byasjö inom Blekinge, hvar- 

jämte han sett den från Lillsjön nära Jönköping (GADAMER), från 

Gotland (WBG), Stockholm (HOFGREN), Forsa i Helsingland (AURIV.) 

och från mellersta Lappland (BHM), men från Norge endast från 

Varvatein Javre i Sydvaranger (SANDB.). 

7. Lept. Robertellus IL. (a/boguttatus HAG.), är däremot täm- 

ligen sällsynt och af förf. endast funnen vid Carlshamn under juli 

månad; vidare är den funnen i Östergötland (WeGc), vid Stock- 

holm (WB6G) och i Upland (THEDENIUS). 

3. Lept. annulicornis STEPH., har förf. endast funnit vid 

Ringsjön i Skåne under juni månad. 

9. Lept. perplexus M' LAcCHL., endast funnen vid Ringsjön 

under samma månad som föregående af förf. 

10. Lept. aterrimus STEPH., är däremot under sommarmå- 

naderna ganska allmän jämte var. Zineoides BRAUER nästan vid 

hvarje vatten i södra och mellersta Sverige. Förf. har sett den 

vid Ifösjö, Blekesjö, Ringsjön, Rörsjöholms sjöar m. m, i Skåne; 

vid Byasjö, Ströma, Carlshamn, Mörrum m. m. i Blekinge; från 

3 
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Gotland (WeG), Östergötland (WBG), Stockholm (HOFGREN), Up- 

sala (BorG) och Dalarne (JOHANSS.), men ännu ej från Norge. 

11. Lept. bilineatus LIN. (cinereus CURT.), är jämte dess 

varietet den allmännaste arten inom slägtet, åtminstone i södra 

och mellersta Sverige och förekommer där i alla provinser. Det 

nordligaste ställe, från hvilket förf. har sett den, är Lappmarken 

(BHM), men han känner den ännu icke från Norge. 

12... Lept. albifrons LIN., förekommer ofta under juli—sep- 

tember månader, såsom vid Årup och Skräbö i Skåne (förf.), i 

Småland och Vestmanland (JoHaAnss.), Bohuslän (BHm), Östergöt- 
land (HAMNSTRÖM), Upland (THEDENIUS) och N.-Lappland (BM), 

hvarjämte ZETTERSTEDT uppgifver Lycksele, Kengis, Muonioniska 

och Karesuando. 

13. Lept. commutatus M'LacuHL., har förf. funnit endast 

vid Skräbö i Skåne under augusti månad; sällsynt. 

14. Lept: bifasciatus Oriv. (bilineatus AVCT.), är en lokal 

art, funnen sparsamt vid Årups å i Skåne och Byasjö i Blekinge 

af förf., som dessutom sett den endast från Odalen (StEBKE) i 

Norge. Lappland uppgifves af HAGEN. 

15. Lept. dissimilis STEPH., förekommer däremot ganska 

allmänt under juli och augusti, såsom vid Årups å, Rörsjöholms 

sjöar och Ringsjön i Skåne samt vid Ströma i Blekinge (förf.); 

vidare i Östergötland (WBG), i Småland och S. Lappmarken (Bum). 

Från Norge har förf. ej sett den. 

16. Mystacides nigra LIN., träffas här och där under som- 

marmånaderna, såsom vid Ifösjön och Ringsjön i Skåne, vid 

Ströma och Byasjö i Blekinge (förf.), i Småland (Bum), på Kinne- 

kulle och i Upland (JOHANSS.), samt inom "Norge 1 Porsanger 

(SCHÖYEN), hvarjämte den äfven af STRÖM uppgifves från samma 

land. ; 

17. Myst. azurea LIiN., förekommer däremot allmänt under 

sommarmånaderna genom hela Sverige ända upp i Torneå Lapp- 

mark (ZETT) och förf. har sett den från nästan alla Sveriges pro- 

vinser, men ännu ej från Norge, därifrån ZETTERSTEDT dock upp: 

gifver den från Finmarken. 

18. Myst. longicornis LiN., är likaledes ganska allmän inom 

hela Sverige ända upp i norra Lappmarken (ZETT) och har förf, 

4 
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sett den från nästan alla Sveriges provinser, men ännu ej från 

Norge, där den dock utan tvifvel äfven förekommer. 

19. Trignodes bicolor CurR'r., har förf. funnit sparsamt under 

juli månad vid Årup, Blekesjö och Ifösjö 1 nordöstra Skåne; 

vidare har förf. sett den från Småland (GADAMER), Östergötland 

(WB6) och Stockholm (JOHANSS.). ZETTERSTEDT uppgifver den 

dessutom från Öland samt från Wilhelmina i Lappland. Från 

Norge känner förf. den ej. 

20. Trien. conspersa RAMB., är under juli och augusti: 

BERG i Östergötland. 

21. Trien. Reuteri M'LacHL., har förf. endast en gång fun- 

nit vid Ifösjön i Skåne samt vid Sölvesborg och fått ett ex. från 

Östergötland (WB6). 

22. Erotesis baltica M'LacHL. Under juli månad funnen 

vid Carlshamn och den i närheten därintill varande, men numera 

uttorkade sjön Hunnemara. Från Gotland har förf. sett ett ex., 

som sannolikt hörer hit och som där träffats af Lektor JOHANSSON. 

23. Oecetis ochracea CurTt., förekommer spridd inom Sve- 

rige under juli och augusti månader, såsom vid Vejlesjö och 

Rössjöholms sjöar i Skåne (förf.), 1 Småland och Bohuslän (BHM), 

på Gotland (WBG6), vid Stockholm (THEDENIUS), i mellersta Lapp- 

land (Bum), på Öland och vid Åsele i Umeå Lappmark (ZETT.). 

24. Oe. furva RAMB., under nyssnämnde månader funnen 

vid Ringsjön i Skåne och vid Sölvesborg (förf.), i Östergötland 

(WBG6) och vid Stockholm (HOFGREN). 

25. Oe. lacustris Pict., är allmännare än föregående art 

under juli månad i södra och mellersta Sverige, såsom vid Ifösjö, 

Ringsjön och Rössjöholms sjöar i Skåne samt vid Sölvesborg 

(förf.), i Småland (GADAMER), i Östergötland (WBG) och vid Stock- 

holm (BHM). 

26. Oe. notata RawmpB., förekommer vid samma tid som när- 

mast föregående art, men sparsammare, såsom i Skåne (Arup, 

förf.), i Östergötland (JoHANsSS., WBG.) och Upland (HOFGREN). 

27. Oe. testacea CurT., är tämligen spridd inom landet, 

åtminstone i södra provinserna, såsom vid Årup, Vejlesjö och 

5 
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Ifösjö i Skåne samt vid Carlshamn och Ströma i Blekinge (förf.); 

dessutom har förf. sett den från Östergötland (WB6c). 

28. BSetodes punctata FABR., endast funnen vid Ifösjön och 

Ringsjön i Skåne under juli och augusti månader (förf.). 

Ber&ide. 

29. Berea pullata Curt., har förf. funnit i maj och juni 

månader vid Årup och Fulltofta i Skåne och därjämte sett den 

från Småland (GADAMER) och Stockholm (SUNDEVALL). 

30. B. maurus Curt. Förf. eger arten från Gotland, där- 
. e ÅG 

ifrån ett ex. meddelats af WAHLBERG. 

31. 'B. articularis Picrt. Af denba art eger förfi ej meran 

ett ex. från Jämtland, meddeladt af WAHLBERG. 

32. Ber2eodes minutus Lin., känner förf. endast från Öster- 

götland genom WAHLBERG. 

Hydropsychide. 

33. Hydropsyche pellucida CurTt., förekommer under juni 

augusti månader, men förf. har endast sett arten från Ostergöt- 

land (THEDENIUS, WBG) och Upsala (BörG). En hona från Forsa 

i Helsingland hörer sannolikt äfven hit, men förf. vågar ej med 

visshet afgöra detta. 

34. H. angustipennis Curt. Förf. har träffat denna art vid 

Törneryd i Blekinge under augusti månad och dessutom fått den 

från Råslätt nära Jönköping (GADAMER), tagen i juni, samt sett den 

från Östergötland (WeG), Dalarne (Bum) och från Forsa i Helsing- 

land (Auriv.), där den blifvit tagen i juni månad. Från Norge 

har förf. fått den, tagen vid Sydvarangers prestgård (SANDBERG), 

där den fångats under augusti månad. 

35. -H. guttata Pret. Af denna art har förfisendastusett 

ett ex., meddeladt från Östergötland af BOHEMAN. 

36. H. instabilis CurTt., är däremot ganska allmän under 

sommarmånaderna och har blifvit träffad vid Årup och Skräbö i 

Skåne samt vid Ströma i Blekinge (förf.), vid Råslätt nära Jön- 

köping (GADAMER), i Östergötland (HAMNSTRÖM, JOHANSS.), vid 

6 
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Forsa i Helsingland (Auriv.) samt inom Norge i Odalen 

(SCHÖYEN). 

37- H. exocellata Dur. De få ex. af denna art, som förf. 

funnit vid Ströma i Blekinge och vid Årup i Skåne hafva olyck- 

ligtvis jämte en del andra insekter gått förlorade under författa- 

rens flyttning från N. Ö. Skåne till Farhult, så att förf. ej nu 

kan kontrollera bestämningens riktighet. De lågo till grund för 

beskrifningen i »Öfversigten» 1870 och förf. anser sig vara fullt 

säker på den rätta bestämningen, ehuru han ej sedan sett arten 

från andra ställen inom landet eller varit i tillfälle att besöka 

fyndorterna. 

38. H. neve var. fennica M'LacHL, Förf. har sett denna 

art fångad under juni månad dels i Bohuslän (Bum), dels i Öster- 

götland och Upland (THEDENIUS) och Slutligen sett ex. utan när- 

mare lokaluppgift i Lektor JOHANSSONS samling. 

39. H. lepida Pict. Under juli och augusti månader fun- 

nen vid Årup och Skräbö (förf.) i Skåne, vidare i Östergötland 

(WBG) och vid Upsala (Borc). 

Philopotamide2. 

40. Arctopsyche ladogensis Kor. Under juli månad i norra 

och mellersta Lappland (Bum) och i Jämtland (WBG, LAMPA) samt 

inom Norge i Kabo (ScHÖvEN) och Sydvaranger (SANDBERG). 

41. Philopotamus montanus Donov., är under juli och 

augusti månader träffad i Bohuslän (BAM), Östergötland (WBG6), 

Dalarne (Bum), Jämtland (Lampa) och i Umeå Lappmark (ZETT.), 

samt inom Norge i Söndmöre (SCHÖYEN) och vid Alteidet i Fin- 

marken (ZETT.). 

42. Ph. variegatus ScorP., uppgifves från Dalarne af KOLE- 

NATI och förf. har i sin samling ett ex. utan lokaluppgift, men 

ganska säkert från Sverige. 

43. Wormaldia subnigra M'LacuHL., har förf. under juli och 

augusti månader funnit sällsynt vid Skräbö i Skåne samt vid 

Ströma och Byasjö i Blekinge. 

44. Neureclipsis tigurinensis FABR., är tämligen spridd på 

vår halfö och har af förf. träffats under juli och augusti månader 

7 
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vid Skräbö och Årup 1 Skåne samt vid Carlshamn och Ströma 

1 Blekinge, vidare är den träffad vid Råslätt nära Jönköping (Ga- 

DAMER), i Vestergötland (BHM), Östergötland (WBG), samt i Da- 

larne (JOHANSS.). Inom Norge är den funnen i Odalen (SCHÖYEN). 

45. Plectrocnemia conspersa CuRrTt., har förf. endast sett 

från Upland (WBG6) och från Saltdalen (SCHÖYEN) i Norge. Flyg- 

tiden infaller i juli månad. 

46. Polycentropus flavo-maculatus PicT., förekommer under 

sommarmånaderna tämligen spridd inom landet. I Skåne är den 

anmärkt vid Skräbö (förf.) och vid Kjellby å (ZETT.) samt inom 

Blekinge vid Carlshamn och Ströma (förf.), vid Råslätt nära Jön- 

köping (GADAMER), i Östergötland (WBG), vid Stockholm (THE- 

DENIUS), på Gotland (ZET'T.), i södra Lappland (WBec), vid Stöt- 

tingsfjället och Granträsk i Umeå Lappmark (ZETT.), men från 

Norge har förf. ännu ej sett arten. 

47. P. multiguttatus CuRrRT., synes vara mindre utbredd 

inom landet än föregående art, hvilken den till utseendet är för- 

villande lik. Under sommarmånaderna är den träffad inom Skåne 

vid Årup och Engelholm samt inom Blekinge vid Ströma af förf. 

Inom Småland är den anmärkt vid Råslätt (GADAMER); vidare i 

Östergötland (WBGc), vid Stockholm (THEDENIUS) och vid Up- 

sala (BORG). 

48. Holocentropus dubius RamwpB., är tämligen spridd och 

träffas under juni och juli månader, såsom vid Trolle Ljungby, 

Ifösjö och Farhult i Skåne samt vid Ströma, Hunnemara och 

Byasjö i Blekinge (förf.); dessutom anmärkt i Östergötland (WBG) 

och vid Upsala (JOHANSS.). 

49.  H. picicornis StEPH., har erhållits vid Ströma och 

Byasjö i Blekinge (förf.), i Östergötland (WB6), vid Stockholm 

(THEDENIUS) och i Dalarne (BHM). Den upptages af STRÖM bland 

Norska insekter under namn af Pliryganea umbrosa. 

50. H. auratus Kor., har förf. "från; mellersta Lapplands 

där den insamlats af WAHLBERG. 

51. Cyrnus trimaculatus CurTt., är ej sällsynt i Skåne och 

och Blekinge under juli och augusti månader och förf. har sett 

den från Småland (Bum), Östergötland (WBG), Stockholm (BAM 

och Upsala (Borc). 

ESSEN ORKA a 
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52. &. flavidus Kor., är funnen i Skåne (JOHANSSs.), vid 

Stockholm (THEDENIUS) och i Jämtland (WBG) samt inom Norge 

på fjällen vid Kirkenes i Sydvaranger (SANDBERG). 

53. &O. crenaticornis Kol. Af denna sällsynta art har förf. 

sett ett ex. från Småland (Bum) och ett från Jämtland (WBG). 

Psychomyide. 

54. Ecnomus tenellus RaAmB. Förf. har under juli månad 

funnit denna art vid Byasjö och Ströma i Blekinge. 

55. Tinodes v&eneri LIN., är under juli—september gådnska 

allmän och anmärkt vid Vejlesjö och TIfösjö i Skåne samt vid 

Byasjö och Ströma i Blekinge (förf.), i Småland (Bum), Vester- 

och Östergötland samt Kalmar län (ZETT.), vid Stockholm (WB6), 

vid Brattesfjället i Umeå Lappmark och Karesuando i Torneå 

Lappmark samt i Finmarken (ZETT.). 

56. T. aureola ZETT. Denna art är under september månad 

anmärkt vid Carlshamn (förf.), i Östergötland (WBG) och vid Kare- 

suando i Torneå Lappmark (ZETT.). 

57. Lype pheopa STEPH., förekommer under juli —septem- 

ber månader i södra och mellersta Sverige, såsom vid Engelholm, 

Årup och Skräbö i Skåne, vid Carlshamn och Byasjö i Blekinge 

(förf.), i Östergötland (W>6), i Södermanland och vid Stockholm 

(JOHANSS.). 

58. Psychomyia pusilla FaerR., är under juli och augusti 

månader ej synnerligen sällsynt. Den är af förf. träffad på samma 

ställen som föregående art och därjämte anmärkt i Småland (Bum) 

samt i Östergötland och norra Lappmarken (WBG) 

Rhyacophilide. 

59. Chimarrha marginata LIN., är under sommarmånaderna 

ganska talrik vid forsar i södra och mellersta Sverige, såsom i 

Skåne vid Skräbö och i Blekinge vid Ströma (förf.), i Småland, 

Vester- och Östergötland (JoHANSS.) samt särskildt vid Skara 

(FORSELL). ; 

60. Rhyacophila nubila ZeETT., är under juli+september 

månader allmän i hela Sverige ända upp i Torneå Lappmark. 

2 
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Inom Norge är den anmärkt vid Grundset, Lösset och Aaset 

(SIEBKE) samt vid Lerdalselfven' (ZETT,). 

61. Rh. septentrionis M'LAcHL. Af denna art har däremot 

förf. ej sett mer än ett exemplar från södra Lappland (WBG) och 

ett från Östergötland (HAMNSTRÖM). 

Hydroptilide. 

62. Azgraylea multipunectata CurTr., har förf. endast sett från 

Norrbotten. 

63. ÅA. cognatella M'LacuHL., känner förf. blott från Kinne- 

kulle (BEM). 

64. Hydroptila sparsa Curt., sedd blott från Söderman- 

land (Bum). 

65. H. femoralis FEATON., är endast känd från 'Stock- 

holm (BAM). 

66. Oxyethira costalis Currt., har förf. endast sett från 

Kinnekulle, därifrån BoOHEMAN meddelat ett exemplar. 

Anm, ZETTERSTEDTS - och DALMANS arter kunna ej redas utan 

genom originalexemplar, hvarför för familjen användts de af M'LACHLAN 

begagnade artnamnen såsom varande fullt säkra. 

Förf. måste slutligen här upptaga till besvarande några inkast 

mot. hans. » >»The Lin, Soc. Journal» vol. IV. Pp. 725 E£ochufoll 

jande framstälda tolkningar af de 1 LINnNÉs Fauna Suecica gifna 

beskrifningar af till ofvan afhandlade hörande Neuroptera, hvar- 

jämte han måste rätta ett par af honom begångna felaktigheter. 

Phr. flavilatera LIN. 'F. S. N:o 1788. Denna art har fört. 

ansett åsyfta en Hydropsyche och möjligen H. instabilis, fastän 

af hans framställning framgår, att han ingalunda ansåg sig viss 

härpå, hvarför ej heller något namnutbyte påyrkades. Hvad som 

föranledde honom att antaga, det L. haft en art af detta slägte 

för sig, var orden i beskrifningen: »os$ duobus denticulis et qua- 

tuor a palpis», då dessa ord tydligen måste angifva tandlika 

utskott både från mun och palper. Sådana finnas hos Plry- / 

Sganiderna endast hos slägtet Hydropsyche. Dr. HAGEN åter 
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har i sin uppsats (Stett. Ent. Zeit. 1880, pag. 103) nästan helt 

och hållet med tystnad gått förbi dessa LInNnÉs ord och Herr 

KoLBE har i samma tidskrift (p. 351) i uppsatsen om Phr. fla- 

vilatera och Hemerob. lutarius aldeles felaktigt citerat LiNNÉS 

ord, i det att han läser: »os duobus denticulis et quatuor palpis», 

således helt enkelt uteslutande prepositionen 4, hvarigenom menin- 

gen blir, att munnen har »2 tänder och 4 palper», ehuru L. säger 

den hafva »2 tänder och 4 (tänder) från palperna». Om L. an- 

märkt, att munnen hos hans art hade »4 palper», så hade sådant 

åtminstone varit öfverflödigt, emedan alla hans Phryganee hafva 

4 palper, och öfverflödighet vid djurbeskrifningarne kan L. minst 

påbördas. Här måste således vara fråga om ett särskildt förhål- 

lande, hvarpå L. genom de orden vill lägga vigt. De kunna 

också ej tolkas på annat sätt än vi gjort, och så tolkade kunna 

de mycket väl lämpas på någon art af Hydropsyche. Hos 

detta slägte framstå maxillerna såsom små tänder, båda labi- 

alpalperna sitta på tandlika utskott och maxillarpalpernas korta 

basled är också tandlik, hvadan munnen verkligen har 2 tänder 

och 4 från palperna. Vi hafva ej sett förhållandet vara sådant 

hos någon annan svensk Trichopter, ej ens hos Neuronia lap- 

ponica, som Dr. HAGEN anser vara åsyftad af L. Vi medgifva 

dock, att åtskilligt i beskrifningen finnes, som ej rätt väl låter 

lämpa sig till de af oss kända svenska arterna af Hydropsyche, 

hvarför vi blifvit allt mera tveksamme om hvilken art L. menat 

med sin Phr. flavilatera. Att han ej menat NV. lapponica, såsom 

Dr. HAGEN tror, torde vara uppenbart, ehuru denna art förekom- 

mer hos oss ända ned i Skåne och således efter all sannolikhet 

kan träffas äfven vid Upsala, så att i så fall intet hinder möter 

att antaga, det L. kunnat känna den arten. Främst strider dock 

mot ett sådant antagande orden i beskrifningen: »collare antice 

et postice, non ad latera flavescens», men därjämte strider öfriga 

beskrifningen emot Dr. HaAGENS antagande. Då denne säger sig 

icke hafva funnit, att L. annorstädes begagnat ordet »collare» i 

inskränkt betydelse vid någon beskrifning, vilja vi anföra, att han 

under N:o 1152 i F. S. vid N. /lucernea säger: »collare erectum 

rotundatum bifidum», under N:o 1154 vid N. rubricollis »col- 

lare purpureo» samt »collare sanguineo»; under N:o 1185 vid 

NN. exoleta säger han: »collare compresso»; gå vi så till S. N. 

II 
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X, p. 513 så läsa vi under: N. jota: »crista collaris semtiorbi=. 

cularis; dorsalis thoracis bifida». Af allt detta finner man tyd- 

ligen, att L. skiljer mellan »collare» och »thorax», när i och för 

tydlighet sådant behöfves. Sammanhåller man därför LINNÉS 

ord i den vid Phr. flavilatera gifna beskrifningen, så måste däraf 

följa, att sidorna på thorax äro gula, men halskragen är fram- 

till och baktill, och ej på sidorna, gulaktig, samt hela kroppen 

för öfrigt svartaktig». Detta är den enda rimliga tolkning af 

LINNÉS ord, såvida man ej vill beskylla honom för motsägelse, 

såsom Dr. HAGEN gör. För att uttrycka den af oss nyss angifna 

meningen, har L. sagt: »thoracis lateribus flavis — — corpus 

totum migrum — — collare antice et postice, non ad latera 

Havescens»: Dr. HaGEN säger, att orden: »thoracis lateribus 

flavis» i F. S. II, är en af LInngs lärjungar gjord ändring vid 

redigerandet af denna upplaga, då det egentligen borde heta, 

såsom det står i Ed. I, hvilken L. ensamt ombesörjt: , »thoracis 

marginibus avis», men Dr. HAGEN har glömt, att i S. N. X, 

som L. själf redigerat och som utgafs: förr än F. S1 I står vid 

Plhir. flavilatera uttryckligen: »thoracis lateribus flavis>, och att 

således rättelsen, om det är en sådan, måste anses härleda sig 

från L. själf och ej från någon af hans lärjungar. Men härvid 

är likväl att märka, att L. ofta med »sidorna» på thorax menar 

blott sidokanten, såsom vid N:o 722 och N:o 1088 i F. S., flera 

andra exempel att förtiga. L. £an således vid Phr. flavilatera 

lika visst hafva menat, att sidokanterna på thorax skola vara 

gula, som att själfva sidorna skola vara det. Men i hvilketdera 

fallet som helst är detta något, som ej inträffar på /V. lapponica. 

Ej heller kunna orden: »Sedet alis defiexis uti phalena, vel po- 

tius phalena gquercifolia» lämpas dit, ty nyssnämnde art sitter 

aldrig på det sättet. — Däremot skulle vi mycket hellre velat 

gå in på Hr KOLBes tolkning, att LINNÉS beskrifning afsåg Stalis 

lutaria auct., ehuru vi förr (Trichopt. planipennia Pp. 59) oppo- 

nerat oss emot en sådan tolkning och därför för den arten be- 

hållit Linnéanska speciesnamnet endast »tills wvidare blott på 

grund af LiNsÉs ännu gvarvarande samling». Men här möta 

dock samma svårigheter, som ofvanför framhållits. Thorax är 

hos Szalis hvarken på sidokanterna eller på sidorna gul, ej heller 

är halskragen i någondera kanten gulaktig, utan hela kroppen 
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både »thorax» och »collare» är alldeles svart. Väl försäkrar Hr 

KorLBE, att man kommer till att se den gula färgen »wenn man 

das lebende Thier mit den Fingern ergreift und den Körper ein 

wenig zusammendräckt». Jag får bekänna, att jag aldrig försökt 

göra detta med Szalis lutaria och vågar högeligen betvifla, att 

L. gjort det och sedan efter ett så misshandladt djur affattat be- 

skrifningen, utan att nämna något därom i denna. Dessutom lär 

man hvarken få sidokanterna eller sidorna af thorax gula, huru 

hårdt man vill sammantrycka djuret, ehuru man genom en sådan 

behandling nog lär kunna få hvarjehanda färger fram annorstädes 

på kroppen. — Hr KoLBE åberopar för sin åsigt såsom ytterli- 

gare skäl LINNÉS ord om Phr. flavilatera: »sedet tranquilla — — 

sedet alis deflexis uti phalena vel potius phalena gquercifolia». 

Att Szalis »sedet tranquilla et sedet alis deflexis uti phalxna» 

är fullkomligt sant, så att funnes icke tillägget: potius phalena 

guercifolia, så vore ingenting att säga emot dessa ords tillämp- 

ning på Szalis, men tillägget gör, att de omöjligen kunna afse 

denna art. Vi bafva därför redan för 18 år sedan sagt i vår 

ofvan åberopade afhandling om Trichoptera planipennia »så sitter 

aldrig S. lutaria» och ännu hafva vi aldrig sett den sitta så, 

ehuru vi sedan den tiden sett flera tusenden af denna hos oss 

allmänna art sittande. Den sitter aldrzg med bakvingarne skju- 

tande framom framvingarne såsom Phalena quercifolia gör, eller 

såsom L. vid beskrifningen af sin Papilio malve F. S. N:o 1081 

säger: »al& erect& non sunt, sed divaricate fere uti phalenae 

guercifalie». Då det af det anförda synes, att LINNÉS beskrif- 

ning af Phr. fMavilatera ännu ej kan med full säkerhet tolkas, 

torde vara bäst att tillsvidare anse den ej vara till. Måhända 

det är en framtid förbehållet att nöjaktigt tolka den, sedan de 

skandinaviska phryganide blifvit bättre kända, än nu är fallet. — 

Ehuru det egentligen ligger utom ämnet, anse vi oss likväl här 

kunna i förbigående nämna, att LINNÉS beskrifning 1 F. S. N:o 

1513 Hemerobius lutarius har af oss redan för 18 år sedan 

blifvit tolkad såsom snarare åsyftande någon art bland Perlide, 

än författarnes Szalis lutaria. Huruvida den åter fullt lämpar 

sig till Nemura variegata Ouiv., såsom Hr KOoLBE vill, måste 

vi tills vidare lemna därhän. Den torde lika snart kunna lämpas 

till någon art bland Z'enopteryx, såsom vi redan då påpekade. 
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Skandinaviens arter af Perlide äro ännu så litet utredda, att vi 

ej med säkerhet veta hvilka arter, vi häraf ega inom landet eller 

ej. Förr än sådant skett, kan icke ens en Skandinavisk Ento- 

molog med någon visshet yttra sig i ärendet och ännu mindre 

en utländsk. De enda senare uppgifter, som vi ega om våra 

Perlide äro de, hvilka ZETTERSTEDT har meddelat i Jnsecta 

Lapponica, men dessa äro ofullständiga, såsom afseende blott 

halföns nordligaste provinser. 

Phr. filosa Lin. F. S. N:o 1493 är också en apokryfisk art, 

hvars tolkning torde vara nästan omöjlig. Orden »ale cylindrico- 

incumbentes» äro hvarken fullt tillämpliga på ÖOecetis ochracea 

eller på Leptocerus tineoides (SCOP.) BRAUER. Det torde därför 

vara bäst att äfven lemna den beskrifningen därhän. 

Phr. bilineata Lin. F. S. N:o 1496. Rörande tolkningen 

häraf hafva vi helt och hållet misstagit oss, då vi uppgifvit, att 

den ej kan afse annan art än Leptocerus bilineatus Avcer.(= bi- 

fasciatus Ouw., Pret.). Vi hafva därigenom möjligen bidragit 

därtill, att LINNÉS artnamn ännu användes för arten. Vi hafva 

ej nog öfvervägt LINNÉS ord förr än nu på senare tiden och 

därigenom kommit till annan öfvertygelse. Huru kort beskrifnin- 

gen än är, kan man dock, när man jämför den med -hvad L. 

säger om sin Phr. albifrons Vikväl inse, att han ingalunda åsyf- 

tat L. bilineatus AvuctT. Denne senare är hvad färgen beträffar 

alldeles lik L. albifrons utom på hufvudet och pannan, hvilka 

äro svarta. Hade dessa delar haft sådan färg på LINNÉS art, så 

hade han också ganska säkert nämnt detta i sin beskrifning, då 

den skiljaktigheten från L. albifrons faller genast i ögat och är 

den enda, hvarigenom båda arterna kunna till färgen skiljas från 

hvarandra. Han hade gjort detta så mycket snarare, som han 

alltid uppgifver de mest i ögonen fallande skiljaktigheterna arterna 

emellan. Redan häraf måste man således sluta, att hans art ej 

är densamma, som senare författares. Vidare säger han om sin 

art: »nigricans, alis superioribus utrogue margine lineolis dua- 

bus transversis albidis>». Författarnes art återigen är ej svart- 

aktig (nigricans) utan svar? (ater) såsom L. säger om sin Phir. 

albifrons. Framvingarnes tvärlinier äro ej heller hos författarnes 

art tvitaktiga (albide) utan snötvita (albe), såsom L. uttrycker 

sig vid Phr. albifrons. MHäraf framgår påtagligen, att L. åsyftat 
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en annan art, än senare författare. Den enda skandinaviska art, 

som L. med sin beskrifning kunnat åsyfta, är också ÅL. cinereus 

CurTr., särdeles dess var. bifasciatus Kor. Framvingarne äro hos 

denna ej svarta, utan svartaktiga eller svartbruna och båda ving- 

kanternas två korta linier (Zneole) äro ej hvita (albe), utan matt 

gulhvita, således /wvitaktiga (albide), såsom L. säger. Härtill 

kommer också, att L. cinereus är jämte sin varietet den allmän- 

naste arten af slägtet inom Sverige ända upp i Lappmarkerna. 

Det är äfven den arten, som vi hafva under namnet af L. bi- 

fasciatus Ouv., ehuru orätt, beskrifvit i Öfversigten 1870, P. 105. 

Den rätta L. bifasciatus Ouv. (= bilineatus Avet.) är däremot 

högst sällsynt inom Sverige. Vi hafva därför här ofvan ändrat 

namnen för båda arterna i enlighet med de åsigter, vi nu uttalat. 

Phr. minuta F. S. N:o 1501, är utan tvifvel samma art, som 

M' LACHLAN beskrifver under namn af Bereodes minutus, såsom 

vi förut antydt. 

Tinea Robertella F. S. N:o 1394. Det är väl alldeles utan 

allt tvifvel, att L. med denna art ej åsyftat någon Zzznrea, då inom 

Sverige liksom öfver hufvud inom hela Europa ingen art, till- 

hörande denna grupp, finnes, på hvilken den gifna beskrifningen 

kan rimligtvis lämpas. Den kan endast afse någon art bland 

Leptoceride, hvilket äfven M'LACHLAN medgifver, men Dr. HAGEN 

yttrar endast, att han ej känner den arten. "Troligen har ingen 

Neuropterolog tänkt sig möjligheten, att L. skulle hafva bland 

Tinea beskrifvit ett neuropteron. Bland ÅLeptoceride kan arten 

ej sökas bland slägtet Mystacides, emedan L. beskrifver alla tre 

dithörande arter. Ej heller kan den sökas bland de skandina- 

viska arterna af slägtena 7Zrienodes och Erotesis, då ingen af 

dessa ega hvit fläck i framvingarnes analhörn. Bland slägtet 

Öecetis finnas flera svenska arter, om hvilka med fog kan sägas 

såsom L. yttrar: »alis longissimis albis», men ingen enda, på 

hvilken de öfriga LINNÉs ord: »ale fusce I. nigre — — — 

macula alba ad angulum ani>, kunna lämpas. Slägtet Setodes 

har hos oss blott en art och dess framvingar äro försedda med 

silfverfläckar, så att den kan ej vara af L. åsyftad. Det återstår 

således ej annat slägte än ÅLeptocerus, bland hvilket LInNnÉs art 

kan sökas, då många af slägtets arter hafva nära framvingarnes 

analvinkel en gulaktig, eller mer eller mindre hvit fläck. Här 
- 
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möter dock främst den svårigheten, att hans art skall hafva hvita 

antenner (»antennis albis»). Strängt taget har ingen hithörande 

art rent hvita antenner, utan mer eller mindre tydligt 'svartring- 

lade eller brunringlade. Men vi tro att LINNÉS ord ej här få 

tagas så noga. Skäl härför synes oss vara hvad L. säger om 

antennerna vid sin P/hr. longicornis (N:o 1492), där det heter 

»antenne albide>», ehuru de hos denna art hafva dels bruna 

ringar och dels mot spetsen bruna ledfogningar. Sådant anmär- 

kes ej af L., utan hans ord skulle, strängt tagna, gifva anledning 

till påståendet, att antennerna voro enfärgadt hvitaktiga. Så är 

likväl ej förhållandet och man vet äfven, att i viss dager synas 

de mörka ringarne försvinna, så att antennerna tyckas vara en- 

färgadt hvitaktiga, hvilket således gifvit anledning till LINNÉS ord. 

Sådant kan därför äfven vara förhållandet med antennerna hos 

hans 7". Robertella, som ej beskrifves i S. N. X, utan aldraförst 

i FE. S, ed. TI. Vi äro ej 1 tillfälle jämföra de senare veditio- 

nerna af S. N:, utan måste. hålla oss tillorden 1: ENSE ERaG 

heter det: »ala fusca s. mora, vix manifeste cinereo inaurata 

(= irrorate) macula alba ad angulwm anis. WNidare säger L. 

om storleken: »statura Ph. Svammerdamelle, sed paullo mi- 

207». Af de nu anförda orden äro tydligtvis »cinereo-tnauratae 

tryckfel i stället för »cinereo-trrorate», eljes voro de menings- 

lösa. Då vi skrefvo första uppsatsen i ämnet, ansågo vi, att L. 

med sin beskrifning afsett Leptlocerus dissimilis, men vi ansågo 

oss ej fulit säkra härpå, hvarför vi ej vågade föreslå något namn- 

utbyte. Vi kände ej heller då, så många Leptocerus-arter från 

Sverige, som vi känna numera. Af dem vi då kände kunde 

LINNÉS ord endast tolkas så som vi gjorde. - Vi hafva dock nu 

lärt känna en svensk art, som nästan helt och hållet öfverens- 

stämmer med den Linnéanska beskrifningen. Vi mena Leptoce- 

rus alboguttatus HaG., M'LacHL. Hos den äro framvingarne 

bruna (/f2usce) såsom L. säger, vid närheten af tvärnerverna finnas 

några glesa, hvitaktiga hår, så att LINNÉS ord: »ale — — vix 

manifeste cinereo-inaurate (= irrorate) fullkomligt passa härtill. 

Arten är också något mindre (paulo minor), än Tinea Svam- 

merdamella, såsom L. uppgifver. Den har på framvingarne nära 

analhörnet en stor /vwvzz fläck, som är mycket tydlig då djuret 

lefver och vingarne äro sammanlagda (»macula alba ad angu- 
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lum anis). Arten förekommer också i södra och mellersta Sverige 

spridd ända upp i Upland (»habitat Upsalie»). Vingformen på- 

minner, liksom antennernas längd, ganska mycket om TZinea 

Svammerdamella, med hvilken" arten af L. jämföres. Ordet »z- 

gre», som L. i beskrifningen tillagt för att närmare beteckna 

den »bruna» färgen på framvingarne, visar att färgen ej är ljus- 

brun utan mörkbrun. Den är också mörkt brun och blir mör- 

kare hos den torkade insekten. Endast orden »antennis albis» 

tyckas svära emot vårt antagande, då antennerna äro hos £L. 

albo-guttatus bruna, men de äro också ända ut i spetsen för- 

sedda med hvita ringar, hvilka mot basen äro ganska breda. 

I viss dager skimra också antennerna hvita, så att den tämligen 

ljust bruna färgen försvinner för den skarpt hvita. Detta för- 

klarar, hvarför L. vid .denna art ansett antennernas färg vara 

hvit samt anmärkt den såsom sådan just för att därigenom skilja 

arten från den närmast föregående Zinea Degeerella, om hvilken 

han säger: »antenne nigricantes». Här inträder således samma 

förhållande, som vi nyss ofvan anmärkte vid LINNÉS P/hr. biline- 

ara. - Ingenting kan därför vara vissare, än att Zznea KRo- 

bertella L. är L. albo-guttatus, hvarför vi tilldela denna art det 

af L. gifna namnet. i 

NOTISER? 

Agrilus Pratensis RATz. 

Denna hos oss mycket sällsynta art anträffades i ett exemplar 

på Lidingön 1889 af studeranden JoHNnN PEYRON. Den enda, så 

vidt jag vet, hittills kända fyndorten är Lärketorp i Östergötland 

(ZETTERSTEDT) enligt THOMSON. Den sistnämdes uppgift i sitt 

senare arbete »Skandinaviens insekter» att den funnits i Vester- 

götland torde härröra af misskrifning eller tryckfel. 

SI 

Entomol, Tidskr. Årg. 11. H. 1—2 (1890). gj 2 
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Vespa crabro L. 

Förliden sommar anträffades ett bålgetingbo af kolossala 

dimensioner i doktor O. HÖGLUNDS villa Ektorp på Wermdön. 

Getingarna hade byggt sitt bo på vinden vid en hanbjälke, om- 

kring 30 cm. från en fyrkantig öppning i väggen af ungefär 

40 cm. sida, hvilken ej täcktes af något fönster. Vare sig nu 

att blåsten eller sannolikare det skarpa dagsljuset från öppningen 

generade dem, hade de tilltäppt,denna med en gardin af samma . 

slags material som boets bladiga omhölje, samt endast nedtill 

lemnat en liten öppning under gardinen, så att de obehindradt 

kunde färdas ut och in. Af någon anledning, antagligen af 

blåsten, befanns en dag den skyddande gardinen förstörd, men 

det dröjde icke länge förrän arbetet börjades på en ny, hvilken 

dock ej hann mer än till hälften fullbordas, då den stränga års- 

tiden, getingarnas oblidkeliga fiende, kom och gjorde slut på 

arbetet. | 

Boet hade vid denna tid nått en höjd af något öfver 40 

cm. Det var sammansatt af ett grågulaktigt, tämligen tjockt, 

något sprödt pappersmaterial i många lager, det ena utanpå det 

andra. Dessa lager voro något ojämna och olika tjocka; i den 

fria kanten tunnare, och företedde något olika skiftningar i lju- 

sare och mörkare grågula bugtiga ränder, allt efter som mate- 

rialet till skifvorna varit af något olika beskaffenhet. Här och 

där på yttersta lagret funnos små hvalflika ingångar till boets inre. 

Dardet ar bekant, att bålgetingarna efter regeln bygga sina 

bon i gamla ihåliga träd, där de hafva fullt skydd för blåst och 

dager, så är det i hög grad anmärkningsvärdt, att de här byggt 

boet på en vind, öppen för blåst och ljus. Såsom nämdt är 

hade dé genom att bygga en gardin för vindsgluggen sökt ute- 

stänga bådadera. 

Då boet nedtogs befanns det vara på ena sidan sönderhac- 

kadt, sannolikt af några mesar (Paraus), för hvilka såsom bekant 

är getinglarver äro den yppersta läckerhet. 

CITE 



GAMLE OG NYE HOVEDMOMENTER TIL CICADARI- 

ERNES MORPHOLOGI OG SYSTEMATIK 

VED 

D:R H. J. HANSEN 

(Kjöbenhavn). 

I 

Hörres 7 Alarsiden blev det. at. br. Brofessox J.C, SCHIÖDTE 

overdraget mig at gjennemarbeide og opstille Universitetets zoo- 

logiske Museums Materiale af udenlandske Cicadarier. Ved Ud- 

föreisen af dette Arbeide blev jeg bekjendt med de fleste vig- 

tigere Slegter og med de vesentligere literere Arbeider. Af 

disse sidste fremgik, at de hidtil opstillede Charakterer for de 

»auchenorhynche» Homopterers Familier vare temmelig faa og 

tildeels lidet skarpe, at man fra Formen af Hoved, Prothorax og 

Skinnebeen hentede nogle af de vesentlige Familiecharakterer, 

og at Fölgen heraf har veret, at flere eiendommelige Slegter, 

som Tettigometra, Paropia, Ulopa, Ledra, snart stilledes til en, 

snart til en anden Familie, snart opfattedes som Representanter 

for seregne Familier, hvorfor Antallet og Begrendsningen af Fa- 

milierne er yderst forskjellig hos de forskjellige Forfattere. 

I Sammenh&eng med andre Studier gav jeg mig saa i 1886 

til at undersöge Bygningen af de forholdsviis anseelige Korn 

eller Smaaknuder, som med en Lupe saa let iagttages paa An- 

tennernes andet Led hos mange större Fulgorider (som Later- 

naria L., Fulgora L., Calyptoproctus SPIN., Dictyophora GERM.). 

Jeg fandt her Sandseorganer af en Type, der, saavidt jeg vidste, 

var ukjendt og enestaaende indenfor Insekterne, og jeg antog da, 

I 
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at Bygningen og Beliggenheden af Antennernes Sandseredska- 

ber vilde kunne afgive nye og skarpe Charakterer. Vel veed jeg 

ikke, at noget saadant er forsögt gjennemfört indenfor nogen 

större Afdeling af Insekter, men Prof. SCHIÖDTE har dog hen- 

ledet Opmzrksomheden paa disse Organers systematiske Verdi i 

sit Arbeide: Danmarks Cerambyces (Naturh. Tidskr. 3 R. B. ID, 

hvor det p. 495 hedder: »Hos Tenebrionerne f. Ex. vrimler det 

saaledes af skjönne Former og nye Combinationer, at denne store 

Families Systematik vil faae en ganske anden Gz&nge, naar de 

engang tages i Betragtning»; ogien hertil knyttet Fodnote giver 

Forf. saa en meget kort Fremstilling af »Sandseporernes> Optre- 

den hos en Mzngde Tenebrion-Slegter. I samme Arbeide gjör 

han p. 496—-99 de samme Dannelser til Gjenstand for en noget 

nermere Omtale hos en Maxngde Cerambycin-Slegter, men former 

dog kun for enkelte Typer Resultatet af sine Undersögelser til 

systematiske Charakterer. — Först nu i 1889 fandt jeg en gun- 

stig Leilighed til at foretage en Undersögelse af Antennerne hos 

en R&kke Slesgtstyper, og besluttede saa ogsaa at studere Byg- 

ningen af andre af Cicadariernes Organer for at finde gode syste- 

matiske Charakterer; dette Studium, hvis Resultater ere nedlagte 

i denne lille Afhandling, bragte un&egtelig adskilligt större Ud- 

bytte, end jeg havde ventet. 

Förend jeg imidlertid gaaer over til Fremstillingen af Un- 

dersögelserne maa det vere mig tilladt at fremsaette nogle Bemerk- 

ninger om deres Omfang og om Materialets Beskaffenhed og Be- 

handling. De indre Organer (som Tarmkanal, Kjönsorganer, 

Nervesystem o. s. v.), ere slet ikke .blevne undersögte, skjöndt 

der, med Henblik til L. DUFOURS senere omtalte anatomiske 

Arbeide, er en til Vished grendsende Sandsynlighed for, at i det 

mindste flere af disse Organsystemer ville kunne afgive smukke 

Charakterer. Ligeledes har jeg forbigaaet Mundbygningen, der 

maa studeres paa velconserverede Sprit-Exemplarer af alle Hoved- 

typer, da det, at slutte fra Lepidoptera og iser fra Diptera, er 

se&rdeles sandsynligt, at Muskulaturen af flere Grunde maa med- 

tages, ligesom ogsaa Svelgets og Spiserörets Bygning maa ind: 

drages i Undersögelsen. Bygningen af Thorax er kun tildeels 

medtaget, men synes heller ikke paa Grund af Ringenes Beskaf- 

fenhed at frembyde ret mange brugelige Charakterer; de ydre 

2 
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Kjönsorganer ere forbigaaede, da de vistnok n&sten kun afgive 

| Merker for Arter og Slegter eller Slegtsgrupper, og deres Ele- 

menters alm. Morphologi tilmed for störste Delen först maa ud- 

redes. Selv om jeg havde havt nok saa megen Lyst til at med- 

tage nogle af de nevnte Bygningsforhold er Mangelen paa rigeligt 

| Spiritusmateriale og for flere Organers Vedkommende den Om- 

| stendighed, at det i et saa nordligt Land som Danmark er 

umuligt at skaffe sig friske Exemplarer af Stridulantia, större 

Fulgoride, Tettigometra, Cercopine til Dissektion en tvingende 

Grund til ikke at pröve paa et Studium. 

Jeg har saaledes n&esten udelukkende kun undersögt Bygnin- 

gen af forskjellige Dele af det ydre Hudskelet. Til Dissektion 

anvendtes deels i Spiritus opbevarede Exemplarer, der i flere 

Henseender ere at foretrekke for törrede Stykker, men hvis Ind- 

samling og Studium de systematiserende Entomologer hidtil have 

forsömt meget; dern&est anvendtes i stor Maalestok törrede Exem- 

plarer, der bleve kogte nogle Minutter i Vand og dern&est lagte 

i sterk Kalioplösning, hvori de forbleve i äå 2 Dage, saa at deres 

Chitinskelet efter denne Behandling lod sig rense fuldstendig ved 

Udpumpning i Vand gjennem et Hul, der blev klippet paa Bag- 

kroppens Ryghud. Saadanne Hude og Dele af dem ere ypper- 

lige til Undersögelse baade under et godt Dissektionsmikroskop 

og under det sammensatte Mikroskop. Dernest har jeg med 

sterk Lupe gjennemgaaet Slegterne i det Zoologiske Museums 

Samlinger, thi naar man först gjennem Studiet af Sprit- eller 

Kalipreparater har undersögt en Type for en Hovedslegt, saa 

kan man paa törrede Exemplarer af ne&erstaaende Slegter see 

; mere, end man ellers vilde blive, opm&erksom paa. Desverre 

lider min Afhandling her af nogen Ufuldstendighed pa Grund af 

Mangel paa fuldt tilstrekkeligt Materiale, thi deels er der beskre- 

vet flere vigtigere Slegtstyper, som enten slet ikke ere represen- 

terede i vort Museum eller af hvilke Materialet er saa ringe, at 

der ikke kunde afsees et Exemplar til den undertiden nödvendige 

Molestering eller Dissektion. Jeg har saaledes ikke kunnet under- 

söge Antennerne hos de merkelige Former Örfiocerus KIRBY, 

Bothriocera BURM., Derbe F., og flere Fulgoride-Typer, heller 

ikke kunnet dissikere Bagkroppen af den merkelige Cystosoma 

Saundersiz WEstw., hvilket har veret mig et föleligt Savn; ja 

2 
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den meerkeligste af alle Stridulantier, Hemidictya BurMm. har 

jeg aldrig seet. Jeg har derfor ikke kunnet gjennemföre Under- 

sögelsen af enkelte ÖOrganer saa langt som jeg önskede, men jeg 

troer .dog, at disse Mangler ville vise sig ikke at have videre 

Betydning for Charakteriseringen af Familier, og at de först trede 

tydelig frem som rigtignok sterkt hindrende Momenter ved Af- 

grendsningen af Underfamilier eller Slegtsgrupper. 

Jeg wvil bringe Hr Inspektor Dir F. MEINERT min Tak for 

at have overladt mig af Univers. Zoolog. Museums Materiale en 

Rekke Slegtstyper til Dissektion. 

i: 

Vesentligere Arbeider. 

FaABRICIUS, I. C.: Systema Rhyngotorum 1803. 

LATREILLE, P. A.: Genera Crustaceorum et Insectorum. T. III. 1807. 

GERMAR, E. F.: Bemerkungen itiber einige Gattungen der Cica- 

darien (Magazin der Entomol. B. III, p. 177—2217 og B: 

TYPER LI T060). 

DuFOoUR, L.: Recherches anatomiques et physiologiques sur les 

Hémiptéres (Mémoires présentés par divers savants å P'Acad. 

roy. des sciences de YV'Institut de France. Sc. Math. et Phys. | 

Tome IV, 1833, p. 131—4061, Pl. I—XIX). ; 

BURMEISTER, H.:: Handbuch der Entomologie: , BI TI tS85A 

SPINOLA, M.: Essai sur les Fulgorelles (Ann. de la. Socient:tde 

France ck VILL Sr830, Pga r45A) 

AMvoTt, C. J. B: et SERVILLE, A.: Histoire naturelle: des Insectes: 

Hemiptéres. 1843. 

FLoR, G.: Die Rhynchoten Livlands. Zweiter Theil (Arch. fär 

Naturgeschichte Liv- , Esth- und Kurlands. '2 Ser. B.: IV, 

1861). 

STÅL, C.: Neue systematische Fintheilung der Homopteren (Stettin. 

Entomol. Zeitung, 19 Jahrg: 1858, p. 233—34). : 

— Hemiptera Africana. T. IV, 1866. i 

SCHIÖDTE, J. C.: Nogle nye Hovedsetninger af Rhynchoternes 

Morphologi og Systematik (Naturh.: Tidskr.- 3 R. B. VI, 

1869, Pp. 237—266). 
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SAHLBERG, J.: Öfversigt af Finlands och den Skandinaviska half- 
öns Cicadarie (Notiser ur Sällskapets Pro Fauna et Flora 

/ Fennica förhandlingar. Tolfte Häftet. Ny serie. Nionde 

häftet.” 137). 

FiEBER, F. X.: Les Cicadines d'Europe d'aprés les originaux et 

les publications les plus recentes. (Udgivet af Reiber i 

1875 og de fölgende Aar). 

MoLeYrE, L.: Recherches sur les organes du vol chez les Insec- 

tes de l'ordre des Hémipteéres (Comptes rendus hebdom. des 

SEaNnEeLS) de” LACad, ks des :SCIenCes, —L-rO5N FÖG2;tPEr3AOE 

352). 
Pascoe, F. P.: Note on the classification of the Homoptera (An- 

nals and Magaz. of Nåtural History, 5 Ser. Vol. IX, 1882, 

; Pp. 424—25). 

WITLACZIL, E.: Die Anatomie der Psylliden. (Zeitschr. fir wis- 

sensch. Zoologie, 42 B. 1885, p. 509—96338). 

I ovenstaaende korte Liste er der kun medtaget de Arbei- 

der, der 1) enten give v&esentligere Bidrag til eller en mere ud- 

förlig og selvstendig Bearbeidelse af Cicadariernes Systematik 

(om PAscoE's Artikel see senere), eller 295 somm Moleyres Artikel, 

give Bidrag til Kundskaben om upaaagtede Bygningsforhold hos 

disse Dyr, eller 3), som SCHIÖDTES Arbeide, streifer Homoptera 

og henpeger hos MHeteroptera paa Bygningsforhold, af hvilke 

i nogle ogsaa bör undersöges hos den anden Underorden af Rhyn- 

chota. Naar en Forfatter har givet flere systematiske Oversigter 

(som. f. Ex. FABRICIUS, LATREILLE, STÅL) har jeg sedvanlig kun 

R omtalt Hovedverket. Jeg haaber, at der ikke er forbigaaet noget 

Arbeide af större Betydning for mine Formaal; Hovedmassen af 
AW 

den anseelige systematiske eller rettere slegts- og artsbeskrivende 

d Literatur giver ingen nye Bidrag til Kundskaben om Familiernes 

; og Hovedgruppernes Bygning. Derimod tör jeg aldeles ikke svare 

for, at der ikke i den spredte histologiske Literatur om Sandsered- 

Ä skaberne hos Arthropoder eller speciellere hos Insekter kan findes 

nevnt nogle af de her fremdragne Bygningsforhold. 

Lad os med de anförte Arbeider som Grundlag nu under- 

söge Udviklingen af Cicadariernes Systematik fra FABRICIUS til 

PASCOE samt Kvantitet og Kvalitet af de benyttede Charakterer. SEM 

5 
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FaBRrRICIUS har i det anförte Verk opstillet 14 Slegter af de 

Former, der nu henföres til Cicadarierne. Han omtaler i Slegts: 

diagnoserne kun Antenner og Munddele, men Charaktererne iser 

fra de sidstnevnte Organer ere for, en större Deel ikke gode. 

Dernest stiller han ikke her, som saa ofte ellets, de nermest 

sammenhörende Slegter i Rekkefölge; saaledes finder man de nu 

til Fulgoriderne henregnede Slegter fordeelte paa 4 Steder mellem 

de andre Typers Slegter. 

Gaaer man derpaa til LATREILLE, treffer man i hans Genera, 

der kun er udkommen 4 Aar senere end Fabricius Syst. Rhyngot., 

en Systematik, der i Opstilling af Hovedafdelingerne, ja endog 

af Underafdelinger (Slegter i Latr. Forstand), paa de allerfleste 

Punkter falder fuldstendig sammen med de Resultater, mine Un- 

dersögelser have givet. Han deler Cicadarierne i 3 jevnbyrdige 

Grupper: Cicada vere (= Stridulantia), Cicadelle og Fulgo- 

relle; til Cicadelle henföres Cercopis, Ledra, Membracis (sva- 

rende til de fleste senere Fortatteres Familie af samme Navn), 

samt TZettigonia (= Jassiderne), til Fulgorell&e henföres Tettigo- 

metra og de af de fölgende Forf. til samme Familie henregnede 

Slegter. Der hentes hertil Charakterer fra de forskjellige Dele 

paa Hovedet (Antennernes Form og Stilling, Öine, Biöine, 

Pande, Kinder m. m.), fra Formen af Prothorax og Scutellum,. 

fra Elytrernes Beskaffenhed, Skinnebenenes Vaebning samt Cica- 

dernes Sangapparat. — Dette er, sammenlignet med Fabricius, 

et forbausende Fremskridt, og man maa i höieste Grad beundre 

den store Franskmands Omsigt og fine systematiske Sands. 

GERMAR deler i det ovenn&evnte Arbeide Cicadarierne i 5 

Familier: I. Fulgorelle (med flere nye Slegter), II. Zettigo- 

metre, II. Membracides, IV. Ranatre (med Slegterne, hvaraf 

flere nye, i fölgende Orden: Cercopis, Penthimia, Aphrophora, 

Ledra, Ulopa, Tettigonia, Gypona, Coelidia, Fassus, Eupelix, 

 Ådethalia), V. Mannifere. Denne Inddeling forekommer mig at 

staae langt under LATREILLES, og Ordningen af Slegterne indenfor 

Ranatre er tildeels uheldig. Derimod udmerker Afhandlingen 

sig ved sine Slegts- og serlig sine Artsbeskrivelser, hvor ogsaa 

Vingernes »Nerver» og Celler benyttes noget, men dette vedkom- 

mer jo ikke Systematiken. Det bör nevnes, at »fegula» omtales 

hos de 2 förste Familier, men inddrages dog ikke i deres Diagnose. 

6 
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LEON DuFoUR dveler i sit store anatomiske Arbeide for- 

trinsviis ved Rhynch. hemiptera, medens Homoptererne, blandt 

hvilke Cicadarierne udgjöre en större Deel, blive noget stedmo- 

derlig behandlede af Forf., idet han kun har undersögt temme- 

lig faa Slegtstyper. Om Spiraklerne siges ved Omtalen af disse 

Organer hos Rhynchoterne i Almindelighed, at der findes kun I 

Par Thoracalspirakler (p. 362), Abdominalspiraklernes Antal an- 

gives til s&dvanlig 6, undertiden 7, undertiden mindre end 6 

(p. 362). Senere (p. 386) beklager han ät have forsömt Studiet 

af Homopterernes Spirakler, og angiver saa 6 Bagkropsspirakler 

hos Cicada orni, men meddeler Intet om Thoracalspiraklerne 

eller- om Spirakler hos andre Cicadarier.” Pag. 415—17 gives 

saa en resumerende, systematiskt opstillet Fremstilling af hans 

anatomiske Fund hos Cicadarierne, af hvilke der nevnes fölgende 

7 Slegter: Cicada, Fulgora, Cixius, Issus, Ledra, Cercopis, 

Aphrophora.- Skjöndt Angivelserne: ere temmelig ufuldstendige 

og idetmindste en (angaaende et Stykke af Tarmkanalens Til- 

bagelöbning i en Ring hos Cicada) er afgjort urigtig, saa kan 

man dog med betydelig Sandsynlighed skjönne, at disse Slegter 

maa fordeles paa den af STÅL og her i denne Afhandling fore- 

slaaede Maade, og at der i Bygningen af Spyttekjertler, Tarm- 

kanal og Kjönsorganer findes anatomiske Forskjelle, som maa 

kunne anvendes i Systematiken. 

BURMEISTER reducerer (see GERMAR) Familiernes Antal til 4, 

i det Zettigometra paa Grund af Antennernes Stilling igjen hen- 

föres til Fulgoriderne, medens 'Memöracina bibeholdes. Der op- 

stilles en R&kke nye Slegter, blandt hvilke den ved sine Anten- 

ners Stilling og Retning eiendommelige Bothriocera. Forövrigt 

angiver denne med Rette anseete Bog ingen nye Charakterer af 

gjennemgribende Betydning. 

SPINOLA diskuterer i det förste Afsnit af sin Monographi 

over Fulgoriderne ogsaa Cicadariernes Systematik og opstiller (p. 

155) 3 Familier: Stridulants, Cicadellaires og Fulgorelles. Pag. 

136 har han med Grund kritiseret det tidligere benyttede Mzerke, 

+ Dette omtales her for Sammenligningen med mine senere Angivelser om 

Spiraklernes Antal m. m.; 
, 

saavidt jeg veed har kun Wizlaczil siden Dufour 

givet paa Undersögelser grundede Meddelelser om dette Emne og det kun om 

deres Antal hos 1 lille Jasside. 
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Antennernes Stilling, som ikke dannende en skarp Adskillelse 

mellem Cicadeller og Fulgoreller; han opstiller derfor en anden 

Charakteer, nemlig den, at hos Cicadeller (og Stridulantia) ere 

Hovedets Sideflader adskilte fra Midtfladen [Panden] ved en »sillon 

sutural», medens hos Fulgorellerne de samme Dele ere adskilte ved 

en Kjöl eller idetmindste »une aréte sensible>. Resultatet heraf 

er, at Zettigometra henföres til Cicadellerne, hvor den ikke hörer 

hjemme. — Fulgoreilerne deles dern&est i 2 Familier (Fulgorites 

og ÄIssites) og hver af disse henholdsvis i 4 og 3 Underfamilier 

med talrige, tildeels nye Slegter; Som: Charaktéerer benyttes 

Hovedets Flader (Anvendelsen heraf noget overdreven), Vingerne 

og. Antennernes Form og L&ngde; ved Skildringen af Slegter og 

Arter ogsaa Hannernes og Hunnernes ydre Kjönsredskaber. Spe- 

ciellere Referat af Forfatterens Systematik gives ikke her, da jeg 

ikke kan tiltrede en större Deel af den. 

AMYOT Og SERVILLE vende tilbage til Latreilles Opstilling 

og Begrendsning af Familierne, som her faae Navnene: Stridu: 

lantes, Subtericornes og Antericornes; til deres Begrundelse frem- 

settes ingen nye Charakterer. Hver Familie deles saa i Grupper, 

Undergrupper o. s. v. Stridulantia deles i Reticelli og Octi- 

celli, hvilket er uheldigt. Fulgoriderne deles i Planigeni (= 

Tettigometra) og Cavigeni, disse atter i 1) Nudimargines [der 

falde i Fulgorides, Pseudaphanides (blandt andre Slegter Cixius), 

Caloscelides, Delphacides, Derbides (hvortil Otiocerus), Issides 

(hvortil Eurpbrachys)) og 2) Strigimargines [der falde i Aca- 

nonides, Flatides og Ricanides). Antericornes deles i Conidorsi 

(= Membraciderne) og Planidorsz, de sidste igjen i 1) Levi- 

pedes [der falde i Cephalelides, Eurymelides (Eurymela og 

AEthalion), Ulopides, Cercopides) og 2) Serripedes [der falde i 

Tettigonides, Scarides (hvortil Ledra, Epiclines, Scaris, Zinneca, 

Gypona, Penthimia) og Zassides]. Denne Systematik er i mange 

Henseender god; den vesentligste Indvending, der kan reises 

derimod, er vel Cercopidernes Stilling. Sammenligner man i andre 

Henseender Arbeidet med den tidligere Literatur er dets Mangel 

i Paapegen af nye, vesentligere Bygningstrek i höi Grad paa- 

faldende. 

FLOoR slutter sig i Begrendsning og Charakterisering af Fa- 

milierne ganske til BURMEISTER. Derimod- giver han af Slegter 
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og Arter udförlige og omhyggelige Beskrivelser med megen Hen- 

: syntagen til Skinnebeen, Vinger, Kjönsredskaber m. m., men da 

dette ikke kommer videre i Betragtning i denne Sammenheng 

n&vnes Arbeidet her kun, fordi det er et &ldre Hovedverk for 

den nordeurop&eiske Faunas Vedkommende. 

STÅLS 1 1858 publicerede, kun lidt over 1 Side lange Artikel 

er utvivlsomt den for Charakteriseringen af Familierne vigtigste 

Afhandling lige fra LATREILLE til Nutiden. Forf. har forsögt »eine 

neue FEintheilung dieser Thiere aufzustellen und dabei von Cha- 

rakteren Gebrauch gemacht, deren man sich bisher nicht bedient 

hat, z. B. der Einfäigung der Beine, und der Form verschiedener 

Theile derselben etc., Charaktere, welche nothwendig mit dem 

Bewegungs-Vermögen und der Lebensweise dieser Thiere in nähe- 

rem Zusammenhänge stehen». Dette er fortreffeligt, og det kan 

kun beklages, at han ved Udförelsen standsede paa Halvveien, og 

at ikke alle Angivelser ere fuldt holdbare. Han skiller först 

Fulgorina ud fra de andre ved: »Coxis intermediis elongatis, 

late distantibus, longe a disco pectoris insertis; tegminibus basi 

tegula tectis>; serlig Udtrykket »elongatis» passer imidlertid ikke 

paa TZettigometra, og han har ikke seet det Ringeste af den 

merkelige Uddannelse, Fulgorinernes Bagbeen (serlig deres Hofte 

og Trochanter) har modtaget. Derne&est skiller han Cercopina og 

Cicadina (= Stridulantia) ud fra de övrige ved Baghofternes 

Form og Brede og Skinnebenenes Form, men den sidste Charak- 

teer holder ikke ganske Stik. Cercopina skilles fra Cicadina ved 

Forlaarenes Form, Scutellums Störrelse, Forekomsten af Arolium 

mellem Klöerne og Ocellernes Antal. Endelig deles de til Cica- 

delle Tatr. hörende Former (efter Fjernelse af Cercopina) i Mem- 

bracina (hvortil blandt andre Slegter ogsaa Åethalion og Ulopa 

henföres) og JYasszna, men denne Adskillelse har ikke den Rang, 

Forf. tillegger den, hvilket ogsaa kan sees af de opstillede Cha- 

rakterer, der ere temmelig svage. Han opstiller saaledes ialt 5 

Familier. Det bör fremheves, at Udstillelsen af Cercopina som 

en Familie er et meget stort Fremskridt. = - 

I Hemiptera ÅAfricana fremsetter STÅL ingen nye Familie- 

charakterer; han bruger dem, han tidligere har anfört (rettende 

eller &ndrende paa uheldig Maade nogle af sine tidligere An- 

givelser) blandede med andre, tildeels mindre skarpe, hvorved 
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det Hele taber i diagnostisk Skarphed. 'Fulgorinernes »tegula> 

angives af vere »raro deficiens»; jeg har ikke kunnet finde nogen 

positiv Angivelse af Mangel ved nogen Slegt. Han opstiller nu 

kun de 4 ogsaa af mig antagne Familier: Stridulantia, Cercopida, 

FJassida og Faulgorida. Cercopida deles i 3 Underfamilier: 

Cercopida. Aphrophorida og Macherotida, hvilket er fortreffe- 

ligt undtagen i den Henseende, at en Familie og en Underfamilie 

her som overalt i hans System have samme Endelse. JYassida 

deles i 6 Underfamilier: Hoplophorida, Membracida, Darmiada, 

Smiliida, Tragopida, Centrotida (hvortil Ethalion) og Fassida 

(hvortil Ulopa), denne Inddeling indeholder adskilligt Godt, men 

forekommer mig dog ikke fuldt tilfredsstillende. Fulgorida deles 

1 ikke mindre end 13 Underfamilier, men denne Sönderdeling 

forekommer mig noget kunstig og tarvelig begrundet. Opstillin- 

gen af nye'Slegter forekommer mig dreven ud over alle rimelige 

Grzendser. 

SCHIÖDTES Arbeide streifer kun denne Afhandlings /Emne; 

det” vil senere blive -citeret: et Par Steder. 

SAHLBERGS Arbeide er preget af stor Flid og Samvittigheds- 

fuldhed ; foruden hans Skildring af Slegterne leser man med For- 

nöielse den betydelige M&ngde biologiske Iagttagelser. Derimod 

har han, maaskee med Undtagelse af en Angivelse om Differen- 

ser i Hannernes Kjönsorganer, ikke noget nyt Bygningstrek, der 

er brugeligt som Familiecharakteer, og Indledningen om Cica- 

dernes Bygning forekommer mig ogsaa at vise, at han kun har 

studeret Dyrenes Bygning paa opstukne, törre Exemplarer. Han 

optager de af Stål paapegede Familiecharakterer og antager atter 

denne Forfatters i 18538 opstillede 5 Familier, dog med en Om- 

flytning af Ulopa. Jassina deler han i: Ledrides, Ti ettigonides, 

PBythoscopides, Typhlocybides, Fåssides, ÅAcocephalides, Eupeli- 

cides, Ulopides, Paropides. , 

I FIEBERS store og flittige posthume Arbeide benyttes heelt 

igiennem den analytiske Methode, men den eensidige, paa Spid- 

sen stillede, alt andet end Bestemmelse negligerende Maade, 

hvorpaa den er gjennemfört, bevirker rigtignok, at Verket, efter 

mit Skjön, kun duer til at bestemme efter, hvis det endda saa 

altid er godt dertil. Tavlen til at bestemme Familierne efter 

forekommer mig nemlig at vere et Monstrum, baade naar den 
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betragtes som Bestemmelsestabel og naar man seer paa den som 

givende en Beskrivelse (der ellers ikke findes i Bogen) af hver 

Familie; en” nermere Paaviisning heraf vil imidlertid tage for- 

megen Plads i Forhold til Sagens Vigtighed, synes jeg. Beteg- 

nende for Verkets »Aand» er, at de af Stål fremhevede og af 

Sahlberg benyttede Charakterer fra Hofterne m. m. ikke optages 

her, ja at Ståls vigtige lille Afhandling slet ikke nevnes i den 

lange men förövrigt ikke dadelfri eller ganske fuldstendige Lite- 

raturliste. — Der opstilles 8 Familier, idet Paropida, Ulopida 

og Scarida (Ledra) her skilles ud som coordinerede med de 5 

af STÅL i 1858 og af SAHLBERG antagne. — Fra et zoologisk- 

systematisk Standpunkt forekommer Verket mig at betegne et 

sterkt Tilbageskridt i flere Retninger. 

MOLEYRE beskriver Sammenhegtningsmechanismen mellem 

For- og Bagvinger hos Rhynchoterne, men kun Stykkerne om 

Cicadarierne komme her i Betragtning. Der gjöres opmerksom 

paa, at Bagvingens opad og bagud krummede Hesgteplade har 

noget forskjellig Lengde m. m., men Fremstillingen af dette 

Organ hos Sangcicader m. FI. forekommer mig ikke serlig tref- 

fende. Hegtepladens Lengde m. m. lader sig neppe anvende 

med Fordeel i Systematiken indenfor Cicadarierne. Dernzest be- 

skrives den triangulere, med faa Randkroge udstyrede Udvidelse 

paa Bagvingens Forrand hos Cercopiderne, og denne Dannelse 

kaldes »un appareil de rattachement>», hvilket vistnok er rigtigt, 

men dets Virksomhed beskrives ikke og jeg har ikke kunnet ud- 

finde den; Forf. har overseet den sikkert tilsvarende Kjöl paa 

Forvingens Underflade. Krogenes Forekomst paa en lang Strek- 

ning af Bagvingens Forrand hos Ledra samt Forrandens Beskaf- 

fenhed hos andre Grupper nevnes ogsaa. — Afhandlingen har 

forövrigt ikke ringe Interesse ved at beskrive de ovennevnte og 

flere hos andre ' Rhynchoter forekommende, af saagodtsom alle 

övrige Forfattere negligerede Bygningstrzek. 

PascorEs 11/, Side lange Artikel indeholder Intet godt Nyt 

og er medtaget som Curiosum paa Grund af sin i Form af en 

Art analytisk Tabel givne »Systematik». Cicadarierne deles i 13 

Familier: Czcadide (Stridulantia), Flatide (Strigimargines), Ful- 

goride, Isside, Derbide, Cixiida, Lystride, Tettigometride, 

Membracide (Conidorsi), Fasside, Tettigoniide, Ledride, Cer- 
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copide. Som et Bidrag til Belysning af den analytiske Tavles 

Kvalitet kan nevnes, at den sidste Familie, Cercopida, kun ud- 

skilles fra de 3 forrige Familier ved, at Bagskinnebenene hos den 

er »without a double row of spines>, medens denne Dobbeltrekke 

skulde findes hos de andre 3 Familier; efter dette bliver Ulopa, 

Åethalion og Fl. at henföre til Cercopiderne, hvilket er fuldsten- 

dig meningslöst, og om Ulopa siges det da ogsaa i en Note kort 

foran, at den bör stilles til Zasside. — Den hele »Note» burde 

aldrig veret trykt. 

WITLACZIL giver en udförlig Fremstilling af den ydre og indre 

Bygning hos de med Cicadarierne nerbeslegtede Psyllider, men 

den er for det ydre Skeletdeles Vedkommende neppe hverken 

fuldstendig eller ganske rigtig. Afhandlingen n&evnes imidlertid 

ikke her for dens Hovedindholds Skyld, men fordi Forf. til Sam- 

menligning med Psylliderne fremdrager Trek af de egentlige 

Cicadariers Bygning, serlig efter egne Undersögelser af den lille 

Jasside Typhlocyba Rose L. Det Vesentligste om denne Form 

angaaende de af mig medtagne Bygningsforhold findes paa Side 

630 og 632, og i dette lille Afsnit er Hr. WITLACZIL absolut saa 

uheldig, at man uvilkaarlig overförer en vis Mistillid til andre 

Kapitler af Arbeidet. For at vere fuldstendig sikker i min Dom 

har jeg undersögt et Par opkogte Exemplarer netop af den paa- 

gjeldende Zyphlocyba Art. Hr. W. skriver: Die Antennen sind 

bei Iyphlocyba klein og besitzen wie bei vielen Cicadarien nur 

drei Glieder: Zwei kurze Basalglieder und ein borstenförmiges 

Endglied.> Dette »Endglied» er altsaa = Svöben, hvis proximale 

Halvdeel nu, hvad der med 3—400 Ganges Forstörelse er yderst 

let at see, er serdeles tydeligt mangeleddet og bygget omtrent 

som det samme Stykke hos JIdzocerus (see Fig. 6 paa Tab. I i, 

denne Afh.), medens den distale Halvdeel er haarfiin med ud- 

slettet Leddeling, En endnu langt grovere Feil findes kort efter 

paa Side 630: »An den Beinen fand ich bei Typhlocyba wie 

bei den Psylliden und Aphiden zwei Tarsalglieder>, men det er 

selv med en ikke meget sterk Forstörrelse let nok at telle 3 Led 

i hver af alle 3 Par Tarser, og forövrigt vilde Forekomsten af 2 

Led ogsaa vere merkelig, da man hidtil har fundet og angivet 

3 Led i Födderne hos alle Jasside, Cercopide og Fulgoride, 

medens man indenfor Stridulantia treffer oftest 3, undertiden 2 
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Led. Saadanne Feil forekomme mig ret grove, serlig for en 

mikroskoperende Anatom, og ved den sidstnevnte Feil opnaaer 

Forfatteren desuden at dokumentere, at han hverken kjender 

Literaturens Angivelser og heller ikke videre til Formerne af den 

Familie, indenfor hvilken han velger sit Undersögelsesobjekt. — 

Pag. 632 skriver han: »Auch das Tracheensystem bietet interes- 

sante Verhältnisse. Bei den Cicadarien ist es, so viel mir be- 

kannt, noch nicht viel untersucht worden. Ich habe es desshalb 

auch bei Zyphlocyba verfolgt. Ich fand auch hier an der Grenze 

von Pro- und Mesothorax das erste, im Metathorax das zweite, 

und in den folgenden Abdominalsegmenten noch sieben, aber 

kleinen Stigmen.> Forf. velger altsaa en af de allermindste For- 

mer til en Undersögelse, der paa et saadant Objekt oftest vil 

frembyde store Vanskeligheder, istedetfor at tage et Exemplar af 

en större Sangcicade eller en stor Fulgora, koge den og under- 

söge den med en god Lupe! Skjöndt Udtrykket om 2:det Par 

Spirakler ikke er godt, kan man dog ved Sammenligning med 

en ”Udtalelse p. 586. forstaae, at han mener det Par, der ligger 

mellem Meso- og Metathorax; altsaa bliver der efter Forf. Mening 

7 virkelige Abdominalspirakler, om hvis Pladser man forövrigt 

ikke faaer nogen Öplysning. Som man vil see i det Fölgende har 

jeg hos Tettigonia og flere Jassider (ligesom hos Cicadarier af 

alle de 3 andre Familier) fundet 8 Par Abdominalspirakler (for- 

uden de 2 Par Thoracalspirakler), hvis Pladser nermere angives. 

I Anledning af Hr. W:s Angivelse, som jeg först leste, da det 

Fölgende om Spiraklerne var nedskrevet, gav jeg mig til at un- 

dersöge netop ZYyphl. Rose, og det lykkedes mig paa en med 

Kali renset Hud- at finde alle 8 Par Abdominalspirakler liggende 

ganske som hos TZettigonia viridis (see senere), det förste Par, 

der er det vanskeligste at finde, sees, naar den Baghofterne om- 

fattende Deel af Metasternum böies tilside under sterkere (c. 100 

Ganges) Forstörrelse. Selv om jeg ikke havde kunnet eftervise 

alle 8 Par paa gamle Exemplarer af dette lille Dyr, vilde jeg med 

betydelig Sikkerhed have kunnet postulere deres Existens, da de 

findes hos alle af mig undersögte sedvanlig större Cicadarier af 

alle 4 Familier, og tilmed Hr. WiTLACZILS Oplysninger herom idet 

Hele ere saa defekte og löse, at man ikke har större Forpligtelse 

til at stole paa en Angivelse, der ikke er sandsynlig. 
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Ovenstaaende historiske Fremstilling fylder desverre ikke 

faa Sider, men den kan neppe vere synderlig kortere, naar den 

skal opfylde sin Bestemmelse, at give en brugelig Oversigt over 

ZEmnet, der ikke er fremstillet af nogen anden Forfatter. 

I SCHIÖDTES ovenfor n&evnte for 20 Aar siden offentliggjorte 

Afhandling, der giver en ny og vesentlig Distinction mellem 

Hemiptera og Homoptera, men forövrigt kun fremstiller Byg- 

ningsforhold hos Hemiptera, fremsettes Pag. 241 en haard Kritik 

over Rhynchoternes Studium i höiere Forstand, begyndende med: 

»Rhynchoternes Systematik staaer i videnskabelig Henseende 

endnu ganske saaledes, som FABRICIUS Og LATREILLE Ooprindelig 

skabte den. At nogen ny og frugtbar Idee siden deres Tid er 

bragt til Anvendelse, vil man neppe kunne paavise. . Derimod 

har netop denne Orden i de sidste Decennier med Forkjerlighed 

veret bearbeidet af en Me&ngde Specialister, hvis ufortrödne og : 

tildeels höilig förtjente Bestrebelser man skylder en forbausende 

Udvidelse af "Arternes Tal.> Strax derpaa udtaler han, at Di- 

stinctionen mellem Systematikens »forskjellige Bestemmelser er 

udvisket og det morphologiske Overblik er gaaet tabt>. En 

Gjennemlzesning af ovenstaaende historiske Fremstilling vil nu 

utvivlsomt vise, at det eneste og kun halvt gjemnemförte Forsög 

paa en bedre Charakterisering af Cicadariernes Familier fra LATREILLE 

i 1808 til Dato er STtÅLs. lille Artikel i 1858 (med- dens deels 

gode deels uheldige Endringer i 1866) og dens Resultater ere 

endda ikke optagne i det sidste Hovedverk over de europeiske 

Cicadarier, FIEBERS store Arbeide. Man vil ved Gjennemlzesning 

af StÅLsS Diagnoser af Fassida og Fulgorida i Hemipt. Africana 

kun finde angivet een absolut, i alle Tilfelde skillende Charakteer, 

nemlig at »Cox&eÅ anteriores> ere hos den förste Familie »a la- 

teribus remote», hos den sidste »prope latera corporis insert2e», 

og den er endda ikke correkt, thi den gjelder kun Mellemhof- 

terne. Man vil finde, at det eneste alle Forfattere have veret 

enige om, er at opretholde Sfridulantia som een god Familie, 

derimod har Störstedelen af Forfatterne fundet sig beföiet til at 

dele de andre Cicadarier hver paa sin Maade. Tettigometra er 

saaledes af et Par Forfattere udskilt fra Fulgoriderne, Begrends- 

ningen af Membracider og Jassider har, som rimeligt er, voldet 

megen Uenighed, og flere Slegter, som Ledra ov Ulopa, kastes 
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Snart til den ene, snart til den anden Familie, indtil:de af et 

Par Forf. 1 den: nyere Tid :opstilles som egne Familier! Man 

anstrenger sig imidlertid 'forgjeves for at finde en eneste god 

Charakteer, der kan begrunde denne Familieopstilling, og kommer 

til det Resultat, at hvis de Slegter eller Grupper, der af den 

ovenfor forbigaaede KIRSCHBAUM Og af FIEBER (for ikke at tale 

om PaASCOoE) opstilles som Familier, skulle nyde denne Rang, saa 

kunne andre eiendommelige Slegter fortjene det samme, men saa 

ere Dörene ogsaa aabnede paa vid Gab for Vilkaarligheden, og 

Verdien af Begtebet >» Familie» vil forholdsviis blive omtrent 

ligesaa pauvert som Begrebet »Slegt» forlengst er blevet, först 

ved STÅLS og senere ved andre Forfatteres aldeles overv&ldende 

Fabrikation af nye »Genera». — SCHIÖDTES Kritik vil saaledes 

endog i 1889 befindes ret treffende for Cicadariernes Vedkom- 

mende. | 

Den ve&esentligste Grund til denne Misére er vistnok det 

Forhold, som se&rlig i det sidste halve Aarhundrede har udviklet 

sig serdeles indenfor Entomologien, om end dog heldigviis paa 

de ferreste Steder saa sterkt som indenfor Rhynchoterne, nemlig 

en stedse stigende Adskillelse mellem Studiet af Anatomi og 

Morphologi paa den ene Side og Formkundskaben med Slegts- 

og Artsbeskrivelsen paa den anden Side. Meget faa af dem, der 

give sig af med Anatomi og Morphologi, tilegne sig Kundskaber 

om Arter og Slegter, de allerfleste undersöge yderst faa og ofte 

tilfeldig og som Fölge deraf tildeels uheldig valgte Typer, ja 

see endog ned paa de systematiske Forfatteres Kundskaber og 

Beskjeftigelse; Systematikerne paa den anden Side glemme oftest, 

at en vel funderet, naturlig Systematik ikke kan vindes alene ved 

selv den meest samvittighedsfulde Beskrivelse af, hvad man med 

en Lupe kan see udvendig paa tört opstillede, ofte noget ind- 

skrumpede eller haarkledt Specimina. For at tage et Exempel 

indenfor. denne Afhandlings /Emne, saa synes det virkelig, at 

ikke een af de formbeskrivende Forfattere har fundet paa at see 

lidt nermere paa: et friskt fanget. eller opkogt eller i Spiritus 

opbevaret Exemplar af en Fulgoride, thi saa maatte dog den 

merkelige Bygning af Bagbenenes Rodparti vere bleven erkjendt. 

Disse Indvendiger mod Systematikerne forekommer mig dog 

vesentlig kun -at burde rettes mod den Deel, der ere Lerere i 

Entomol. Tidskr. Årg. 11. H, 1—2 (1890). 15 3 
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Faget ved Universiteter eller Bestyrere af og Assistenter ved 

Nationalmuseerne (som Exempel kan saaledes henvises til adskil- 

lige entomologiske Publicationer fra British Museum), thi af dem 

er man, synes jeg, berettiget til at forlange langt mere end af 

den talrige Skare Privatfolk, for hvem entomologisk Produktion 

er en Beskjzeftigelse i deres Otium. Naar de förstnevnte Herrer 

vare mere alsidige og grundlagde en god Systematik, vilde de 

sidstnevnte sedvanlig heller ikke optrede med deres oftest hazar- 

derede Forsög paa »Forbedringer». De store zoologiske Museer 

burde vist ogsaa i langt höiere Grad end hidtil legge Vegt paa 

at skaffe sig godt Spiritusmateriale af Representanter for de vig- 

tigste Slegter indenfor alle Familier af Insekter. 

INT. 

I Systematiken er hidtil anvendt Charakterer vesentligt hen- 

tede fra Formen af Hovedet, fra Ocellernes Antal og Stilling, 

Antennernes Stilling og habituelle Form, fra Snabelens Lengde 

og Leddeling, Formen af Prothorax, Scutellums Störrelse, Vin- 

gernes Beskaffenhed og Nervation, Hofternes, Skinnebenenes og 

Föddernes Form og Udstyr, de ydre Kjönsorganer og endelig 

Forekomsten af Stridulationsorgan hos Sangcicaderne. Enkelte 

af disse Forhold, som Form af Hoved og Prothorax, Scutellum, 

Ocellerne, Antennernes Plads og Vingernes Nervation, ere saa 

meget studerede, at jeg ikke seer mig i Stand til at föie noget 

til, og det forekommer mig desuden, at man af og til har tillagt 

adskillige herfra hentede Charakterer for stor Vegt. Om Betyd- 

ningen af Snabelens Låengde og Leddeling tör jeg ikke have 

nogen Mening. Derimod vil jeg her serlig gjöre Antennernes 

og Lemmernes Bygning til Gjenstand for en ny Behandling, samt 

fremdrage nye Charakterer fra Abdomens Bygning og dens Spi- 

raklers Beliggenhed. 

A. Antennerne. 

De Charakterer, man hidtil har hentet fra disse Organer, 

referere sig kun til de Bygningsforhold, man med Lethed kan 

see med en middelmaadig Lupe, nemlig de 2 å 3 förste Leds 

relative Lengde og Tykkelse samt »Börstens» Lengde og Tykkelse. 
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Derimod har man ikke undersögt Sandseorganernes Bygning og 

Beliggenhed, hvis systematiske Verdi Prof. SCHIÖDTE, som oven- 

for n&evnt, har paapeget for nogle Billefamiliers Vedkommende. 

Hos alle Cicadarier kan man betragte Antennen som be- 

" staaende af Skaft (pedunculus) og Svöbe (flagellum). Skaftet be- 

staaer altid af 2 anseelige Ied, af hvilke idetmindste det förste 

altid mangler Sandseorganer. "Svöben er, selv ved Roden, altid 

langt tyndere end Skaftets andet Led og bestaaer af flere eller 

mange Led, men kan ogsaa ved Leddenes fuldstendige Sammen- 

smeltning vise sig som bestaaende af en tykkere, kort Roddeel med 

en fra samme udgaaende, lang, uleddet, tynd Börste. — Det kan 

strax anföres, at jeg ikke hos nogen Form har fundet nogen mer- 

kelig Forskjel i Sandseredskabernes Bygning hos de 2 Kjön. 

1. Stridulantia. Antennerne sidde i Gruber mellem Öinene 

lige under Pandens överste Rand; de synes ogsaa, undersögte med 

Lupe, at frembyde s&erdeles stor Lighed i Bygning hos alle mig 

bekjendte Former. Skaftleddene ere simple; det förste er mere 

eller mindre skjult i den af et Tag overdekkede Antennegrube 

og er, idetmindste sedvanlig, det lengste; andet Skaftled er uden 

Sandseredskaber og altid betydelig tykkere end förste Svöbeled. 

Svöben er middellang, ret tyk ved Roden og aftagende i Tyk- 

kelse mod Spidsen; den bestaaer hos den tegnede Form, Cicada 

pruinosa Sav (Tab. I, Fig. 1) af 5 lange, indbyrdes omtrent lige- 

lange Led; samme Tal af Led har jeg fundet hos de enkelté 

andre Former, hvis Antenner jeg har undersögt med Mikroskop. 

Ved Lupens Hjelp vil man let kunne erkjende de 2 å 3 förste, 

altid forholdsviäs lange Svöbeled hos alle Stridulantia, men det 

apicale Afsnit er ikke altid let at vinde Klarhed over med Lupe 

paa törrede Stykker, saa jeg tör ikke afgjöre, om Tallet 5 altid 

er constant, eller om det kan (hvad jeg dog betvivler) synke til 

4. Undersiden af I1:ste og 2:det Svöbeled er udstyret med et 

meget stort Antal Sandseredskaber. MHvert af disse bestaaer af 

en Grube, fra hvis Bund en Tap rager op, men forövrigt lade 

de sig henföre til 2 lidt forskjellige Former. Nogle ere nemlig 

meget anseelige (Fig. 1a, m), og saa er Gruben paafaldende vid 

i Forhold til sin Dybde, og Sandsetappen er tyk og rager noget 

udrart Gruben; de andre (Fig: 14, n) ere langt. mindre; deres 

Grube er smal og forholdsviis dyb, Sandsetappen er tynd og naaer 
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neppe udenfor Grubens Munding. Paa de 3 sidste Svöbeled har ' 

Jeg fundet nogle faa af den mindre Art af Sandseredskaber. 

2. Cercopide. Jeg har med Mikroskop undersögt Anten- 

-nerne hos en brasiliansk Monecphora, hos Triecphora sangui- 

nolenta L., Aphrophora Alm FAL. og Philenus spumarius L., 

altsaa Representanter for de 2 af de 3 Grupper, i hvilke Cerco- 

piderne deles af StåL (Hemipt. Afric. IV, p- 55). Med sterk 

Lupe har jeg dern&est undersögt 2 Ex. af Macherota (Represen- 

tant fra STÅLS 3:die Gruppe) og en Me&ngde Stykker hörende til 

forskjellige af de 2 förste Gruppers Slegter. Resultatet har veret, 

at Antennerne hos alle Former vise serdeles stor Overensstem- 

melse baade i Habitus og i finere Bygning, og at de i begge 

Henseender afvige meget distinkt fra de andre Familiers. De 

sidde altid foran Öinene i Gruber paa Panden txt under den 

idetmindste netop paa det Sted fremspringende Kant mellem Isse 

og: Pande. - Skaftets andet Led er (Tab. I. Fig. 2'0g 3)'omtrent 

af Störrelse som förste Led, tilnermelsesviis cylindrisk, uden 

Sandseorganer; dets brede, distale Ende bestaaer af en tynd, tver- 

rynket Hud, der er foldet indad, saa at Leddetrendermedien 

Skaal. Svöben bestaaer af et enkelt, ret tykt Rodled og en haar- 

fin, temmelig lang Börste, der ikke ved nogen Ledföining er 

afsat fra förste Led og som f. Ex. hos Monecphora er uden Spor 

af Leddeling, medens den hos ÅAplrophora er temmelig utydelig 

mangeleddet (Fig. 3a) paa en lexngere Strekning. Rodleddet 

er kort og skjevt &gdannet eller nesten kugledannet, dets Basal- 

parti gaar ud i en kort, tynd Stilk, hvormed det er festet i Bun- 

den af den af andet Skaftleds Endeparti dannede Skaal; Ledadet 

har ud mod Enden (Fig. 2a) paa den ene Flade et mindre 

Antal (c. 6—9) simple, forholdsvis ret anseelige Sandsegru- 

ber med en enkelt, 'körtere; Tap I , hver, desuden; findest vedidets 

Spidse oftest 2 anseelige, kortere (Triecph. sanguinolenta og Plu- 

lenus) eller 1lengere (Monecphora) Torne, som jeg ikke har kun- 

net finde hos Åphrophora Alm, hos hvilken Form jeg har fun- 

det 2 store Gruber (Fig. 3;s) (1 paa hver Side af Leddet), som 

lignede saadanne Tornes Tilkeftningsplads, men om hvis Natur 

jeg dog ikke tör udtale nogen bestemt Dom. 

Antennerne hos Larverne have en fra det voxne Dyrs aldeles 

forskjellig Bygning af Svöben. En Antenne af Philenus spu- 
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marius kort för sidste Hudskifte er afbildet i Fig. 4 paa Tab. I. 

Man -seer, at Svöben her bestaaer af 7 Led, der, med Undta- 

gelse af det nestsidste, temmelig korte Led, ikke vise stor Diffe- 

rens i Lengde; 1:sté Led er meget tykt og de andré blive 

tyndere mod Spidsen: Förste Led berer flere smaa, normale 

Sandseorganer, og enkelte saadanne findes ogsaa spredte paa 2:det 

til 5:te Led. Dernest viser Figuren ogsaa den fuldstendig anlagte 

Antenne af det voxne Dyr indeni Larveantennen; man seer den 

Voxnes tykke, basale Svöbeled indtage godt Halvdelen af Rum- 

met i det samme Led hos Larven, og dern&est sees den börste- 

dannede Deel af Svöben som en tynd Stribe strekke sig igjen- 

nem alle de langt tykkere Larveled lige til Spidsen. 

3. Jasside. Af denne mesgtige Familie (der svarer til Azn- 

tericornes AM. & SErRv. med Fradrag af Cercopiderne) har jeg 

med Mikroskopet undersögt Antennerne hos: Tettigoma ferru- 

ginea F. og T. obtusa E., Idiocerus Populi YL., 3, Typhlocyba 

Rose L., Acocephalus striatus F., Paropia Scanica FAur, Ledra 

aurita IL. (adult. et jun.), Ulopa reticulata F., Ethalion reticu- 

latum T., Centrotus cornutus 1L., Membracis tectigera Otv,, 

altsaa Representanter for de fleste Hovedtyper. Med sterk Lupe 

ere alle övrige vigtigere, mig bekjendte Slegter eftersete. 

Antennerne sidde i mere eller mindre tydelige Gruber, men 

Pladsen viser betydelige Forskjelle, thi medens de Kos nogle, som 

Tettigonia, sidde foran Öinene, ere de hos andre, som f. -Ex. 

Idiocerus og iser hos sEthalion, rykkede saa langt nedad og 

tilbage, at de sidde znder Öinene i ligesaa höi Grad som hos 

adskillige Fulgorider. Som det fremgaaer af Afbildningerne (Tab. 

I, Fig. 5 —10), der vise de meest eiendommelige Typer (hos nogle 

af de ovenn&evnte Former) af Antenner, vise disse ret betydelige 

Forskjelligheder, men ogsaa serdeles vesentlige Ligheder, ved 

hvilke de fjerne sig fra de forrige Familiers. Andet Skaftled er 

som Regel af Störrelse med eller lidt mindre end förste Led, 

det er ofte ligesom skjäellet paa Grund af en eiendommelig Skulp- 

tur, mangler altid Sandseorganer, og dets distale Ende fremby- 

der aldrig en saa eiendommelig udformet Skaal som Cercopider- 

nes. Svöben er altid Zydelig mangeledaet, idetmindste i den 

förste Halvdeel af sin Lengde, undertiden er den kortere og ret 

tyk (Ulopa, Centrotus, Ethalion), undertiden lang eller meget 
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lang (Zettigonia og fl. Slegter) og i Störstedelen af sin Lxngde 

meget tynd, men deres sterkt aflange, altid noget, undertiden 

meget fortykkede (Ulopa) Rodparti har talrige Tverfurer (idet- 

mindste tildeels hidrörende fra undertrykt Leddeling) eller bestaaer 

af 2 til 6 Led, der ere udstyrede med faa, simple Sandseredska- 

ber, bestaaende af middeldybe, smaa Gruber med en Sandsetap 

i hver; paa de övrige tynde Börsteled har jeg aldrig fundet Spor 

af Sandseredskaber undtagen maaskee hos Hannen af JIdiocerus, 

hvis distale Svöbeparti som bekjendt danner en stor, flad, oval 

Plade (Tab. I, Fig. 6), der viser spredte Punkter, som maaskee ere 

eiendommelige, yderlig smaa Sandseredskaber, men om hvis Natur 

og Bygning jeg forövrigt ikke kan meddele noget, da min sterkeste 

Forstörrelse (600 Gange) var aldeles utilstrekkelig". Hos TZet- 

tigonia ferruginea (Fig. 3) er Svöben lang og haarfiin undtagen 

dens noget tykkere, men dog forholdsviis ret slanke, sandsebxe- 

rende "Rodparti (Fig. sa), der tydelig” bestaaer af 5 Ted, af 

hvilke de 3 midterste ere de korteste og det sidste lange maaskee 

dannet ved en Sammensmeltning af 2 Led; Resten af Svöben 

bestaaer af et stort Antal Led, af hvilke de förste ere korte, ud- 

efter blive de lengere, men saa iagttages det ogsaa let, at hvert 

af disse er paa en noget uregelm&ssig Maade (Fig. 5 b) deelt i 

flere yderst korte Led ved de saakaldte falske TLeddelinger; det 

sidste Stykke af Svöben er yderlig tynd, og enhver Leddeling 

er .forsvunden. Hos JIdiocerus Populi & (Fig. 6) er Svöbens 

sandseberende Rodparti af Tykkelse som hos ZYettigonia og be- 

staaer af 6 Led; Stykket mellem Roddelen og den nylig omtalte 

»Palet» er ikke dobbelt saa langt som det sandseberende Stykke, 

ret kraftigt og deelt regelmessig i 18—19 ikke atter tverdeelte 

Led. Hos Ledra aurita (Fig. 7) er Rodpartiet omtrent som hos 

Tettigonia, men bestaaer dog kun af 3 Led og det sidste er meget 

langt; det distale Afsnit er kortere og tykkere end hos Zettigo- 

224, men dog slankt og fra Basis til henimod Midten deelt i tal- 

rige Smaaled, medens Resten ganske mangler Leddeling. Hos 

Ulopa reticulata (Fig. 8) er det sandseberende Stykke aldeles 

usedvanlig tykt og bestaaer kun af 2 Led, men det sidste af 

+ Jeg har ikke sögt ved fremmed Hjelp at studere denne Dannelse hos 

Idiocerus-Hannarne, da Spörgsmaalet, saa interessant det end kan vxre, ikke 

forekommer mig at vere af videre Betydning for min Afhandlings Formaal. 
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af disse er meget langt og svarer sikkerlig til flere af Leddene 

hos de nys omtalte Slegter; Resten af Svöben er forholdsviis 

ogsaa tyk, bliver tyndere mod Spidsen og er deelt i c. 16 nor- 

male Led, der tiltage i Lengde mod Spidsen. Hos Centrotus 

cornutus (Fig. 9) gaaer det middeltykke, sandseberende Afsnit 

nesten jevnt over i den distale Deel, dets Leddeling er ikke 

tydelig og bliver yderligere ukjendelig paa Grund af uregelmessig 

”Tverstribning, saa at Antallet af de sammens&ettende Led ikke 

lader sig fastslaae; Resten af Svöben er plump, bestaaende af 

mange korte, uregelmessige Led, af hvilke nogle endog vise 

ligesom Skraadeling ved Hjörnene. Hos sEthalion reticulatum 

(Fig. 10) er Svöben bygget n&esten som hos Centrotus, dog er 

det sandseberende Afsnit bedre adskilt fra Resten, der er for- 

holdsviis noget tyndere. — Hos Membracis tectigera (der, lige- 

som de 2 fölgende Former, ikke er afbildet) er det sandseberende 

'Stykke bygget som hos Ezhalion, dog lidt kortere, mere &gdan- 

net og bedre afsat fra den forholdsviis lengere og tyndere distale 

Deel, der dannes af talrige, som hos Ulopa regelmessig afsatte 

Led. Hos Paropia Scanica og ÅAcocephalus striatus er det sandse- 

berende Parti slankt og tydelig deelt i 6 Led, den övrige Deel 

af Svöben er hos Åcocephalus omtrent som hos Ledra, hos Pa- 

7opia lengere og deelt regelmessig i Led lige til Spidsen. — Hos 

ikke kjönsmodne Former (af hvilke jeg har undersögt Ledra og 

et Par Stykker af vore indenlandske Jassine (see senere)) afvige 

Antennerne ikke i nogen vesentligere Henseende fra de kjöns- 

modne Dyrs. 

4. Fulgoride. Af denne Familie har jeg nöiere undersögt 

Antennebygningen hos en med Fulgora ocellata WESTw. meget 

nerbeslegtet Art, hos Däictyophara europea L., Calyptoproctus 

Stigma F., Cixius nervosus L., Eurybrachys sp., Calliscelis 

Bonellii LAYR., Issus coleoptratus GEOFFR., Ricania sp., Poeci- 

loptera phalaenoides L., Tettigometra costulata FiEB., Areopus (= 

Delphax) crassicornis F., Megamelus notula GErm., Stenocare- 

nus minutus F. og Liburnia limbata Bor. Undersögelse med 

Lupe er forövrigt foretaget af Museets Materiale. 

Antennerne sidde som bekjendt under Öinene, oftest langt 

tilbage under Öinenes bageste Deel eller endog bag denne (Ful- 

gora), undertiden under Öinenes forreste Deel i et Indsnit i samme 
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(Bothriocera).. De sidde ikke indsenkede i Antennegruber, men 

Skaftets Rodled er med en bred eller endog overordentlig bred 

Leddehud (Tab. I, Fig. 11) forbundet med Kindernes faste Chitin. 

Antennerne ere her byggede paa en Maade, som i höieste 

Grad. afviger fra de forrige Familiers og til en vis Grad fra Alt, 

hvad jeg (efter Literaturen og egen Undersögelse) kjender hos 

andre Insekter. Ved Siden af, at der saaledes vindes smukke, 

nye Familiecharakterer treffer man ogsaa paa Variationer, der 

idetmindste til en' vis Grad synes meget brugbare til Hjelp 

ved Opstilling af Grupper. 

Det Vesentligste om Antennerne hos Fulgoriderne kan korte- 

lig udtrykkes saaledes: Skaftets ändet Led, der aldrig er paafal- 

dende mindre, oftest baade l&ngere og tykkere end förste Led, 

er udstyret med ere til mange store, etendommelig byggede, 

(sammensatte) Sandseredskaber; Svöben bestaaer af et temmelig 

lille, omtrent peredannet Grundled, der barer 1 Sandsegrube 

med en enkelt Tap, og af en meget tynd, leddet eller uledaet 

Börste uden Spor af Sandseredskaber. 

Undersöger man med Lupe Antennens andet Skaftled hos 

en stor Fulgorin af Underfamilien Fulgorida STAL (f. Ex. Ful- 

gora, Calyptoproctus), viser dets Overflade sig beströet med tal- 

rige mörke Smaaknuder (Tab. I, Fig. 11). Undersöger man nu 

Bygningen nzermere med Mikroskop paa et Kalipreparat, sees 

det let, at hver Knude dannes af en Ring af kegledannede, mörke 

Chitinstifter, der staae udad og tillige convergere lidt mod Rin- 

gens Centrum; Arealet indenfor Ringen er opfyldt med: talrige, 

anseelige, tynde, ofte uregelmessig böliede, foroven afrundede 

Blade (Fig. 118, g, Fig. 11b samt Fig. r2) der staae: uregel- 

messig mellem hverandre og sikkerlig maa v&re Sedet for en 

Sands. Det er hver saadan »Knude»> jeg altsaa ben&evner »et 

sammensat Sandseredskab>; det beskyttes af den omgivende Krands 

af Chitinstifter". Hos Fulgora staae Knuderné ret tet over hele 

"= Hos Musca (Calliphora) wvomitoria har LEYDIG (Ueber Geruchs- und- : 

Gehörorgane der Krebse und Insecten. > Arch. f. Anatomie, Physiologie und 

wissensch. Medicin, Jahrg. 1860 p. 265—314) vel paaviist noget lignende sam- 

mensatte Sandseorganer, men hos dette Dyr har man som sedvanlig Sandse- 

kegler (ikke Blade), der sidde mange sammen i Bunden af en stor, dyb Grube 

(Iäckp: 275-70, Fat. VIL Pig: 9): 
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andet Leds Overflade; hos Calyptoproctus er et Stykke af Over- 

fladen glat; hos Dictyophara og Ciris er Antallet af Knuder 

langt Tingere, men Bygningen er den samme paa det ner, at 

Sandscbladenes Antal bliver mindre. — Hos Eurybrachys, Cal- 

liscelis Bonellii og Issus coleoptratus er andet Skaftleds Over- 

flade besat med mange, smaa, spidse Knuder og endeel Börster; 

Sandseredskaberne ere hos de 2 sidst nevnte Slegter (Tab. I, 

Fig. 14 og 13) ringe i Antal; hos alle 3 Slegter snangle de den 

beskyttende Ring af Clhitinstifter, medens Bladene i hvert Organ 

ere talrige hos Eurpoörachys, langt ferre hos de 2 andre Slegter 

(Fig. 132). — Hos en KRzcanzia sp. er andet Skaftled neppe större 

i Volumen end förste Led, Sandseredskaberne sidde n&esten kun 

paa Endefladen, ere faa i Antal og forholdsviis smaa (Fig. 15) 

samt udmeerkede ved, at hvert kun besidder 1 å 2 Blade, medens 

Randen er böiet op i eiendomwmelige, öreformede Processer, uden- 

for hver af hvilke der sidder en kegledannet Tap. Hos Poeci- 

loptera phalenoides (Tab. I, Fig. 16 og 16a) ere Sandsered- 

skaberne endnu yderligere reducerede 1 Störrelse, men dog byg- 

gede paa en lignende, skjöndt ikke saa udpreget Maade som hos 

Recania; Sandsebladene har jeg först efter forgjeves Forsög med 

Sikkerhed kunnet eftervise i enkelte Felter i et Antal af I å 2. — 
Hos Tettigometra costulata (Tab. I, Fig. 17) er andet Skaftled 

forholdsviis meget stort og saa skjevt, at Svöben er indleddet 

langt fra Spidsen paa den ene Side; Sandseredskaberne ere for- 

holdsviis ret talrige og store, den beskyttende Krands af Chitin- 

stifter mangler som hos /ssus, men deres övrige Bygning er yderst 

vanskelig at klare. Efter den omhyggeligste Undersögelse fore- 

kommer det mig, at hvert nesten cirkeldannet Sandseareal (Fig. 

172) er bekledt med en tynd Hud, der er yderst fiint punkte- 

ret og paa hvilken der oftest hever sig 1—4 uregelmessige, lang- 

strakte, lave Kjöle, der altsaa svare til Bladene hos de ovenfor 

omtalte Fulgorider. — Hos Delphax-Gruppen, af hvilken jeg har 

undersögt Åreopus crassicornis, Megamelus notula, Stenocare- 

nus minutus og Liburnia limbata, treffer man en Bygning, der 

serdeles charakteristisk adskiller sig fra de övrige mig bekjendte ' 

Fulgoriders. Andet Led (Tab. II; Fig. 1) er besat med enkelte 

större Börster og talrige Smaabörster, og Sandseredskaberne ere 

i Forhold til Dyrenes Störrelse ret talrige og meget iöinesprin- 
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gende. <Chitinstifterne i den hvert Organ omgivende Ring ere 

paafaldende faa i Antal og af en anseelig Störrelse (Fig. 1a), 

og istedetfor Sandseblade har jeg paa den blödere Hud indenfor 

Ringen kun fundet Börster, der hos Stenocarenus og Mega- 

2melus hverken i Form eller Störrelse afvige synderlig fra de paa 

Leddets övrige Overflade spredte Smaabörster, kun sidde de in- 

denfor Ringen betydelig tettere end udenfor, hos Lzburnia sidde 

de langt tettere og ere noget kortere og plumpere samt langt 

mere krummede end de normale Smaabörster, endelig hos Are- 

opus ere de betydelig kortere og plumpere og ligeledes langt 

mere tet stillede end Leddets Smaabörster, men have dog be- 

varet Charakteren af Börster, 

Det börstedannede Parti af Antennernes Svöbe er snart re- 

lativt langt (Calliscelis), snart kort (Fulgora, Tettigometra), snart 

med meget tydelig Leddeling i hele eller en stor Deel af Leng- 

den (Tettigometra, Araopus, Megamelus), snart uden Leddeling 

(Fulgora, Issus, Calliscelis). 

Medens Svöbens Beskaffenhed ikke synes at have nogen 

videre systematisk Betydning, saa synes derimod den finere Byg- 

ning af 2:det Skaftleds Sandseredskaber i fortrinlig Grad at be- 

sidde en saadan Verdi. Jeg maa beklage, at jeg af Mangel paa 

Materiale ikke har seet mig i Stand til at inddrage en langt större 

Rekke af de mere eiendommelige Slegter i Undersögelsen. Den 

ogsaa paa anden Maade skarpt charakteriserede Delpharx-Gruppe 

synes ogsaa ypperlig begrendset ved sin Antennebygning, der- 

imod er jeg ikke i Stand til at afgjöre, om Zettigometra er godt 

adskilt, da jeg mangler de Former, SråL stiller i dens Nerhed, 

ligeledes kan jeg ikke optrekke skarpe Grendser for Hzcanza- 

Flata-Gruppen, og f. Ex. af de eiendommelige STÅLSKE Grupper: 

ÅAchilida, Tropiduchida og Derbida m. fl. har jeg ikke under- 

sögt Exemplarer med Mikroskop. Her bliver altsaa en anseelig 

Lacune i mine Undersögelser. 

B. Tegule og Vinger. 

Tegule treffes som bekjendt -kun hos Fulgoriderne. Her 

ere de ogsaa almindelig forekommende, oftest lette nok at see, 

men dog undertiden d&ekkede af Prothorax” Siderande. STÅL siger 
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i Hemipt. Afric. p. 128, at de mangle sjeldent, men anförer 

ikke bestemte Slegter, hvor det er Tilfeidet. Den eneste af mig 

undersögte Slegt, hvor jeg selv ved Dissektion ikke har veret i 

Stand til at eftervise dem, er hos den blandt andet ved sine 

overmaade sterkt reducerede Vinger charakteristiske Slegt Cal- 

JZiscelis. Man kan saaledes sige, at deres Forekomst er typisk 

og eiendommelig for Fulgoridernes Familie, men da de kunne 

mangle eller vel rettere reduceres til Forsvinden (hvilket sikkerlig 

henger sammen med Flyveredskabernes sterke Reduktion), af- 

giver Mangelen af dem ikke nogen absolut Charakteer. 

Vingernes Aarenet er benyttet overordentlig meget, under- 

tiden vistnok vel meget af de systematiske Forfattere; da jeg ikke 

har noget videre Nyt at tilföie, skal jeg ikke indlade mig herpaa, 

saameget mere, som den serlig hos dimorphe Arter hyppige Re- 

duktion af Vingerne stiller sig noget hindrende for Aarenettets 

Anvendelse i Praxis. Derimod mener jeg at have fundet andre 

hidtil ikke fuldt paaagtede Forhold. 

Hos Cercopide er et Stykke af Bagvingens Forrand (hos 

Cercopine og Aplrophorine henimod sammes Rod, hos Mache- 

70ofa midt mellem Retinaculum og Rod) trukket ud i et trekantet 

Fremspring (Tab. II, Fig. 2, a), hvis Yderrand paa Oversiden be 

rer nogle faa, bagudrettede Kroge, der (i Fölge mikroskopisk 

Undersögelse af Cercopiner og Aphrophoriner) sidde paa tykkere, 

fast chitiniserede Fodstykker (Fig. 2a). Paa D&ekvingernes Un- 

derside findes et lille Stykke bag Forranden og henimod Roden 

(Macherota er ikke undersögt) en ophöiet Lengdekjöl (Tab. I, 

Fig. 3 og 4,c), der er noget forskjellig i Höide og Form.- Disse 

Dannelser paa For- og -Bagvinge staae sikkerlig i Forhold til 

hinanden og tjene vistnok (see ovenfor pag. 29) til at holde 

Bagvingen fast i Hvilestilling; da jeg ikke har truffet en saa eien- 

dommelig Udvikling hos nogen Form blandt de andre Familier, 

maae disse Forhold ansees for gode Familiecharakterer. 

Hos Ledra aurita er Bagvingens lidt udadböiede Forrand 

fra et Stykke fra Roden til Retinaculum besat med c. 20 Kroge 

af en lignende Bygning som hos Cercopiderne, men paa Dek- 

vingen har jeg ikke fundet Spor af nogen Kjöl. Det er jo mu- 

ligt, at man kan treffe lignende Krogvebning hos enkelte andre 

af Jassidernes Slegter (hos Typhlocyba Rose har jeg saaledes 
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truffet den), men som oftest findes den ikke hverken hos Jassi- 

ner eller hos Membraciner. 

Hos Fulgorider danner Bagvingens Forrand hen imod Ro- 

den oftest en temmelig flad, dog noget forskjeHig krummet Bue, 

og den kan saa paa Toppen af Buen undertiden (f. Ex. hos Poeci- 

loptera phalenoides) vere udstyret med nogle fremad- og udad- 

rettede, spidse, lige Torne, men Buen gaaer aldrig over til den 

for Cercopiderne charakteristiske Trekant, og Kroge findes ikke. 

Svarende til Buen treffes (f. Ex. hos Fulgora og Poeciloptera) 

paa De&ekvingens Underside lidt fra dens Rod en lille, trekantet, 

fra Vingen lodret udstaaende Plade; der sikkert har samme Funk- - 

tion, men aldeles ikke en lignende Form: som Cercopidernes 

Lengdekjöl. Hos adskillige Former, hvor Udbueningen af Bag- 

vingens Forrand er meget svag eller forsvindende, som hos Ze? 

tigomelra, Areopus og Stenocarenus, har jeg heller ikke fundet 

Pladen paa Forvingens Underside; dog kan Buen undertiden vere 

svag og Forvingens Plade ret godt udviklet (Calyptoproctus Stig- 

2n2a). — Familiecharakterer for Fulgoriderne faaer man altsaa 

ikke, men der er stor Rimelighed for, at de n&evnte Forskjelle 

kunne afgive Merker for Grupper eller Undergrupper. 

Hos Stridulantia treffer man ikke Spor til de hos Fulgo- 

rider eller Cercopider omhandlede Forhold; Bagvingen holdes fast 

1 Hvilestillingen: ved, at dens svagt buede Forrand legger sig 

paa en Strekning tet til den paa Forvingens Underside sterkt 

fremspringende, tykke Costalaare. 

C. Benene. 

Disse beskrives bedst saaledes, at Hofter, Hoftering og Laar 

tages sammen for sig, og at Föddernes Bygning afhandles for sig: 

om Skinnebenene har jeg her ikke noget Nyt at meddele. Ved 

Baghofterne medtages 3:die ”Thoraxrings Bugparti, som jeg be- 

n&evner som »Metasternum»>, hvilket neppe er fuldt rigtigt, men jeg 

har ikke veret i Stand til at skjelne mellem Sternum, Epimerer 

og Episterner og tillader mig i saa Henseende ogsaa at henvise 

til en Udtalelse af ScHtöDTE i hans ovenfor citerede Afhandling: 

» Cryptoceraterne (en Gruppe af Hemiptera) have udeelte Thorax- 

ringe, ligesom alle andre Rhynchoter. Man pröve Sagen endnu 
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engang, og man vil sikkert finde, at en virkelig Söm mellem 

Sternum og Epimerer aldrig lader sig paavise.» 

1. Hofter, Hofteringe og Laar. 

Ved Hofterne maa man ikke nöies med, hvad Forfatterne 

hidtil sedvanlig have gjort, at beskrive deres Udstrekning i Brede 

og Lengde, men man maa ogsaa, hvad der er fuldt saa vigtigt, 

og som Prof. SCHIÖDTE ogsaa (1. c.) har paapeget, henvende sin 

Opmerksomhed paa den eller de Bevegelser, de ere i Stand til at 

udföre baade i Fölge deres Form og efter Beskaffenheden af deres 

Indledning. Da Forbenene frembyde store Overeensstemmelser 

hos alle Familier kunne de omtales under Et, medens de 2 andre 

Beenpar maa behandles for hver enkelt Familie. 

a. Forbenene. Disses Hofter ere snart af en betydelig 

Lengde i Forhold til deres Tykkelse eller Brede (Stridulantia, 

Fulgora), snart temmelig korte og brede (Tettigometra, Aetha- 

Zion), dog neppe nogensinde kortere end brede, men hvordan deres 

Form end er, charakteriseres de ved kun at vere fastheftede til 

Kroppen med deres skraa Rodparti, saa at et altid anseeligt di- 

stalt. Afsnit er aldeles frit, og dern&est ere de altid -tilleddede 

mere eller mindre ud mod Siderne af Prethorax, med deres In- 

derhjörne ved Indledningen zdetmindste et ret anseeligt Stykke 

fra Dyrets Midiplan, og de rettes saa bagud og indad mod 

Midtplanet. Trochantinerne (Tab. II, Fig. 6, d) ere meget tyde- 

lige ved Roddelens Forside. Leddehuden er med Undtagelse af 

Stedet ved Hoftens proximale Spids vel udviklet og serlig bred 

ved Tilledningens Inderside. Som Fölge af denne Tilledning 

kunne Hofterne udföre 2 Arter af Bev&egelse: deels kunne de 

dreies om en Axe, der danner en meget spids -Vinkel med deres 

egen Lengdeaxe, og ved denne Dreining beveges Laarets Spids 

i et Stykke af en Cirkelbue bagfra fremefter og indefter (og om- 

vendt), deels kan deres distale Deel ved Dreining om en Axe 

lodret paa Hoftens Lengderetning föres noget bagud og indad, 

noget fremad og udefter (Adduction og Abduction), hvoraf Föl- 

gen er, at Foden kan strekkes lengere udad og fremefter, naar 

Hoften bliver abduceret. 
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Hos Stridulantia ere Forlaarene som. bekjendt meget tykke 

og sedvanlig paa Undersiden tandede; Trochanterne ere tykke, 

stöttende, altsaa forbundne med Laarene ved en meget skraa 

Ledföining, der kun besidder en, rigtignok her ret vel udviklet, 

vippende Bev&egelse. — Hos de 3 andre Familier ere Forlaarene 

sedvanlig ikke fortykkede, uvebnede, Trochanterne stöttende, nor- 

male; kun hos Darnznis F. har jeg fundet baade Forlaar (og Mel- 

lemlaar) sterkt oppustede. 

b. Mellembenene. 1. Stridulantia. Hofterne ere tem- 

melig korte, ved Roden brede, skjevt trekantede, med en Til- 

heftning, der er fuldt saa lang som Hoften, og Tilheftningens 

Änderhjörne ligger temmelig ner ved Dyrets Midiplan. Hofterne 

naae med deres temmelig korte, frie, distale Deel undertiden sammen 

i Midtplanet, ofte er dette dog ikke Tilfeldet, ja hos Platypleura 

er Afstanden mellem dem endog ikke saa ganske lille. Hoved- 

bev&egelsen er Rotering i Retningen frem og tilbage om en Axe 

fra Tilheftningens Yderhjörne til dens forreste Inderhjörne, 

omtrent lodret paa Dyrets Laengdeaxe; desuden tilsteder det For- 

hold, at Leddehuden overalt langs Leddeskaalens Inderrand har 

en ret anseelig Brede, en ikke sterk Ad- og Abduction. Der findes 

ingen egentlig » Meracant/us», men den paa Hoftens Bag- og Yder- 

rand verende Plade, hvorfra den ellers udgaaer, er vel udviklet. 

Trochanterne ere stöttende og Laarene normale ligesom hos de 

fölgende 3 Familier. 

2 og 3. Cercopide og Fasside. Hofterne have en noget 

lignende Form som hos Stridulantia, dog ere de fuldt saa tver- 

liggende og rykkede text sammen, saa at deres frie Endepartier 

naae sammen i Midtplanet, endelig er den ad- og abductoriske 

Bevegelse kun ringe. En Meracanthus er meget anseelig og kraf- 

tig hos alle Cercopide; den mangler hos de fleste Jasside, men 

er dog kraftig, lang og bred ved Roden hos Hoplophorine (see 

STÅL 1 Hemipt. Afr.), og jeg har ogsaa truffet den som en sva- 

gere Dannelse hos flere andre Former. Den er saaledes kortere 

men dog bred ved Roden hos nogle (alle?) Darnis-Arter; hos 

Epiclines planata F. og Petalocera Bohemanni STÅL er den ret 

lang men smal, hos Proranus adspersipennis STÅL er den meget 

kort, og hos Ledra aurita L. kan man finde Spor af den. 

4. Fulgoride. Mellemhofterne ere her, i Modsetning til 
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de forrige Familiers, byggede og indleddede omtrent som For- 

hofterne.. Hos f. Ex. Fulgora have de en meget betydelig Laxngde 

(ere adskilligt over dobbelt saa lange som brede), ere fastheftede 

med en kortere Flade et godt Stykke fra Midiplanet ud mod 

Kroppens Siderande, og derpaa rettes de med deres frie, ansee- 

lige, distale Deel indefter og bagud, hvor de ved ”Trochanternes 

Tilledning omtrent naae sammen i Midtplanet; Trochantinerne 

ere meget tydelige, Leddehuden ved Indledningens Inderhjörne 

anseelig. En saadan Bygning treffes hos de fleste Fulgorider. 

Hos TZettigometra (Tab. II, Fig. 6) ere Hofterne korte og mod 

Roden meget brede med en meget lang Tilheftning, men Hoftens 

faste, med Leddehuden forbundne Inderhjörne er alligevel fjernet 

ret betydeligt fra Dyrets Midtplan, og da deres distale, frie Deel 

er kort, bliver dennes Inderhjörne ogsaa fjernet et Stykke fra den 

modsatte Hoftes. — Man faaer altsaa det Resultat for denne 

Familie, at Mellemhofterne have deres i Tilledningen ve&rende /In- 

derhjörne betydelig fjernet fra Midiplanet og serlig at deres Be- 

vegelse bliver som Forhofternes udprceget dobbelt (Rotation og 

betydelig Ad- og Abduction); selv Tettigometra, der vistnok meest 

peger over mod f. Ex." Jassiderne, har dog bevaret de for Ful- 

goriderne meest charakteristiske Trek i Indledningens Natur og 

Plads. — En Meracanthus mangler sedvanlig; hos Aphana fa- 

rinosa WEBER, Odontoptera spectabilis CARRENO og flere Former 

har jeg dog fundet en saadan, der saa er kort eller dog temme- 

lig kort, siddende ud mod Hofternes Yderhjörne. 

c. Bagbenene. 1. Stridulantia. Metasternum er overalt 

fast chitiniseret, ved Midtlinien er det ofte kort, men ikke sjel- 

dent har det dog ogsaa her en meget betydelig Udstraekning i 

Retning af Dyrets Lengde. Hofterne have her den simpleste 

Form indenfor Cicadarierne; de ere af Störrelse med eller kun 

lidet större end Mellemhofterne og med lidt lengere Tilledning 

end disse; de naae ved Basis nesten sammen i Midtlinien og 

paa Grund af deres relativt ikke betydelige Störrelse er der der- 

for (som fremh&evet af STÅL) en anseelig ÅAfstand mellem deres 

Yderhjörne og Metathorax' Siderand. Paa Grund af deres Ind- 

ledning, serlig den svage Udvikling af Leddehud ved Ledföinin- 

gens Inderhjörne, ere de £un istand til at dreies frem og tilbage 

om en Axe fra Indledningens Yder- til dens Inderhjörne. ”Tro- 
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chantinen er vel udviklet, lang og temmelig smal. En Meracan- 

thus er sterkt udvikiet hos nogle Former, svag eller manglende 

hos andre. Trochanteren maa nzarmest betegnes som stöttende, 

dog er Ledföiningen mellem den og Laaret nesten lodret paa 

dettes Lengdeaxe og Bevegelse ret vel udviklet som vippende; 

endelig ere Trochanteren ikke bredere-end Laaret, der er tem- 

melig spinkelt og af normalt Udseende. 

2. Cercopide. Metasternum har altid en ret anseelig, un- 

dertiden (Philenus) en meget betydelig Brede (maaskee rettere 

Le&ngde, da Udstrekningen, der skal betegnes, er i Dyrets Lengde- 

retning); langs Midtlinien findes en Stribe, der fortil bag Meso- 

sternum udvides til en Plade, som er fast chitiniseret, og paa 

hver Side af denne faste Midtstribe findes et ret anseeligt, blöd- 

hudet Parti, der strekker sig paatvers langs Baghoftens Forrand 

nesten til dens Yderhjörne og gaaer saa derfra mere eller mindre 

fremad og udefter. Baghofterne have ikke kjendelig öoredere 

Tilledning end Mellemhofterne og forholde sig i saa Henseende 

altsaa som hos Stridulantia, men Tilledningen er, da Partiet langs 

nesten hele Hoftens Forrand er blödhudet, af en anden Beskaf- 

fenhed, og den egentlige, solidere Tilledning mellem Hofte og Tho- 

rax findes derfor langs den förstes eiendommelig formede Yder- 

rand og ved dens nedre, ved Bagkroppens Rod liggende Inderhjörne. 

Bevagelsen er vel udviklet, vippende som hos Stridulantia.. In- 

derrandene af de to Hofter stöde-sammen i Midtlinien; deres frie 

Parti er strakt bagud over Abdomens Basis 'og er forholdsviis 

lengere end hos den forrige og den fölgende Familie. Meracan- 

thus mangler. ”Trochanteren har ogsaa en noget afvigende Form 

og er noget bredere end Laarets Rodparti (Fig. 5, b),; Ledföiningen 

mellem -FTrochanter og Laar er ikke meget skraa, og Leddehuden er 

paa den mod Midtplanet vendte Side ret bred, hvorfor Bevegel- 

sen bliver större end hos Stridulantia og Jasside. Laaret er lidt 

slankere ved sin Rod end lidt fra samme, og paa den mod Bag- 

kroppen wvendte Side findes lidt fra dets Basis en anseelig 

verforhöining (Fig. 5, d), hvis Betydning jeg ikke forstaaer, 

men da den traffes hos alle af mig undersögte Cercopider 

(ogsaa hos Macherota) og ikke hos nogen anden mig bekjendt 

Cicadarie, afgiver den formeentlig en smuk Familiecharakteer. 

Forhöiningen og dens n&ermeste Omgivelser har en eiendomme- 
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lig, ligesom skjellet Skulptur; dens indvendige Huulhed er op- 

fyldt af en bindevzevsagtig Masse. 

Cercopiderne afvige saaledes i Beskaffenheden af Metaster- 

num, i Baghofternes Form og ”Tilledning (tildeels ogsaa i deres 

Störrelse), 1 Beskaffenheden af Ledföiningen mellem Trochanter 

og Laar, samt i Tilstedeverelsen af den n&vnte Forhöining paa 

Laaret fra den forrige og den fölgende Familie, og de danne i 

flere af disse Henseender en Overgang til de yderst merkelige 

Fulgorider. 

3. JJasside. Metasternum er wvel chitiniseret og danner 

kun et smalt Tverbelte undtagen om Midtlinien, hvor det sen- 

der en Lexngdestribe bagud mellem Baghofterne. Disse ere 2me- 

get store, deres Indledning strekker sig heelt ud til Kroppens 

Siderand og nesten ind til Midtlinien, deres frie, distale Deel 

er forholdsviis temmelig kort og rettet nedad, bagud og indefter, 

saa at Inderhjörnerne af de 2 Hofter naae sammen i Midtlinien; 

Trochantinerne ere store. Hofterne bevages som hos Stridulantia. 

Meracanthus mangler. . Trochanterne ere stöttende; Bevxgelsen 

mellem dem og Laaret er ikke saa ganske ringe. Laarene frem- 

byde Intet afvigende. 

4. Fulgoride. Metasternum (Tab. II, Fig. 6) har en öe- 

tydelig Langde i Retning af Dyrets Lengdeaxe, og det er, naar 

man undtager en lille, fastere Plade (b') fortil i Midtlinien og en 

smal, tildeels af Mellemhofterne dekket Tverstribe langs Forran- 

den, blödhudet (by overalt heelt ud til et lille Stykke fra Krop- 

pens Sideflader, medens disse og deres noget ind paa Un- 

derfladen böiede Parti (c) ere fast chitiniserede. Baghofterne 

naae nesten sammen ved Dyrets Midtplan og ere anbragte saa 

langt tilbage som vel muligt paa Metathorax, saa at de, tiltrods 

for deres ringe Udstrekning i Retning af Dyrets Lengde, naae 

lidt ind over Bagkroppens Rod, hvis Bugside ligger i et Plan, 

der er meget betydelig lavere (seet nedenfra) end Metasternums. 

Hoften stöder fortil op til Metasternums blöde Hud, kun ved Si- 

den og ind paa Undersiden begrendses den af fast Chitin (Fig. 

7, a), med hvilken den er sammenvoxen saa inderlig, at en virke- 

lig begrendsende Söm er forsvunden, og at-man höist kan finde 

en svagere Fure (b). Tilstedeverelsen af en mere eller mindre ud- 

viklet Meracanthus (Fig. 7, d) og Sammenligning med Cercopi- 
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derne giver som Resultat, at Hoften naaer ud til et Sted et min 

dre Stykke fra Kroppens Siderand. (Den hele Bygning af Hof- 

ten og dens Befestelse er forövrigt saa forskjellig fra andre Ci- 

cadariers, at jeg ikke seer mig i Stand til at klare alle herhen 

hörende Spörgsmaal. En stor Forlengelse af Hoftens Chitin fort- 

setter sig saaledes fremad og noget udefter inde 1 Metathorax, 

men Betydningen heraf er mig ukjendt). Trochantiner har jeg 

ikke kunnet eftervise. ZTrochanteren (Fig. 7, e) er kort og langt 

tykkere, indtil nesten dobbelt saa bred som Laaret; dens Be- 

vegelse mod Hoften skeer i et meget nöie bestemt Plan, men 

Axen er snart (som f. Ex. hos Fulgora) n&esten lodret paa Lege- 

met, snart mere skraa;' Bevegelsen i det givne Plan er meget 

vid, og Bindehuden ind mod Midtlinien har en overordentlig 

Brede, hvilket let sees f. E. hos Fulgora. Tedföiningen mellem 

den megtige Trochanter og Laaret (g) afviger serdeles meget fra 

Forholdet hos andre Cicadarier, thi den tilsteder en ikke ringe 

Bevegelse i flere Retninger. TLaaret er omtrent lige tykt overalt, 

og nar ved dets Basis findes paa den mod Bagkroppen vendte 

Side en aflang eller rundagtig, lys, hvidlig eller guuallig Plet 

(Fig. 8, a), der er noget udhvelvet, skarpt begraendset, og hvis 

ydre Chitinlag viser, seet med c. 600 Ganges Forstörrelse, en 

eiendommelig naaleprikket og ridset Struktur. Jeg har forsögt 

nermere at studere Bygningen paa et Spiritusexemplar af Calyp- 

toproctus Stigma F. og fandt, at Laarets egen Chitinhud paa 

det Sted, hvor Pletten sad, var mörkere end Omgivelserne, fast 

og naaleprikket paa lignende Maade, og at Substansen, som dan- 

nede den lyse udenpaa Huden liggende Plet, kunde skjeres af i 

Flader og lignede Chitin af en eirendommelig, lös og temmelig blöd 

Consistens. - Det ligger jo ner at antage, at denne” Pletreriet 

eiendommeligt Organ, men dets Natur er mig fuldstendig gaade- 

fuldt.  Pletten findes hos afdle af mig undersögte Fulgorider, og 

den er oftest let nok at see med Lupe paa törrede Exemplarer, 

naar Bagkroppen er hevet noget opad eller Baglaarene rettede 

noget nedad. Dens Forekomst maa betragtes som en god Fa- 

miliecharakteer. 

Baghofterne ere som sagt ubevegelig fastvoxne med Me- 

tathorax, men den Omst&ndighed, at Metasternum er n&sten heelt 

bilödhudet, og at Strekningen for Baghofternes Sammenvoxning 
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med Metathorax” faste Chitin er forholdsviis temmelig kort, tilla- 

der, som det synes, en vis Elasticitet.. Benets kraftigste og stör- 

ste Bevzegelse er samlet i Ledföiningen mellem Hofte og Tro- 

chanter, og da Dyrene, som bekjendt, kunne springe, kan man 

her vente at treffe serlig udviklede Organisationsforhold. Man 

finder nu ogsaa, at der fra Trochanterens Inderside udgaaer frem- 

efter ex megtig Sene (Tab. II, Fig. 7,f), der ender med en over- 

maade stor, flad, pladeagtig Skaal (f!), som optager den skraat 

fremad og noget udad rettede, gjennem Metasternums blöde Hud 

ofte synlige, forbausende store Musculus adductor, hvis Contrac- 

tion sikkert bevirker Springet. (Hos de andre springende Cica- 

darie treffes, som rimeligt er, den samme Muskel med sin Sene 

og dennes Udvidelse, men ikke saa megtig udviklet.) Den used- 

vanlig frie Bevzegelse mellem Trochanter og Laar maa vistnok 

ogsaa, idetmindste tildeels, baade udfylde sin s&dvanlige Rolle og 

tillige erstatte den Bevzegelse, der er gaaet tabt ved Hoftens Fast- 

voxning, thi Benet skal jo baade kunne göre Tjeneste til Spring 

og Gang eller Klattring paa Planter, og Laarets Bev&egelse i det 

enkelte Plan, der bestemmes af den faste Ledaxe i Ledföiningen 

meliem Hofte og Trochanter, er neppe tilstrekkelig hertil. 

2. Födderne. 

Disse ere, som bekjendt, altid 3-leddede undtagen hos en- 

kelte Stridulantia, hvor Antallet af Led reduceres til 2. Foden 

ender altid med 2 eensdannede Klöer, som jeg altid har fundet 

simple, uden Takker eller andre Eiendommeligheder. Dernzest 

er det bekjendt, at man treffer en Empodialdannelse hos alle 

Familier undtagen hos Stridulantia. Dette Empodium er, hvad 

der hidtil har undgaaet Opmeerksomheden, forskjellig bygget hos 

de paagjeldende Familier. Det maa strax anföres, at jeg aldrig 

har truffet Heftehaar paa Empodiet, samt at det hos samme Dyr 

altid er v&esentlig eens paa alle 3 Beenpar. Af praktiske Hen 

syn vil jeg beskrive Jassidernes Fod för Cercopidernes. 

1. Jasside. Empodiet er altid fastvoxet med Inderfia- 

den af Klöerne til et kort Stykke fra eller endog meget nar 

ud til disses Spids, dernest er dets frie Enderand altid dyot 

indskaaren i Midtlinien (see Tab. II, Fig. 9, Fod af Ledra 
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aurita; Fig. 10, Fod af Ulopa reticulata; Fig. 11, Fod af Mem- 

öracis tectigera). Ved Undersögelse af törrede Exemplarer med 

Lupe faaer man som Regel det bestemte Indtryk, at Empodiet 

danner en tykkere Vold langs hver Klo fra Roden til tet ud til 

dens Spids, og at det mellem Klöerne er klövet nesten til Ro- 

den; dette Billede er grundforskjelligt fra det, man faaer ved at un- 

dersöge Empodiet paa törrede Fulgorider (see nedenfor). Klövningen 

viser sig nu paa törrede Exemplarer paa Grund af Sammentrek- 

ning foranlediget ved Indtörringen betydelig sterkere end den i 

Virkeligheden er paa friske Stykker, og Foden af opkogte, med 

Kali behandlede Stykker viser det temmelig udspilede Empodiums 

virkelige Form saaledes, som det er gjengivet i mine Figurer. 

Dernest har Empodiet (paa de af mig undersögte Former) ved 

Midten eller hen imod Roden 2 korte og brede eller lange og 

smalle, fastere chitiniserede Plader (Fig.;9 og Fig. Ir 1), Tf sm 

ellers for störste Delen eller heelt blödhudede Overflade; Under- 

fladen er blödhudet og mangler tydelige Laengdeskinner samt de 

ved Empodiets Yderhjörner hos den fölgende Familie forekom- 

mende Processer. 

2. Cercopide. Empodiet er her forholdsviis tykkere og so- 

lidere end hos Jassiderne; hos mange, serlig större Former er 

det forbundet med Inderfladen af Klöerne i godt Halvdelen af 

disses Lengde, hos andre strekker Forbindelsen med Klöerne 

sig heelt ud til et lille Stykke fra deres Spids, og hos disse For- 

mer er det saa meget stort og tykt. I opblödt og udspendt Til- 

stand naaer dets Enderand ofte et godt Stykke udenfor Klöerne 

(Tab. II, Fig. 12), men denne Rand er, i Modsetning til Forholdet 

hos Jassiderne, ikke skarpt og dybt indskaaren, men heel eller 

noget udrandet. Oversiden indtages henimod Roden af en tre- 

;kantet Chitinplade (Fig. "12; 1), der er mere-eller mmdtestynd:s 

hudet langs Midtlinien, og som aabenbart svarer til de to af 

hinanden frie Plader hos Jassiderne. Udenfor denne Plade fin- 

des (altid?) i Midtlinien en seregen Börste (s), bestaaende af 

en tykkere, cylindrisk Roddeel og et hertil tilleddet, börstedan- 

net Endeafsnit. Langs Undersiden (Fig. 12a og Fig. 12b) lö- 

ber n&er ved hver Siderand en fast chitiniseret, börstevebnet 

L2&ngdeskinne (m); lignende Börster har jeg ogsaa fundet hos 

Ledra, men egentlige mörke Lister fandtes ikke. Dernest treffes 
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hos alle med Mikroskopet undersögte Former (see Opgivelsen ved 

Omtalen af Antennerne), ex eiendommelig Proces (n), der udgaaer 

noget fra Enden af Kloens Inderflade paa det Sted, hvor dennes 

Forbindelse med Empodiet hörer op. Denne Proces, der oftest 

er fastere chitiniseret, undertiden dog lys og svag, men altid ud- 

styret med smaa Chitinbörster, er ikke fast forbunden med Kloen 

og tilhörer afgjort Empodiet, skjöndt den, seet fra Siden, n&ermest 

viser sig som en Tap fra Indersiden af Kloens nedre Parti. Pro- 

cessen er let at see paa mange törrede Exemplarer af exotiske 

.Cercopiner og Aphrophoriner, men hos en R&ekke Former har 

jeg ikke med Sikkerhed kunnet see den paa saadanne Stykker 

og tör ikke have nogen bestemt Mening om den saa virkelig 

manegler eller (som hos Philenus spumarius) kun er ganske lille 

og svagt udviklet. — Födderne af Macherota, der ere under- 

sögte med, Lupe, synes at stemme overeens med de andre Cer- 

copiders. —- Som Charakterer for Familien faaes altsaa, at £m- 

podiet er ret tykt, forbundet med Klöerne i en större eller en 

meget stor Deel af disses Langde, at dets frie Enderand ikke 

er egentlig indskaaren, og at det paa Undersiden viser to faste 

Laengdeskinner. 

3. Fulgoride. Hos Fulgora er Empodiet, ovenfra seet 

(Fig. 13), en kort, n&esten rektangulair, tverliggende, tildeels fa- 

stere chitiniseret Dannelse, der kun er forbunden med Klöerne 

tet ved disses Rod og forövrigt rager frit frem mellem dem. 

Hos Calyptoproctus, Dictyophara, Cixius, Delphax-Gruppen 

(Fig. 14): og Poeciloptera (Fig. 15) er Empodiet en anseelig, tyk 

Dannelse (störst hos de 2 sidstnevnte Typer), der rager langt 

frem imellem Klöerne, men kun er forbunden med disse paa en 

kortere (langt fra Halvdelen af Klöernes Lengde) eller meget 

kort Strekning og som enten (Megamelus) kan vere betyde- 

lig, ligesom noget diffust chitiniseret eller tvertimod (Poecilop- 

zera) er heelt blödhudet med et Par smalle Chitinstriber ud mod 

Randene paa Oversiden. Hos Tettigometra (Fig. 16) er det 

heelt blödhudet og naaer, seet fra Siden, ud til lidt fra Klöernes 

Spidser, seet ovenfra er det dog kun forbundet med deres Inder- 

flader i noget over Halvdelen af deres Lengde. Hos Calliscelis 

+ Hos denne Form er Bagfodens Rodled sterkt udvidet og Underfladen 

tildeels besat med eiendommelige Börster (Tab. II, Fig. 17 b), der for en större 
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naaer det, naar Foden med udspilede Klöer betragtes ovenfra 

(Fig. 17), endogsaa langt udenfor disses Ender, men man seer 

ogsaa, at deres Kant ved Hjörnerne böier meget sterkt om, saa 

at den virkelige Forbindelse med Klöerne finder Sted lengere 

tilbage, og idetmindste disses yvderste Trediedeel er fri. Empo- 

diet har paa Oversiden- to store Chitinplader, paa Undersiden 

(Fig. 17a) 2 Börster. Hos Zssus iagttages en lignende Bygning, 

dog er over Halvdelen af Klöerne her frie. 

En Sammenfatning af dette giver, at zdetmindste den yder- 

ste Trediedeel og oftest over eller langt over Halvdelen af 

Klöerne er fri, uden Forbindelse med Empodiet, der med et 

frit Afsnit rager frem mellem dem, og hvis frie Enderand er 

afrundet, afskaaren eller höist lidt udrandet, aldrig dybere 

indskaaren. Selv paa törrede Exemplarer ere disse for denne 

Familie. etendommelige Forhold sedvanlig lette at see. Skin- 

ner paa Undersiden og en Proces ved Spidsen som hos Cerco- 

piderne har jeg ikke fundet. 

D. Spiraklerne og Abdomen. 
i 

Angaaende Spiraklernes Antal veed jeg ikke af, at man har 

andre Angivelser, begrundede paa Undersögelser, end L. DUFOURS 

feilagtige Opgivelse (i 1833) for Tallet hos Slegten Cicada (see 

ovenfor) og WITLACZILS (i 1885) for Tallet hos Typhlocyba. 

I det "ovenfor citerede Arbeide siger. SCHÖDTE. Pp. 2556 

»Rhynchota heteroptera have uden Undtagelse 10 Par Spirakler, 

hvis Fordeling er ganske saaledes, som jeg forlengst har paa- 

viist dem hos Billerne.> De angives saa nermere at ligge: 

1:ste Par mellem For- og Mellembrystet, 2:det Par -mellem 

Mellem- og Bagbrystet, 3:die Par »paa Dyrets Ryg, skjult af 

Vingerne, mellem Metanotum og Bagkroppens förste Rygskinne» 

(p. 257); 4:de til 1o:ende Par »ligge paa Bugsiden af Bagkrop- 

pens Pleuralfold. Bagkroppens Bugspirakler ere altsaa syv Par». 

Hos Typer af alle 4 Familier af Cicadarier har jeg lige- 

Deel ere udfladede, spateldannede, med afrundede Ender, medens nogle af dem 

dog ere lengere, spidse og noget udfladede. Heftehaar af den Beskaffenhed, 

der findes f. Ex. paa Cerambycidernes Fod, synes ingen af dem at vere. Mel- 

lemste Fodled viser ogsaa nogen Udvidelse. — Lignende Foddannelse har jeg 

ogsaa truffet hos Eurybrachys. 
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ledes fundet 10 Par Spirakler. I Beliggenheden af de 8 Par 

Abdominalspirakler findes desuden Forhold, som afgive nydelige 

Familiecharakterer, og nogle af dem afvige fra den Regel, SCcHIÖDTE 

opstiller som gjeldende for Rhynch. heteroptera. Ved Omtalen 

af Abdominalspiraklerne bliver det tillige nödvendigt at medtage 

enkelte Punkter af Bagkroppens Bygning, og de enkelte Familier 

maae behandles hver -for sig, derimod synes Thoracalspiraklerne 

ikke at frembyde synderlige Differenser hos de enkelte Familier, 

og disse kunne derfor sammenfattes. 

a. Thoracalspiraklerne. 1. Spiraklerne mellem Pro- 

og Mesothorax ligge i den blöde Leddehud mellem disse 2 Seg- 

menter, omtrent under Forvingernes Rod, enten paa Kroppens 

Siderand (Czcada) eller et mindre Stykke under samme (Åp/ro- 

phora). De skjules af de udfladede, brede Prothoraxrande og 

sees lettest, naar disse bortklippes. De ere n&sten lodrette (Cz- 

cada) eller helde nedefter endeel bagud (Ap/hrophora), de ere 

altid anseelige, undertiden serdeles store (Tettigonia, Aphrophora). 

2. Spiraklerne mellem Meso- og Metathorax ligge omtrent un- 

der Bagvingernes Tilheftning lidt fra Sideranden ind paa Kroppens 

Underside. De ere mindre end (ÅAp/hrophora), af Störrelse med 

(Czicada) eller n&esten större (Fulgora) end förste Spirakelpar. 

Hos f. Ex. Fulgora ere de synlige udvendig uden Pre&paration; 

hos Stridulantia sees de bedst fra Siden, da de nedefter dekkes 

mere eller mindre af en fra Mesothorax' Bagrand udspringende 

bagud rettet Plade; hos Jassider og Cercopider ere de dexkkede 

af et lignende pladeagtigt Fremspring og ligge saa skjulte, at de 

slet ikke ere saa lette at paavise. 

b. Åbdomen og dens Spirakler. 1. Stridulantia. 1:ste 

Bagkropsrings Rygskinne er vel udviklet, serlig mod Midten dog 

langt smallere end de fölgende Ringes; Bugskinnen er ligeledes 

vel chitiniseret, serlig hos Hannen meget kraftig og eiendomme- 

lig. 2:den Bagkropsring er overalt fast, uden Spor af Bindehud 

mellem Ryg- og Bugskinne; Rygskinnen er fuldt saa bred som 

de fölgende Ringes. 3:die—7:nde Ring dannes hver af en Bug- 

skinne, der langtfra naaer ud til Kroppens Siderand, og en Ryg- 

skinne, der naaer ud til denne; mellem Rygskinnens Enderand 

og Bugskinnen findes altsaa paa Bugsiden et anseeligt Stykke, 

der, efter den her antagne Tydning, er optaget af Pleura. Denne 
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bestaaer af 2 Dele, nemlig udefter af en anseelig Cbitinplade, 

der (undtagen hos Cystosoma og tildeels hos enkelte andre For- 

mer med noget oppustet Bagkrop) er adskilt fra Rygskinnen ved 

en meget smal, tyndere eller tynd Randhud, og dern&st indefter 

af en (undtagen hos Cystosoma) tydelig, smal, tynd Hud mellem 

Pladen og Bugskinnen”. '8:nde Bagkropsrings Rygskinne er sam- 

mensmeltet med Pleurens Chitinplade, medens Bugskinnen er al- 

deles omdannet i Kjönslivets Tjeneste. (De fölgende Ringe med- 

tages hverken ved denne eller ved de fölgende Familier; kun 

saameget kan siges, at man hos begge Kjön af Czcada finder 

bag de 8 spirakelberende Abdominalringe 3 tydelige Ringe ti 

foruden »Analklapper», og at 9:de og 10:de Bagkropsring ere hos 

Hannen serdeles omdannede, medens hos Hunnen kun 9:inde er 

meget sterkt omdannet, medens 10:nde er lille og lidet endret). 

I:ste Par Abdominalspirakler ligger paa Legemets Bugside 

tet ved Sideranden i en Indsenkning ved Bagkroppens Rod, om- 

givet af fast, til Metasternum hörende Chitin, der serlig hos Han- 

nen er meget tyk og af en ret anseelig Brede; de ere tverliggende 

som Thoracalspiraklerne, men dog noget kortere end disse. Hos 

de fleste Hunner ere de ofte ikke vanskelige at see, naar Bagkrop- 

pen böies noget opad, men hos nogle Hunner og hos de fleste 

Hanner dekkes de af saakaldte »Opercula>.- De 7 övrige Par 

Spirakler ere betydelig mindre end förste Par og af en anden 

Bygning; de ere altid gabende med en oval eller nesten kreds- 

rund Munding; thi Peritremet er en fast Ring, der tilmed er 

udstyret med en Mz&ngde ind mod Spiraklets Centrum rettede 

Haar. Lukkemechanismen ligger noget bagved Peritremet. Det 

forreste af dem (altsaa 2:det Par Bagkropsspirakler) er ikke gan- 

ske let at finde; det ligger ligesom förste Par paa Bagkroppens 

Underside et lille Stykke fra Sideranden ved anden Bagkropsrings 

Forrand, men denne Rings Chitin er böiet saaledes indad (nedad, 

seet fra neden), at der opstaaer en Tverfure, saa at Spiraklet kom- 

mer til at ligge ner Bunden af denne Fures Yderkant, vendende 

fremad og ind mod Dyrets Midtplan. Hos Hunnen sees det uden 

> Spiraklernes Beliggenhed i 3:die Ring hos f. Ex. Tettigonia viridis 

taler for at regne  Chitinpladen til Pleura, ikke som en ventral Deel af Ryg- 

skinnen ; Bygningen hos Cercopider og Jassider taler for at betragte Huden 

mellem Pladen og Bugskinnen ikke som en Söm, men som et Stykke af Pleura. 
0 
38 

4 ; 
S 
ip 

- å 
3 
3 
Z 
! 

NG 

> 

PPI TER te KU Mg 

rad VR Ra RER RR JD ön FLN nt & 

Å 

NY TILA RP tt VISE TES 

AR 



HANSEN: TIL CICADARIERNES MORPHOL. OG SYSTEMATIK. 37 

Preparation, medens det hos Hannen ofte daekkes af Operculum. 

3:die—8:nde Abdominalspirakel ligge lidt fra hver Rings For- 

rand i selve Bugskinnen tet ved Pleura. | 

2. Cercopide. ri:ste Rings Rygskinne strekker sig heelt 

4 ud til Sideranden, hvor den er ret bred, men ikke sterkt chiti- 

| niseret, ind mod Midten afsmalnes den sterkt eller forsvinder 
Å 

] endog som fast Dannelse; Bugskinnen er smal, vel chitiniseret 

ved Midten og hörer op langt fra Siderandene. 2:den Rings 

Rygskinne er ret bred, vel chitiniseret og strekker sig heelt ud 

til Sideranden; Bugskinnen er ved Midten smallere end Rygskin- 

nen og bliver endda smallere ud mod Sideranden; den naaer heelt 

ud til denne og nesten til Rygskinnens Enderand. (Bugskinnerne 

af disse 2 Ringe ere ikke synlige uden videre, og Baghofterne 

maae helst heelt bortprepareres, da de springe frem over dem og 

for störste Delen dekke dem). 3:die—8:nde Ring ere i det V&sent- 

lige bygget som hos Stridulantia, kun er den indre Deel af Pleure at or Rn NT TE at Ean a hå 7 GE 

altid meget tydelig udviklet, men dog ikke synderlig bred; den 

er undertiden saagodtsom heelt blödhudet, men undertiden inde- 

holder den Chitiniseringer. Hos Aphrophora Alb findes saale- 

des i den blöde Deel af Pleura af 3:die—xs:te Ring 2 tydelige, 
RE AA ana FET 3 

smaa Chitinplader (en forreste og en bageste) for hver Ring. 

r:ste Par Spirakler ligger indenfor Sideranden paa Legemets 

| Unrderside saa langt frem som muligt mod Bagranden af Meta- 

sternum, og paa Grund af dettes Form, Hofternes Fremspring og 

: Spiraklets ret svagt afsatte Munding er det vanskeligt at paavise. 

2:det Par Spirakler ligger paa Sideranden i et lille Chitinstykke, 

4 der fra anden Rygskinnes Sidehjörne gaaer lidt fremad og nedad 

og vistnok maae betragtes som svarende til de fölgende Ringes 

store, ydre, pleurale Chitinplade. 3die—38:nde Spirakelpar ligge 

paa Bugsiden i Pleuras indre Afsnit, og hvis dette indeholder 

Chitiniseringer, saa ligge de i den forreste af disse. — Idetmind- 

ste 2:det—-8:nde Spirakelpar ere spaltedannede, middelstore. 

3. JJasside. Bygningen af denne Familie stemmer meget 

overeens med den foregaaendes. Den Form, hvor jeg har fundet 

| Forholdene lettest at studere og, om man vil, meest typisk ud- 

a viklede, er Hunnen af vor almindelige Tettigonia viridis L., 

hvorfor den bliver lagt til Grund for Fremstillingen. 

1:ste Rings Rygskinne er ikke udviklet ved Midten, men 
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noget udefter fremtreder den som en ikke synderlig bred Plade, 

der atter tilspidses udefter og hörer op lidt fra Sideranden; Bug- 

skinnen er meget smal, naaer ikke fuldt ud til Sideranden og er 

afbrudt i Midtlinien. 2:den Rings Rygskinne er vel udviklet, 

ikke synderlig bred og naaer nesten til Sideranden; Bugskinnen 

er ved Midten neppe saa bred som Rygskinnen, og de afsmal- 

nede Ender naae neesten til Siderandene. 3:die til 8:nde Ring 

ligne meget Cercopidernes; paa 4:de—7:de Ring bestaaer hver 

Pleura af et bredere, fast chitiniseret, ydre Stykke og en indre Stribe, 

der i hele sin Lengde indeholder en smal Chitinplade; i 3:die 

og -8:nde Ring er der ikke udskilt nogen saadan indre Plade. 

r:ste Par Spirakler ligger som hos Cercopide paa Under- 

siden et lille Stykke indenfor Sideranden tet op til Metaster- 

nums Bagrand; 2:det Par ligger ved 2:den Rygskinnes ydre For- 

hjörne n&r ved Sideranden, saa at det vender udefter og opefter. 

3:die og 8:nde Spirakelpar ligge i Pleurens ydre, faste Plade, 

4:de—7:nde Par i Forenden af den smalle Plade i Pleuras indre 

Deel. — Alle Spiraklerne ere smaa. 

Hos Membracinerne er Bagkroppen som bekjendt ofte höi, 

meget betydelig sammentrykt og sterkt chitiniseret, dermed fölge 

nogle Eiendommeligheder i dens Bygning og i Spiraklernes Be- 

liggenhed. Som Exempel bliver Bygningen hos Centrotus cor- 

nufus nermere beskreven. — Hos denne Form er 1:ste rings 

Rygskinne temmelig svag, noget eiendommelig formet og standser 

et godt Stykke för Sideranden; Bugskinnen er bredere og sveerere 

end hos Tettigonia og ikke afbrudt ved Midten. 2:den Rings 

Rygskinne er temmelig svag og smal, standser et godt Stykke 

för Sideranden, og ved dens Ende findes en lille Pleuralplade. 

Paa begge Ringe bliver der altsaa paa Siden et godt Stykke 

mellem Enderne af Ryg- og Bugskinnerne, og for 2:den Rings 

Vedkommende udfyldes det ved, at 3:die Rings Pleuralplade og 

dens Rygskinnes laterale Parti kile sig frem paa Siden som en 

stor og fast chitiniseret Dannelse. 3:die Rings Rygskinne viser 

hen mod Forranden en dyb Tverfure og foran dette et udhvel- 

vet Parti, som man let antager for 2:den Rings Rygskinne, hvil. 

ket det ikke er, da denne ligger foran som en svagere, smal 

Stribe. Paa 3:die—8:nde Ring er Pleuras indre Deel kun en 

smallere Leddehud, medens dens chitiniserede, ydre Plade er meget 
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anseelig. 1:ste og 2:det Par Spirakler ere som Fölge af de förste 

Ringes eiendommelige Bygning og Kroppens Form fyttede ad- 

skillig ovenfor selve Sideranden og vende udefter, 2:det Par 

ligger i den lille Pleuralplade lidt höiere oppe end 1:ste Par. 

3:die—8:de Spirakelpar ere flyttede ind i det indre Forhjörne af 

Pleuras Plade. 

Hos Membracis tectigerå treffes noget lignende Forhold, 

men her er 3—38:de Rings Pleuralplade kun adskilt fra Ryg- og 

Bugskinnen ved en svag Söm uden egentlig Bindehud. — Etha- 

lion reticulatum stemmer, fraregnet temmelig smaa Eiendomme- 

ligheder, v&esentlig overeens med TZettigonia i Bygningen af de 

2 förste Ringe og i Beliggenheden af disses Spirakler, hvorimod 

den stemmer v&esentlig overeens med Centrofus i Bygningen af 

3:die—8:nde Rings Pleur& og Beliggenheden af disses Spirakler. 

— Ledra aurita stemmer derimod i Alt Ve&sentligt overeens med 

Tettigonia. 

4. Fulgoride. Denne Families eiendommelige Bygnings- 

forhold ere simplest og lettest at studere hos en af de store Former, 

f. Ex. Dyr af Underslegten Fulgora, og en Art af denne Slegt er 

derfor lagt til Grund for den fölgende Skildring. 1:ste Rings Ryg- 

skinne, der ved Midten er utydelig og smal, bliver udefter bre- 

dere og vel chitiniseret og holder op lidt fra Bagkroppens Side- 

rand, der er blödhudet, udadtil begraendset af og forbunden med 

et bagud og noget udad rettet Sideparti af Metanotum; Bug- 

skinnen er overalt meget smal, men vel chitiniseret og naaer 

heelt ud til Sideranden. 2:den Rings Rygskinne er bred ved 

Midten og afsmalnes sterkt mod Siderne for at forsvinde, inden 

den naaer heelt ud til Randen; Bugskinnen er overalt temmelig 

smal, ikke meget fast chitiniseret og naaer ikke helt ud til Side- 

randen af Ringen, der er fuldstendig blödhudet, men meget kort, 

da 3:die Rings Pleura og den ydre Deel af dens Rygskinne for- 

lenges som en tilsammen anseelig, skjevt trekantet Dannelse frem- 

efter paa Bagkroppens Sideparti. 1:ste og 2:den samt en större 

Deel af 3:die Rings Bugskinne dzekkes, seet nedenfra, af Bagbe- 

nenes Hofter og Trochantere. 3:die—8:nde Rings Rygskinner 

naae som sedvanlig ud til Siderandene, derimod naae deres Bug- 

skinner (af hvilke 8:nde er omdannet i Kjönslivets Tjeneste) z0- 

get langere ud mod Sideranden end hos de övrige Familier; 
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Pleura er bred og bestaaer af en nedre, vel udviklet, men dog 

ikke synderlig bred, hos Fulgora ventral Chitinplade, og et 

oftest bredere övre, lateralt Parti, der maa betegnes som typisk 

blödhudet, optreder som saadant hos en Mengde Former (f. Ex. 

Issus, Megamelus), men hos Fulgora viser noget uregelmessig 

formet, fast Chitinisering mod sin nedre Rand. 

i:ste Par Abdominalspirakler ligger paa Legemets Ryg- 

side foran og tildeels udenfor Endepartiet af 1:ste Rings Ryg- 

skinne samt bagved og indenfor Metanotums bagud rettede Side- 

parti; det er hos Fulgora anseeligt, tverliggende. 2:det Par 

Spirakler ligger ligeledes paa Rygsiden et ret anseeligt Stykke 

fra Sideranden bag 1:ste Rygskinres laterale Parti, altsaa ner- 

mere ind mod Dyrets Midtplan end 1:ste Par; det er lidt större 

end dette og ligeledes tverliggende. 3:die—S8:nde Par ligge paa 

Kroppens Sideflader i den blöde Deel af Pleur&e op til dennes 

fastere Chitinisering; de danne skraa, fortil nedefter heldende 

Spalter og --ere alle: storé, de 3 -förstezPar de-störste sog satstör 

relse med 2:det paa Ryggen liggende Par”. 

Afvigelserne fra denne "Bagkropsbygning hos andre af mig 

undersögte Fulgorider forekomme mig at vere temmelig smaa 

og af underordnet Betydning. Nogle vesentligere Exempler kunne 

nevnes. Hos Årceopus crassicornis ere 1:ste og 2:det Spirakel- 

par forholdsviis betydelig mindre og, som det synes, kortere og 

bredere end hos Fulgora, deres Beliggenhed i Forhold til Meta- 

notums Yderparti og i Forhold til hinanden er den-samme; 

3:die—8:nde Par ligge i den faste Deel af Pleura, der her, paa 

Grund af Bugskinnernes Brede, vende ud til Siden ligesom det 

övre, blödhudede Parti. Hos Eurypbrachys sp. er 3z:die—8:nde 

Rings Pleura vel meget bred, men et chitiniseret nedre Parti er 

egentlig ikke udskilt, idet Pleura overalt er blödhudet uden syn- 

derlig Differens i Hudens Beskaffenhed. — Hos Tettigometra 

costulata har 2:den Rings Rygskinne nesten til Sideranden en 

meget anseelig Brede, og det &gdannede Spirakel ligger i selve 

Skinnen, men dets og förste Pars relative Beliggenhed er som 

= At dömme efter en Undersögelse af de laterale Spirakler hos Calypto- 

groctus er deres Bygning ret eiendommelig, mer der er Anledning for mig til 

at antage, at Bygningen ikke er eens hos de forskjellige Fulgorideformer, hvor- 

for jeg her ganske undlader en Fremstilling, som jeg ikke kan gjennemföre. 
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hos Fulgora; 3:die—7:nde Par Spirakler ligge et Stykke inde i 

Pleuras faste Deel, der vender skraat udad og nedad; paa 8:nde 

Ring er Pleuras faste, spirakelberende Deel sammenvoxen med 

Bugskinnen. De eiendommelige Flatider med höi, sammentrykt 

Bagkrop stemme i det Vesentlige overeens med de middelstore 

Fulgorider. 

Som Resumé kan anföres for denne merkelige Familie: I:ste 

og 2:det Spirakelpars dorsale Beliggenhed, 1:ste Pars Beliggen- 

hed i en Vinkel af Metanotwum, 3:die—S:nde Spirakelpars Ven- 

den vesentlig eller heelt ud til Siden i de for den större Deel 

eller heelt iaterale, af en övre, heelt eller for störste Delen blöd- 

hudet, og en nedre, oftest fast chitiniseret Deel bestaaende Pleure. 

IR 

Som ovenfor n&evnt antager jeg den af STÅL i »Hemiptera 

Arfricana» T. IV. fremsatte Inddeling af Cicadarierne i 4 Fami- 

lier og netop med den af ham givne Begrendsning for disse. 

STÅLS Begrundelse af denne Inddeling er imidlertid ret mangel- 

fuld, hvorfor heller ingen af de senere Forfattere, ikke engang J. 

SAHLBERG, har antaget den. Jeg vil nu forsöge at samle Hoved- 

punkterne af mine Undersögelsers nye Resultater med de tidli- 

gere kjendte Momenter til en i en analytisk Form given Översigt 

over Familiernes Charakterer. 

De exclusive Charakterer ere trykte med Cursiv, de ikke 

absolut exclusive, godt characteriserende Bygningsforhold ere 

trykte med Corpus. Naar man har at gjöre med flere Typer 

(her Familier) indtreffer paa Grund af den analytiske Tabels Na- 

tur af og til en Vanskelighed, nemlig en skarp Fremheven af 

en Charakteer, der er absolut eiendommelig for kun I Familie 

(f. Ex. Mangel af Empodium hos Stridulantia i Modsetning til 

dets Forekomst hos alle andre Familier); ex saadan Fremheven 

har jeg sögt at opnaae ved yderligere at benytte sperret Skrift 

derti. 

A. Antennarum articulus secundus pedunculi organis sensili- 

bus nullis instructus; flagellum foveis sersiltu.s compluri- 

bus vel multis instructum. 
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Coxa intermedie angulis interioribus basalibus paulum 

inter se distantibus; abductio coxe sat parva 

Metasternum aut totum corneum aut areis duabus me- 

diocribus membranaceis instructum. 

Coxa postice mobiles; trochantini manifesti. 

Trochanteres pedum posticorum femoribus paulo vel 

non latiores; flexio inter trochanterem et femur solum fieri 

potest. 

Femora postica »macula flava» nulla in latere superiore 

instructa. 

Pleura segmentorum abdominalium 3—8 omnino in 

ventre corporis site, e lamina exteriore cornea majore et 

area interiore et angustiore ex parte membranacea vel eva- 

nida formata”. 

Spiracula abdominalia i:mi paris aut in latere aut 

in ventre corporis sila. 

Spiracula abdominalia 3:tii—8:vi parium in ventre 

abdominis sita, deorsum vergentia. | 

Tegul&e semper desunt. 

a. Ocelli "tres. 

Antennarum flagellum ex articulis 5 (vel 42) 

elongatis formatum; fovem sensiles in articulis duo- 

bus basalibus flagelli numerosa (nonnulle etiam in ar- 

ticulis ceteris invente). 

Mesonoti pars conspicua permagna. 

Femora antica a femoribus intermediis 

valde diversa [semper aliquantum incrassata |. 

Empodium nutlum. 

Spiracula abdominalia secundi parisin furca 

ventrali transversa sila, antrorsum et ad me- 

dium versus vergentia. 

Spiracula abdeminalia 3:tii—y7:mi parium 

inlaminis ventralibus segmentorum,nec in pleu- 

KÖSAESDGA. 

Organum stridulatorium in mare adest. 

+ In genere Cystosomae cum laminis dorsalibus et ventralibus segmentorum 

omnino concrete (vid. pag. 56). 
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+ 

Antenn&e semper in foveis profundis ante oculos sub 

marginem anteriorem verticis- site. 

Tegmina subtus inermia. Alarum margo anterior ad 

basin versus perpaulum curvatus, inermis. 

Metasternum totum corneum. 

Cox& posticrx coxis intermediis haud latiores, nunquam 

ad marginem lateralem thoracis attingentes. 

Femora postica simplicia. 

Tibie postice teretes. 

1. Stridulantia. 

Ocelli duo vel nulli. 

Antennarum flagellum aut ex articulis numerosis 

aut ex articulo basali inflato et >seta> gracillima com- 

positum; fovee sensiles nonnulle, nunquam numerose. 

Mesonoti pars conspicua mediocris vel parva vel 

nulla. 

Femora antica a femoribus secundi paris vix diversa 

[sepissime non incrassata]”. 

Empodium magnum adest. 

Spiracula abdominalia secundi paris in latere ab- 

dominis sita, extrorsum vel ex parte sursum vergentia. 

Spiracula abdominalia 3:tii—8:vi parium in pleu- 

ris sila. 

ÖOrganum stridulatorium nullum. 

a. Antennarum flagellum ex articulo basali majore, sub- 

pyriformi, et »seta> gracillima, interdum subarticulata, 

composilum; articulus basalis foveis sensilibus com- 

pluribus, »seta» foveis nullis instructa.. 

Tegmina carina ad basin versus in latere infe- 

riore instructa. Ålarum margo anterior ad basin 

versus lamina triangula, in margine exte- 

riore uncis nonnullis instructa, ornatus. 

Metasternum longius, areis duabus mediocri- 

bus membranaceis instructum. 

Coxa postica coxis intermediis vix latiores, non 

ad marginem lateralem thoracis attingentes. 

In genere Darnis F. femora antica et intermedia valde incrassata sunt. 
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Femora postica ad basin versus in latere 

superiore carina latiore transversa instructa. 

Empodim crassius, subtus lineis duabus cor- 

Neis, Spinosis, instructum, margine libero pau- 

lum vel vix emarginato. 

Ocelli semper in vertice ad basin versus positi. 

Antenn&e semper in foveis profundioribus ante ocu- 

los sub marginem anteriorem verticis site. 

Cox&e intermedix meracantho valido instructe. 

Tibie postice teretes in latere exteriore processu 

singulo vel processubus binis conicis, majoribus ornatee. 

2.  Cercopide. 

Antennarum flagellum semper ex articulis numerosis' 

composilum; pars basalis Ilongior, aut ex articulis 

compluribus (2—0) formata aut in transversum fur- 

cata, foveis sensilibus mnonnullis sparsis instructa; 

pars distalis saltem ex parte in articulos numerosos 

divisa. 

Tegmina subtus carina nulla instructa. Alarum 

margo anterior lamina nulla triangula instructus, 

interdum nonnihil excurvus. 

Metasternum breve, totum corneum. 

Coxa postice coxis intermediis multo latiores, us- 

que ad marginem lateralem thoracis extense. 

Femora postica ad basin simplicia. 

Empodium tenuius, subtus tens corneis manife- 

stis nullis instructum, margine libero in medio 

profunde inciso. 

Ocelli nunc in vertice, nunc in fronte positi, inter- 

dum evanidi. 

Antenn& stpius ante oculos, interdum sub oculis site. 

Cox&e intermedie rarius meracantho instructe. 

Tibie postieXx sxpissime prismatice vel foliacex, 

rarissime subteretes, sepissime seriatim spinulose, ra- 

rissime inermes. 

3. Jasside. 

B. Antennarum articulaus secundus pedunculi organis sensili- 

bus peculiaribus (compositisy compluribus vel multis in- 
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structns; flagellum fovea sensili singula in articulo basali 

majore, pyriformi instructum. 

Coxe intermedia angulis interioribus basalibus alti- 

quantum vel perlongum inter se distantibus; abductio coxa 

bene evoluta. 

Metasternum fere totum, usque ad partes laterales 

metathoracis nonnihil in latere inferiore corporis inflectas 

membranaceum. 

Coxe postice immobiues, parte exteriore cum metatho- 

race concreta; trochantini nulli. 

Trochanteres pedum posticorum femoribus permulto 

crassiores; et adductio et flexio inter trochanterem et femur 

fieri possunt. 

Femora postica prope basin in latere superiore »>macula 

flavar ornata. 

Pleure segmentorum abdominalium 3—98 ex parte ma- 

Jore vel omnino tin lateribus corporis site, aut omnino membra- 

nacee aut ex area superiore majore, ex parte majore vel om- 

nino membranacea, et e lamina inferiore cornea composite. 

Spiracula abdominalia Ii:mi paris in dorso corporis 

intra partem exteriorem productam metanoti sita. 

Spiracula abdominalia 3:ti—S8S:vi parium praecipue in 

lateribus corporis sita, ex parte majore vel omnino extror- 

sum vergentia. 

Ocelli rarius evanidi, sepius duo in latere capitis ante 

antennas siti; interdum ocellus tertius preterea ad marginem 

inferiorem frontis prope basin clypei inventus est. 

Antenn&e sub oculis inserte; flagellum ex articulo cras- 

siore basali et e »seta» gracillima, aut exarticulata aut ex parte 

vel omnino in articulos numerosos divisa, compositum. 

Tegul&e sepissime adsunt. é 

Empodium per longitudinem breviorem et ad summum 

per duas tertias partes longitudinis unguium cum his con- 

cretum, margine libero paulum emarginato vel integro. 

Spiracula abdominalia 2:di paris in dorso sita, nonnihil 

a margine laterali remota. 

4.  Fulgoride. 

Entomol. Tidskr. Årg. 11. H. 1—2 (1890). 47 5 
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Den af STÅL med et fint systematisk Blik fremsatte, af vist- 

nok ingen senere Forfatter antagne Inddeling af Cicadarierne i 

disse 4 Familier haaber jeg nu ved de talrige i denne Oversigt 

fremdragne exclusive Charakterer er bleven begrundet saaledes, 

at dens Eneberettigelse kan betragtes som nogenlunde fyldig be- 

viist, og det tör-maaskee haabes, at den vilkaarlige Opstilling 

af nye Familier paa Basis af et noget eiendommeligt Habitus ikke 

vil blive fortsat af ret mange Systematikere. Det er endog min 

Overbeviisning, at selv om muligviis en eller anden af de frem- 

satte Charakterer ved Undersögelse af et stort exotisk Materiale 

ikke skulde vise sig at vere saa exclusiv, som jeg har meent, 

saa vil et fortsat Studium af Dyrenes Bygning give saa mange 

nye Charakterer for de samme Familier, at Tabet vil blive mere 

end dexkket — selvfölgelig under Forudsetning af, at man ikke 

treffer paa en eller anden mig ubekjendt og vistnok hidtil ube- 

skreven virkelig Mellemform. — Jeg kan saaledes gjöre, op- 

merksom paa, at hos .Cercopidernes, men ikke hos der 3 an; 

dre Familiers Larver er Bagkroppens pleurale Parti meget af- d 

vigende fra det voxne Dyrs, ligesom ogsaa Antennerne hos 

Cercopiderne gjennemgaae en meerkelig, ovenfor beskrevet For- 

vandling, i hvilket sidstnevnte Forhold denne Familie afviger fra 

de övrige Cicadarier. At Stridulantiernes Larver have serdeles 

kraftige og eiendommelige, til Gravning uddannede Forbeen er 

bekjendt; at derimod deres Klobygning afviger ganske fra det 

voxne Dyrs er et ikke videre paaagtet, for denne Familie meget 

eiendommeligt Forhold. Af Mangel paa godt Materiale maa jeg 

imidlertid idetmindste forelöbig afstaae fra at behandle Forvand- 

lingen hos de forskjellige Familier nermere, og nöies derfor med 

disse Antydninger af dens Brugelighed for Systematiken. 

Vv: 

Det Vanskeligste staaer endnu tilbage, nemlig en Deling af 

disse anseelige, for Jassidernes og Fulgoridernes Vedkommende 

endog meget slegts- og artsrige Familier i naturlige, skarpt cha- 

rakteriserede Grupper. Ligesaa let en Opfattelse og Charakterise- 

ring af selve Familierne har forekommet mig, ligesaa vanskelig 

forekommer det mig at tilveiebringe en Sönderdeling af Jassiderne 
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og iser af Fulgoriderne, og det til Trods for, at der vistnok ikke 

indenfor en eneste Familie indenfor Insekterne findes saa store 

Forskjelligheder i Dyrenes Habitus,i Formen af deres Hoved og 

Prothorax og i Bygningen af deres Vinger som netop hos disse 

to. Kjöbenhavns Museums Materiale og det deraf, jeg har kun- 

net dissekere til mikroskopisk Undersögelse er, serlig for Ful- 

goridernes Vedkommende, ogsaa for ringe til, at jeg kan optrekke 

skarpe Grendser for Grupper derpaa. Jeg skal nu udvikle mine 

Anskuelser med stadigt Henblik til STÅLS ovenfor paa Side 28 

refererede Opstillinger i »Hemiptera Africana»>. 

1. Stridulantia. Det synes mig meget lidt sandsynligt, at 

denne Familie lader sig dele i gode Grupper. STÅL har (1. c.) 

heller ikke forsögt det. Den af AMYOT & SERVILLE forsögte Tve- 

deling efter Vingerne kan maaskee vere ret praktisk til Hjelp ved 

en Bestemmelse, men den er videnskabelig seet uden Verdi, da 

den i den förste lille Gruppe sätter saa yderst forskjellige Sleg- 

ter som Polyneura WESTw. og Cystosoma WEsTW. (samt den mig 

ukjendte, vistnok höilig interessante Memidictya BURM.), skillende 

dem fra Former, med hvilke de have langt större Beslegtethed 

end med hinanden indbyrdes. 

2... Cercopide.  StÅLs Inddeling i Hem. Afr. forekommer 

mig tilfredsstillende. Nye Bidrag til dens Begrundelse kan jeg 

ikke give. 

3. Zasside. STÅL har den Fortjeneste i 1866 atter at have 

forenet Membracider og de egentlige Jassider til 1 Familie. Denne 

deler han saa (see ovenfor Side 28) i 7 Grupper, af hvilke de 

6 förste tilsammen omtrent svare til den af BURMEISTER OP- 

stillede Membracide-Familie. Denne Delings gode og uheldige 

Egenskaber skal for Hovedpunkternes Vedkommende omtales 

nedenfor. 

AMYOT & SERVILLE benyttede som Skjelnem&rke mellem de- 

res Conidorsi og Planidorsi det Forhold, om Prothorax forlaen- 

ges bagud over Abdomen eller dette ikke finder Sted. Denne 

Charakteer viser sig, serlig efter at en Slegt som Zolania STÅL er 

opdaget, aldeles ubrugelig, da denne Form, der heelt igjennem 

er beslegtet med Centrotus, efter AMYOT & SERVILLE maa hen- 

föres til Planidorsi. Dette har STÅL indseet, og han benytter i 

Hem. Afr. til at udskille 5 af de förste Grupper fra > 7assida» 0g- 
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saa andre Charakterer, blandt hvilke den, der er hentet fra For- 

men af Hovedets Siderande (Udfladning eiler ei), er den bedste. 

Bagskinnebenene hos en mere typisk Jassin, f. Ex. en Zet- 

tigonia eller Idiocerus, ere som bekjendt 4-£antede, dern&est mere É 

eller mindre udpreget sammentrykte (og idetmindste aldrig flad- E 

trykte), saa at den ydre Flade er smallere end Översidens og i - 

hvert Tilfelde end Undersidens Flade; dernest er idetmindste F 

de 2 Rande, der begrendse Yderfladen, udstyrede med flere til | 

mange Torne. En lignende Bygning treffes hos den nydelige, - 

australske Slegt Eurpmela HorFFMANSEGG, der ifölge hele sin Byg- 

ning vel nermest maa stilles nerved Bythoscopernes Gruppe. 

Slegten Paropia GERM., der af SAHLBERG opstilles som en noget 

aberrant Gruppe endog bagved Ulopa, af KIRSCHBAUM Og FIEBER 

som Representant for en serlig Familie, synes mig at vare en 

meget god Fassin i Bygningen af Bagskinnebeen, Kinder og An- 

tenner m. m.; at legge stor Vegt paa Indhulingerne paa Pande 

og Iss8 forekommer mig serdeles urimeligt. Paropia bör, synes 

jeg, efter sin hele Bygning stilles i N&erheden af Bythoscoperne. 

Den interessante Slegt Ledra F. synes ved förste Öiekast at af- 

vige sterkt fra de övrige 7assine ved det eiendommelige Hoved, 

det ofte tvepuklede Prothorax og de knivdannede Bagskinnebeen; 

den er da ogsaa f. Ex. af FIEBER udskilt som Representant for 

en Familie, af SAHLBERG (Op. cit. p. 103) anseet for at danne 

en Overgang til Membracinerne »till hvilken det af några för- 

fattare hänföres>, altsammen formeentlig uden gyldig Grund. Hos 

de med Ledra beslegtede Former, som Petalocera Bohemanni 

STÅL, Epiclines planata F. og Proranus adspersipennis STÅL, 

ere Bagskinnebenene 4-kantede, sammentrykte og paa Yderran- 

dene tornede, hvilket iser er udpreget hos den sidstnevnte Form; 

den hos Ledra forekommende Knivform er, hvad Knudeudstyret 

ogsaa viser, ikke andet end en voldsom Sammentrykning, hvor- 

for Yderfladen er forsvunden som saadan. Kinderne ere hos 

Ledra aurita IL. noget udvidede, hos Petalocera og flere med j 

den beslegtede Former, Zzituria STÅL, Zitia STÅL, Sichea STÅL, k 

Rubria "STAL (ifölge StåLs Opgivelser i Hem. Afr.) »levissime 

dilatate», og den sidstnevnte Slegt synes at före over til Xero- 

phloea GERM., der er en god Jassin med noget udvidede Kinder. 

Antennerne hos Ledra aurita ere ogsaa (see ovenfor) byggede 
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som hos Jassinerne og ligne aldeles ikke Antennerne hos den 

Membracinform, i Ne&rheden af hvilken Ledra vel skulde stilles, 

nemlig <Ethalion LaATR. Ulopa afviger derimod (see senere) ve- 

sentlig fra Yassine og maa föres over til Memöoracine, men efter 

denne Slegts Fjernelse forekommer JYassine i det ovenfor an- 

givne Omfang mig ogsaa at vere en smuk, naturlig Afdeling, en 

>Underfamilie>», charakteriseret ved de mere eller mindre ud- 

videde Kinder, de typisk 4-kantede, sammentrykte (undertiden 

knivdannede) Bagskinnebeen (og de slanke Antennesvöber, hvil- 

ket dog ikke er en exclusiv Charakteer). i 

Den övrige Deel af Familien Jasside kan maaskee opfattes 

som 1 Afdeling, Membracine. Den er med Hensyn til Bygnin- 

gen af Hoved, Antenner og Bagbeen langt rigere end JYassince, 

det er yderst vanskeligt at finde positive Charakterer for den som 

> Heelhed, og -den bör maaskee, som foretaget af STÅL, deles i 

flere Grupper 2&quivalente med Jassingx, men de fleste af disse 

Grupper ville formeentlig ikke falde sammen med STÅLS »Under- 

familier>. En sammenknyttende, vistnok for alle Former fzelles 

Charakteer kan udtrykkes ved »gene haud vel nullo modo ex- 

planate>. En Gruppe af den, >» Hoplophorida» STÅL, er af Op- 

stilleren (Hem. Afr. p. 82) charakteriseret: »Tarsis posticis par- 

vis, anterioribus brevioribus», men deels er dette ikke saa skarpt 

udtrykt, som det kunde vere, thi Bagtarserne ere i Virkeligheden 

langt tyndere og naesten dobbelt saa korte som f. Ex. Mellem- 

tarserne, deels er Charakteren ikke exclusiv, da jeg kjender For- 

mer, der aldeles afgjort maa henföres til Underfamilien » Mem- 

bracida» STÅL, hos hvilke Bagtarserne ere betydelig kortere og 

tyndere end de andre Tarser, i nesten lige saa höi Grad som 

hos »Hoplophorida». Derimod viser Gruppen en vistnok for den 

aldeles eiendommelig Charakteer, idet Bagskinnebenene ere i 

Störstedelen af deres Lengde betydelig sammentrykte paa skraa 

og ud mod Spidsen börede först indad og dernest atter udad. 

Hos de ovenn&evnte Membracisformer med de korte Bagtarser er 

Skinnebenet krummet noget bagud ved Spidsen, men det ligner 

ikke Hoplophoridernes, da det desuden er i höi Grad fladtrykt, 

ikke sammentrykt. Tilstedeverelsen af denne meerkelige, skjave 

Sammentrykning hos den lille Gruppe bevirker, at det har veret 

mig umuligt at henföre denne Bygningsform til den Plan, der 
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formeentlig gjör sig gjeidende i Bagskinnebenene hos alle övrige 

Membraciner. Undersöger man nemlig disse f. Ex. hos Ulopa 

FarL., LEthalion LATR., Centrotus F., Darnis F., Smilia GErRM. 

og mange flere vigtige Slegter, seer man, at de ere 3-kantede, 

oftest skarpt 3-kantede med sterke Börster paa Randene, og at Yder- 

fladen altid er bred, neppe nogensinde smallere, oftest bredere 

end de andre Flader, altsaa at Bagskinnebenene aldrig vise Ten- 

dens til at vere sammentrykte som hos Jassine, men derimod 

ofte ere noget fHaditrykte; kun hos Polyglypta Burm. har jeg 

fundet dem saagodtsom trinde, idet Kanterne ere sterkt afrun- 

dede. Hos Gruppen »Menmbracida» STAL og adskillige Slegter 

af »Centrotida» STÅL er, som bekjendt, Fladtrykningen dreven 

saavidt, at Skinnebenet bliver udfladet (foliacea). Hos adskillige 

Arter af Slegten Aconophora FAIRM., hos Heteronotus LAP. og 

flere Former vise Skinnebenene Tendens til at vere 4-kantede, 

idet man paa Indersiden treffer (2) ner ved hinanden stillede Rak- 

ker af Smaatorne eller Börster, men de ere saa betydelig sam- 

mentrykte og den ydre Flade meget bred og aldeles domine- 

7ende. — Man kan indvende, at denne Charakteristik mangler 

Skarphed, men det forekommer mig alligevel sikkert, at der, trods 

alle secundaire ZEndringer, typisk findes vesentlige Forskjelle i 

Bygningen af Bagbenene hos Jassine og Membracin& i den her 

opstillede "Begrendsning af disse. 

I Hem. Afr. p. 82—383 skiller StåL sine 5 förste Under- 

familier ud fra >»Centrotida> ved »Scutello nullo vel obsoleto, 

pone metanotum haud extenso», 1 Modsetning til Forholdet hos 

Centrotida: »Scutello distincto, retrorsum pone metanotum pro- 

ducto ....>. Denne Charakteer er for det Förste urigtig udtrykt, 

thi tager man Prothoraxpuklen af f. Ex. en Smala, finder man 

et anseeligt Scutellum, og man kan altsaa kun tale om, hvorvidt 

Scutellum er skjult eller synligt; for det Andet er den anden Deel 

af Charakteren ikke correkt, thi endog STÅL selv skriver om Cen- 

trotideslegten Öeda Am. & SERV. i >»Hemipt. Fabriciana» Side 49: 
»Scutello completo nullo», i Mods&etning til »Scutello completo, 

producto» f. Ex. hos Stfegaspis GERM.; for det Tredie kan Cha- 

rakteren vel vere praktisk brugelig, men tilveiebringer efter min 

Mening en kunstig, ikke en naturlig Adskillelse, thi Slegter som 

Hypsauchenia GERM. og Lycoderes GERM. slutte sig, efter min 
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Mening,i Bygningen af Been og Antenner langt ne&rmere til Mem 

bracis FE. og Pterygia Lar. end til Centrotus, for ikke at tale om- 

Öeda AM. & SErv., Bocydium LATR., ZTolania og andre Centrotide- 

Slegter. Min Mening er altsaa, at Gruppen Centrotida STÅL maa 

slaaes i Stykker, og Slegterne med sterkt udfladede Skinnebeen hen: 

föres til > Membracida» STÅL, hvilken Gruppe saa bliver ret na- 

turlig og vistnok atter kan deles efter Bygningen af Ansigtet, 

nemlig om dette udvides til en udstaaende, skarprandet Plade 

baade paa Siderne og nedefter (som hos Membracis F., Bolbo- 

nota AM. & SERV,, Pierygia LaP.), eller det kun er udfladet paa 

Siderne (Oxyrhachis GERM., Lycoderes GERM.). Hvorledes de 

övrige Typer af Afdelingen Memöbracinae mihi (efter Udskillel- 

sen af »Hoplophorida» og »Membracida» i den af mig &n- 

drede Opfattelse) skulle deles, tör jeg ikke afgjöre, men anta- 

ger, at de bedst maae kunne udstykkes i flere mindre Grupper; 

kun det antager jeg er sikkert, at Zthalion bör stilles i Ner- 

heden af Centrotus-7olania (efr. STÅL), hvilket ogsaa fremgaaer 

af Antennernes Bygning (see ovenfor Side 39). Dernzest bör Ulopa, 

ifölge Bygningen af Hoved og Antenner, maaskee danne en lille 

Afdeling for sig i Nerheden af Centrotus-Gruppen; STÅL har 

ogsaa i 1858 stillet den til Membraciderne, men i 1866 rigtig- 

nok atter stillet den til Jassiderne. 

4. Fulgoride. Denne Familie kan naturlig falde i 2 Ho- 

vedafdelinger, nemlig Fulgorine og Delphacine, at hvilke den 

sidste udmerker sig ved den lengst bekjendte, megtige, bevege- 

lige Spore paa Spidsen af Bagskinnebenene, medens denne Spore 

mangler hos alle Fulgoriner; dern&st ere (see ovenfor) Sandse- 

redskaberne paa Antennernes 2:det Skaftled udstyrede med 

börsteagtige Tappe hos Delphacine, hos Fulgorinae derimod 

med undertiden svagt udviklede, oftest meget vel udviklede 

Blade. 

Fuigorinernes Afdeling maa atter deles, men dette kan jeg 

ikke udföre i det Enkelte paa Grund af mine Undersögelsers 

Utilstrekkelighed. Af STALS herhen hörende 12 »Underfamilier» 

maae et betydeligt Antal slaaes sammen, thi deels ere de af den 

nevnte Forfatter benyttede Charakterer for en större Deel af heu- 

ristisk Natur og ringe Verd, deels kunne Antennernes Sandsered- 

skaber (see ovenfor) henföres til flere Typer, hvis Forekomst peger 
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hen paa Tilstedeverelsen af naturlige Grupper, da deres Udbre- 

delse falder sammen med andre Eiendommeligheder i Dyrenes 

Bygning. Saaledes maae idetmindste » Fulgorida», >Dictyopha- 

rida» og »Cixiäda» STÅL slaaes sammen til 1 Gruppe, hvis 

Sandseredskaber (paa de af mig undersögte Slegter) ere udsty- 

rede med en omgivende Krands af tornagtige Processer, ligesom 

de ogsaa vise stor Overeensstemmelse i Bygningen af Empodiet 

m. m. Dernest maa mindst >» Eurybrachida» og »Issida» slaaes 

sammen, dog maae af den sidstnevnte »Underfamilie> udskilles 

den eiendommelige Slegt Tettigometra og maaskee flere For- 

mer; den saaledes sammensatte Gruppe (med /ssus, Eurybrachys 

og Calliscelis som vesentlige Representanter) charakteriseres ved, 

at deres Sandseredskaber vise flere til mange tydelige Blade, men 

ingen Tornkrands udenom. Tettigometra (idetmindste med Til- 

föielse af den vistnok meget affine, mig ukjendte /stimia STAL) 

maa opstilles som Type for en lille Gruppe, charakteriseret ved 

de ovenfor omtalte, merkelige Sandseorganer og ved den hele 

eiendommelige Bygning af Dyrene. Dern&est maae »Ricaniida» og 

»Flatida> (og maaskee »Acanoniida» STÅL) slaaes sammen, visende 

stor Lighed i Bygning af Vinger, Scutellum m. m. og Overens- 

stemmelse i de med eiendommelige Processer omgivne, med yder- 

lig faa Sandseblade forsynede Sandseorganer. Om »>ÅAchilida»>, 

Tropiduchida», »Derbida»> og »Lophopida» tör jeg ikke have 

nogen Mening; sandsynligviis maae endeel af deres Former hen- 

föres til samme Gruppe som CzZrzus, medens andre muligviis 

maae danne 1 eller ganske faa Smaagrupper. 

Jeg indseer serdeles vel Tarveligheden af dette sidste Afsnit 

paa Grund af dets fuldstendige Utilstrekkelighed i Undersögel- 

sen og dets Mangel paa gjennemfört, skarp Charakterisering, 

og jeg burde derfor maaskee ikke have medtaget det. Paa den 

anden Side forekommer det mig dog at indeholde adskillige An- 

givelser, kritiske Belysninger og Vink, som ville kunne vere af 

Betydning for en fremtidig Systematiker, som, baade ved Hjelp 

af Lupen og Mikroskopet, vil paatage sig det vanskelige Arbeide 

at gjennemföre en paa virkelig Beslegtethed gjennemfört Gruppe- 

opstilling af Jassidernes og Fulgoridernes Slegter paa et stort 

Materiale; dette sidste er absolut nödvendigt, hvis Opstillingen 

skal have nogenlunde blivende Verdi. Hvis dette Maal er naaet, 
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saa forekommer det mig, at dette Afsnit (med de speciellere Un- 

dersögelser af Antenner, Skinnebeen og Födder, paa hvilke det 

I er baseret), vel kan have Sin Berettigelse som et lille Forarbeide. 

Forklaring til Tavlerne. 

de YO 

Paa alle Figurer betyder / de enkelte Sandsegruber (fovezx 

sensiles); hos Fulgoriderne betyder o de sammensatte Sandseor- 

ganer (organa sensilia), 2 den omgivende Krands af Processer 

é (corona processuum). 

Det er overalt höire Antenne, der er afbildet. Figurer med 

Salumev baler (6 Ext BigN a Se Piers har og Figörsb)lerecaltid af 

samme Antenne hos samme Art. 

Fig. 1. - Antenne af Cicada pruinosa Sav, 9,seet nedenfra (12). 

Fig. 1 a. Fire af 1:ste Svöbeleds Sandsegruber, liggende i deres 

naturlige Afstande; m. de större, n. de mindre Gru- 

ber (14?). ; 

Fig. 2. Antenne af en brasiliansk Monecphora sp.; s. förste 

Svöbeleds Torn (+3). 

Esll2tas Den"yderste Halvdeel af. 1:ste. Svöbeled;med. Basis af 

»Börsten» og Tornen (s) (172). 

Fig. 3.  Antenne af Aphrophora Alnz FALL., 9; s. stor, flad 

Grube (47). 

Fig. 3 a. Et Stykke af Svöben fra dennes proximale Halvdeels 

ydre Parti, visende den svage Leddeling (135). 

Fig. 4. Antenne af Nymphen af Philenus spumarius L. kort 

för det sidste Hudskifte. Man seer det udvoxne Dyrs 

Antennesvöbe skinne igjennem Nymphens (62). 

Fig. 5. Antenne af Tettigomia ferruginea F. (22). 

Fig. 5 a. De 5 förste af Svöbens Led med Sandsegruberne (FOR 

Fig. 5 b. Et Stykke af Svöben omtrent fra dens Midte (1$3). 

Kig.:r 65, <Amtenne af Idiocerus -FPopuli T.; & (CP). 

Fisker Antenne af Ledraquridan Ly dy adult. (43). 

Hig: 8: "Antenne af” Ulopa. reticulata F.j 9:(7). 
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Antenne af Centrotus cornutus 1L., 9 (52). 

Antenne af Ethalion reticulatum Lag P (36). 

. Et Stykke af den basale, fortykkede Deel af Svöben, 

visende Sandsegruberne og Tverfurerne (2109). 

Antenne af Fulgora sp. (F. oculate aff.) (12). 

- Et af 2:det Skaftleds Sandseorganer, seet fra Siden (135), 

. Et af 2:det Skaftleds Sandseorganer, seet fra oven: 

Krandsen af Processer og selve Sandsebladenes Rande 

ere holdte hvide (1545). 

. Förste, peredannede Svöbeled med sin Sandsegrube (22). 

Sandseblade, noget udpressede, af 2:det Skaftleds Sand- 

seorganer hos Calyptoproctus Stigma F. (210). 

.  Antenne af /ssus coleoptratus GEOFFR., & (48). 

. Et lille Stykke Hud af 2:det Skaftled med et af Sand- 

SC0rsanemed(€5=): 

Antenne af "Calliscelis, Bonelliz, LATDR, Su(GD! 

Et Stykke: af: 2:det Skaftled med 2 "Sandseorganer- af 

Antennen hos fKzcania sp. (290). 

Antenne af Poeciloptera phalanoides L., det Meste 

af Svöben udeladt (22). g 

. Et Stykke af 2:det Skaftled med 2 Sandseorganer (140). 

Antenne af Zettigometra costulata FieB., & (2). 

. Et af andet Skaftleds Sandseorganer (113). 

"Tap: IL 

Antenne af Megamelus notula GERrm., 2 (35). 

. Et af 2:det Skaftleds Sandseorganer; p. Processerne i 

den omgivende Krands, s. Sandsebörster (313). 

Den forreste Deel af Bagvingen hos Aphrophora ÅAlni 

FALL., seet ovenfra; a. Forrandens trekantede Udvi- 

delse (2). 

'a. En Deel af den n&evnte Udvidelse med 2 af dens 

Kroge (62). 

Forvinge af Åphlrophora Alniz FALL., seet nedenfra; 

c. Kjöl (3) 
Den proximale Deel af Forvingen hos TYriecphora 

Sänuimolenmtd + Isre:sKJölE 
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Figi 5. Den op mod Dyret vendte Side af et Stykke af Bag- 

b benet hos Aphrophora Alm FALL, 2; a. Spidsen af 

Coxa, b. Trochanter, c. Femur, d.: sammes Tverfor- 

höining (17). 

Fig. 6. Undersiden af Forkroppen hos Tettigometra costulata 

FIEB.,, Af; a. Mesosternum, b. Metasternums blödhu- 

FER VT le 
dede Parti, bl! Metasternums forreste Chitinisering, 

c. Metathorax”' laterale, noget ind paa Undersiden böiede 

Parti, d. Trochantiner (25!) 

Fig. 7... Rodpartiet af et Bagbeen hos Tettigometra costu- 

lata FieB., seet nedenfra; a. Metathorax laterale Parti, 

b. utydelig Grendse mellem Metathorax' og Baghof- 

ten". c, d.. sammes >» Meracantnus>, ee. rochanter, d. 

Sene for Musculus adductor trochanteris, f!. Senens 

Udbredning til en Plade, g. Femur (29). 

Fig. 838. Trochanteren og den proximale Deel af Femur af Bag- 

benet hos Calliscelis Bonellii TLATR., seet ovenfra; 

]. den lyse Plet (»macula flava») paa Femur (28). 

Fig. 9. Spidsen af Mellemfoden af Ledra aurita L., seet oven- 

fra; 1. Chitinplader (36): 

Bigsro. EC Forfod at. Clopad reticulata  E., seet-ovenfra, (130): 

Fig. 11. Bagfod af Membracis tectigera OLiv., seet ovenfra; 

1. Chitinplader (22). 

Fig. 12. Forfod af Aphrophora. Alm FALL., seet ovenfray l. 

sammensmeltede Chitinplader, s. Sandsebörste(?) (49). 

Hager 2ra. Samme. Fod; seeti fra Siden; ]. de sammensmeltede 

Chitinplader paa Oversiden, m. Chitinskinne paa Un- 

dersiden, n. Proces fra Empodiets Forhjörne (49). 

Fig. 12 b. Fod af samme Dyr, seet nedenfra; Bogstavernes Be- 

tydning som i Fig. 12a. (37). 

Fig. 13. Forfod af Fulgora candelaria L., seet ovenfra; e. 

Empodium (19). 

Fig. 14. Bagfod af Megamelus- notula GERM., seet fra Si- 

den (1156). 

Fig. 15. Mellemfod af Poeciloptera phalenoides 1., seet oven- 

fra; 1. Chitinplader (49). 

Fig. 16. Mellemfod af ZTettigometra costulata FiEB., seet fra 

Siden (21). 
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ER NERALDE AR GCOLEOPTEREARVERS TICHOLD! I 

TARMKANALEN HOS ET MENNESKE. 

AF 

G. SANDBERG. 

At den almindelige kamp for tilvärelsen er mere indgå- 

ende, end man för havde nogen anelse om, er som bekjendt 

gjennem mikroskopiske iagttagelser af det menneskelige legeme 

og dets afsondringer under visse sygdomme nu tilsträkkelig 

bragt paa det rene. Der er påvist tilstedevärelsen af en mang- 

foldighed af små väsener: Trichiner, Bakterier, Microber og 

hvad det er, man kalder dem allesammen, der driver sin skjulte 

virksomhed i legemets indre organisme og ihärdigen arbeider på 

at underminere den stolte bygning og inden föie tid lägge den 

i ruiner. 

Ikke fuldt så slemt har det sig med lignende fiendtlige 

anfald indenfra, der af samme grund rettes mod vort legeme 

af sådanne väsener, der kan iagttages med öiet, og hvis natur 

og levevis for övrigt er os mere bekjendt, såsom indvoldsorme 

o. Ign., skjönt også disse mangengang kan väre brydsomme nok. 

De herrer konservator LAMPA og SCHÖYEN har i dette tidsskrifts 

årg. 1887 og 1886, Hefte I og 3—4 givet en grundig og udtöm- 

mende fremstilling af Dipterlarvers forekomst hos mennesket 

såvel i fordöielseskanalen som under huden; men man har 

hidtil, såvidt mig bekjendt, ikke vidst om, at også skalinsekter 

under sit larvestadium kan husere i legemet og i längere tid 

holde til der. Et märkeligt fund af Coleopterlarver i tarmkana- 

len hos et barn har jeg dog selv iår havt anledning til at 

gjöre, og skal jeg i det fölgende give närmere meddelelse om 

dette såvel i medicinsk-pathologisk som i entomologisk henseende 

höist interessante tilfälde: 

En af mine börn, en 10 års gammel gut, havde i de sidste 2 

års tid jävnligen klaget over knib i maven, smerter under bry- 
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stet, hovedpine og kvalme; men da han forövrigt var frisk og 

särlig havde god apetit, blev der länge intet videre foretat ved 

sagen, indtil der tilsidst, isär om nätterne, begyndte at indfinde 

sig mere alvorlige fänomener med heftige maniakalske anfald, 

pludselig opfaren i sövne med rädselsfulde skrig, hvorunder han 

syntes at se de skräkkeligste ting rundt om sig. Ovenpå an: 

faldene kom da gjerne hovedpine og derpå fölgende slappelse og 

mathed. Selvfölgelig måtte der nu tages fat på en rationel be- 

handling af patienten, og blev der af lägen i den anledning or- 

dineret de sädvanlige ormfordrivende midler, hvilke bevirkede 

nogen afgang af de hos börn så almindelig forekommende små, 

hvide ' .Springorme, uden dog i det väsentlige at fremkalde 

nogen forbedring i tilstanden. Mod slutningen af April måned 

dette år havde gutten igjen en slem raptus, og lod vi ham da 

tage ind en god dosis afförende midler, der senere blev gjentat 

og gjorde sin virkning. Under den udtömmelse, som i löbet 

af etpar dögn nu påfulgte, afgik der foruden endel Springorm 

også to stkr. larver af den slags, som man hos os kalder Kyjöl- 

mak, der ellers lever i jorden, men som i dette tilfälde i årevis 

må have opholdt sig i barnets tarmkanal, at dömme efter 

störrelsen og udseendet af dyrene, der syntes at befinde sig i 

det sidste stadium af deres larvetilstand. Under mit fravär havde 

man forsigtigvis tat vare paa den ene larve og lagt den natten 

over i koldt vand, og viste den sig ved närmere undersögelse 

at tilhöre en almindelig forekommende art Smelder, eller som de 

her kaldes Smörsprät, nl. den musegrå Smelder (Agrypnus 

Murinus Tin). Larven var omkring 3 cm. lang, glindsende 

rödgul af farve og med hård hudbedäkning, kroppen noget 

fladtrykt med 12 ringe foruden hovedet, der var udstyret med 

hvasse kjäver og mundfamlere. De paa forkroppen siddende 3 

par födder var leddede og forsynet med klör og börster, lige- 

som  legemet forövrigt langs ryggen og i anus var besat med 

enkeltstående hår. Endeleddet var gaffelformet med tandede 

fremståenheder og havde på undersiden en retraktil, vorteformig 

forhöining. 

Med afgangen af disse besvärlige gjäster var gutten, som 

man , kan vide, vel tjent, da alle ulämper siden den tid synes 

at väre ophört, medens ombytningen af opholdssted åbenbar be- 
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kom hine mindre vel. Den erholdte larve, der havde tilbragt 

tiden fras kl. 16 caften: till 8 morgen ; uafbrudft, 1 det. våde-og 

kolderelement, « var, s-da,; den. blev optat var vandet,: x begyrns 

delsen noget stiv og forkommen, men kom sig snart igjen og 

levede derefter en 14: dages tid på fersk. hestegjödsel i en 

flaske, tilsyneladende nokså rörig, men uden at ville forpuppe 

sig. Formodenthig må dog verden have väret den for kold, 

som WERGELAND siger om den for tidligt udkröbne sommerfugl, 

eller også, hvad der er rimeligere, har den pådraget sig en mave- 

betändelse som fölge af det nye kosthold, forvänt som den var 

fra tidigste ungdom af. En vakker dag fandtes den nemlig 

liggende död i glasset, og nu har jeg den stående på spiritus 

på mit arbeidsrum. 

Såvidt man kjender til disse dyrs udviklingshistorie, vokser 

de langsomt og tilbringer flere år i sin larvetilstand i jorden, 

hvor de närer sig såvel af dyrisk: som af vegetabilsk föde. 

Som udviklede insekter er de fuldkommen harmlöse skabninger 

og tilträkker sig gjerne opmärksomhedén, isär hos börn, ved 

deres morsomme evne til med et knep at springe höit i luften, 

når man lägger dem på ryggen. Derimod er de ikke altid så 

uskyldige som larver, isär når de opträder i större mängde, idet 

de söndergnager og graver sig ind i de dyrkede planters rödder. 

Det fugtige klima synes fornemmelig at befordre dyrenes vdvik- 

ling, hvorfor i et land som England de såkaldte Wire-wworms er 

en sand skräk for landmanden, formedelst de ödeläggende härj- 

inger de ikke sjelden anretter på årsavlen. 

Man må antage, at de omhandlede larver har opholdt sig i 

fordöielseskanalen hos barnet mindst etpar års tid, og at de i 

denne tid efter omständighederne har befundet sig vel. Det er 

forklaret, at den ene af dem, da den optoges, livligt og kraftigt 

virrede sig om fingeren. Der har muligens väret flere i fölge, og 

har de på grund af den rigelige adgang på närende föde, trods 

de ugunstige omständigheder forövrigt, sandsynligvis udviklet sig 

hurtigere, end de under almindelige forholde vilde have gjort, 

så at de alt efter to års forlöb har väret nästen fuldvoksne og 

forpupningstiden när, hvorved de snart af sig selv ad den natur- 

lige vei måtte have sluppet ud i:det frie. 

Men hvorledes har dyrene fåt indpas? Dette spörgsmål synes 

3 
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noget vanskeligere at besvare; skjönt vel overveiet er det endda 

ikke så uforklarligt. Naturligvis har larverne udviklet sig af äg i 

maven paa gutten. Og når man betänker, hvad småbörn har under 

händer, isärdeleshed paa landet i sommertiden ved at färdes ude i 

den fri natur, og hvad de kan bäre med sig omkring, särlig gjennem 

urene negle, og derved tilsidst komme til at före i sig, må man 

snarere undres over, at der ikke oftere träkkes endda farligere 

gjäster' til hus end disse. Måske er tilfälder som det, der her 

er beskrevet, mere almindelige, end man ved om. Ved et hel- 

digt träf har äggene i barnets mave väret färdige til kläkning, 

såsnart de vel var komne ned. Siden har larverne holdt sig der- 

inde, idet de under kritiske omständigheder har formåd at stå 

imod strömmen ved instinktmessigt at klamre sig fast til väggen 

af sin bolig. Gamle fader LINNÉS gyldne sats, at man bör »äQn- ” 

vända de krafter, skaparen forlänat, ei endast till att tjena 

sig sjelf, utan mer och mest andra», har de ikke for tilfäldet 

kunnet godkjendes, og efter sin natur har de ei tat sig noget när 

af de anvendte ormfordrivende midler, indtil de omsider ved det 

kraftige laksativ er blet tvungne til at esjapere. Heldigt var det 

endda for värten, stakkar, under de fatale omständigheder, at 

fangerne ikke fandt på ved hjälp af sine skarpe våben med magt 

at bryde igjennem husets vägge. 

RESUMÉ. 

T'auteur relate un cas curieux de l'introduction et du dé- 

veloppement de larves de coléoptéres dans le canal intestinal 

d'un enfant de 10 ans. Les larves, qui appartiennent, selon lui, 

å Agrypnus murinus TiN., et qui ne sortirent du corps de 

FPenfant qu'å Paide d'un fort laxatif, étaient å peu prés adultes, 

et il est å supposer qu'elles étaient entrées comme oeufs dans 

l'estomac, ou elles restérent environ deux ans et, gråce aå la pré- 

sence d'une nourriture riche se rapprochaient rapidement å leur 

developpement complet. 
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EVEREST 

BIDRAG TILL KÄNNEDOMEN OM SVENSKA MAKROLEPI- 

DOPTERERS GEOGRAFISKA UTBREDNING. 

Här nedan upptagna fjärilar hafva, där ej annat anmärkes, 

blifvit fångade i Färlöf, beläget ungefär ?/, mil nordvest om Kri- 

stianstad. | 

Colias Paleno v. Lapponica STGR. förekommer jämte huf- 

vudformen. 

CAR yale 1 juli-30: 

Thecla W-album KN. flyger allmänt, särdeles på tistel- 

blommor. Dess talirikhet beror naturligtvis derpå, att dess foder- 

växt, almen, här förekommer i mängd. Detsamma är väl äfven 

orsaken till att 

Vanessa Polychloros L. är här nästan lika talrik som 

Urtice. 

Limenitis Populi L., talrikt 89. 

Sphinx-Conmvolvuli 53, I gt och ri 9? tagna i slutet af 

augusti 839 på blommande Caprifolium. (Min granne, insp. P. 

E. OHLSSON å Kristineberg har exemplar af denna fjäril, som 

af hans broder, löjtnant N. C. OHLSSON, hösten 1887 fångades 

å landstället Kaknäs nära Stockholm, hvarest den då lär hafva 

uppträdt ganska talrikt.) / 

Sphinx Pinastri ab. Fasciata LPa. är förmodligen ett af 

mig fångadt exemplar, hvilket emellertid har tvänne tydliga tvär- 

streck jämte de tre streckena i diskfältet. 

Bembecia Hyleiformis LasP., talrikt. 

Zeuzera Pyrina L. De exemplar, jag funnit, hafva anträf- 

fats under almar. 

Heterogenea Asella SCHIFF. 

Orgyia Gonostigma F., kläckt af larv, tagen på plommonträd. 

Aglia Tau L. Förekommer talrikt i traktens bokskogar 

vid och straxt efter löfsprickningen. Hannen är i rörelse mest 

Entomol. Tidskr. Årg. 11. H. 1—2(1890)]. = I 6 
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på morgonen och ett stycke fram på förmiddagen, men är svår 

att. fånga, till följd af hans snabba och ostadiga flygt. Honan 

är svår att komma åt af motsatt orsak; hon tyckes nämligen för 

det mesta hålla sig stilla på de nedersta bokgrenarne. 

Drepana Curvatula BKH. 

D. Harpagula EsP., juni 89. 

D. Cultraria F., allmän i bokskog. 

Cilix .Glaucata Sc., aug. 39. 

Harpyia Bifida HeB., maj 89. 

Stauropus Fagi L., utkläckt af puppor: Larverna samt- 

liga tagna på hassel, växande i närheten af bokskog. 

E Acronycta Cuspis Hr. 

A. Ligustri F., juni och juli. 

Agrotis Baja F., ganska allmän i juli och aug. 

Ar Umbrosa Hb; alg do. 

A. Cinerea HE., juni 89.” 

A. Vestigialis RoTtr., allmän. 

Neuronia Cespitis F., talrikt i augusti. 

Mamestra Geniste BKH. 

M. Reticulata ViLL., mycket allmän. 

Dianthoecia Albimacula BKRn. 

Dichonia Aprilina L. 

Apamea Testacea He. 

Luperina Virens L. 

Hadena Gemina H>e. 

H. Bicoloria ab. Rufuncula Hw;, aug. 88. 

Jaspidea Celsia LI. 

Helotropha Leucostigma ab. Fibrosa Hb. 

Hydroecia Micacea Es>P. 

Gortyna Ochracea He. Åtskilliga exemplar tagna aug. 

89 ss. puppor i stänglarne till kardborren. Fjärilarne kläcktes 

23/.—S$/,. Puppans plats var i regeln omkring 1/, fot ofvanom 

roten, men. en. och annan satt längre ned. och tf o.<mundeg 

jordytan. Utgången täckt af stängelns yttersta hinna, som genom- 

brytes af sjelfva fjärilen och ej af puppan, hvilken saknar de små 

taggar å abdominalsegmenten, som göra det möjligt för t. ex. 

Bembecia Hyleiformis att ss. puppa genombryta den hinna, som 

stänger utgången. 
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Nonagria Cann&e OO. Puppan, som, liksom hos Gort. 

Ockracea, saknar småtaggar å abdominalsegmenten, har sin plats 

under utgångshålet, hvaremot Vox. Zyphe THBG. förpuppar sig 

ofvanför detsamma. 

Teniocampa Pulverulenta ESsP. 

T. Stabilis ViEw., april, maj; har åtminstone i år förekom- 

mit talrikare här än följande. Ny för Sverige. 

T Gracilis He. 

T. Opima HPB., maj. Arterna af slägtet Zceniocampa låta 

sig visserligen fånga på »smörja», men lättare och i större mängd 

kan man dock insamla dem och närstående nattflyn genom att 

under vackra våraftnar nedskaka dem från hängena (de s. k. pal- 

merna) å Salixarter, hvarvid ett lakan e. dyl. bör utbredas på 

marken för fjärilarnes lättare återfinnande. - Den, som ej försökt 

detta fångstsätt, kan ej föreställa sig, huru inbringande det är vid 

den tid, då »palmerna» stå som bäst i blom: 

Dyschorista Suspecta He. 

Orthosia Macilenta HzB., förekommer talrikt sept.—nov., i 

synnerhet i bokskog. 

Xanthia Aurago F. 

Orrhodia Vau-punctatum EsP. En af de senast före- 

kommande fjärilar (tagen ända in i december) och tillika en af 

de tidigaste. Är här lika allmän som ÖO. Vaccini. 

O. Rubiginea F. 

Xylina Furcifera HUuFN., allmän. 

Asteroscopus Nubeculosus ESsP., april. 

Cucullia Scrophulari&e CaP. 

C. Artemisixe, HUuFN. 

C. Absinthii L. 

C. Argentea HUFN., allmän 88. 

Plusia Moneta F., tämligen allmän. 

Heliothis Dipsaceus L. 

Chariclea Umbra HUFN. 

Zanclognatha Tarsiplumalis He. 

Z. Grisealis He. 

Z. Emortualis SCHIFF. 

Thalera Fimbrialis Sc. 

Rhyparia Melanaria L. Förekommer under juli talrikt 
2 
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bland buskar å sank mark, där den lätt uppstötes och fångas 

om dagen. 

Abraxas Sylvata Sc. 

A. Adustata ScHiFF., allmän. 

Metrocampa Margaritaria L. 

Eugonia Fuscantaria Hw. 

Pericallia Syringaria L., talrikt i slutet af juni 1889; 

flyger sent om aftnarne och kan då lätt uppstötas ur häckar 

och buskar. 

Angerona Prunaria ab. Sordiata FUESSL., förekommer 

ungefär lika talrikt som hufvudformen. 

Hibernia Aurantiaria ESP. 

Phigalia Pedaria F. 

Boarmia Roboraria SCHIFF., juni 89. 

B. Crepuscularia H>B., juni 83. 

Lythria Purpuraria ab. Cruentaria HUuFN. 

Ortholitha Cervinata ScHIFF., sept. 88 och 39. 

Triphosa Dubitata L., talrikt. 

Eucosmia Certata HB., 2 exemplar, fångade i maj och bör: 

jan af juni 89; ny för Skandinavien. Är vid första påseende 

förvillande lik föregående och kanske till följd deraf hittills för- 

bisedd. Bör eftersökas i närheten af larvens foderväxt, berberis- 

busken, vid hvilken jag ock anträffat de af mig tagna exemplaren. 

Scotosia Badiata H>B., april 39. 

Cidaria Siterata HUFN. 

EI Rivatastib: 

C. Unangulata Hw., juli 838. 

Eupithecia Venosata F. 

Vid Åhus har jag anträffat 

Psilura Monacha ab. Eremita O. 

Acidalia Ornata Sc. 

A. Violata THEG. 

Vid Byrhult, Linderöds s:n, har jag funnit 

Nemeobius Lucina L. talrikt flygande. 

4 
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I Furuby, Småland, är 

Anarta Cordigera THBG. af mig anträffad. 

Färlöf den 24 sept. 1889. 

Josef Andersson. 

P. S. Då tillfälle beredts mig att göra tillägg till förestå- 

ende uppsats, begagnar jag mig däraf för att enligt vederbörande 

fångstmäns uppdrag vid ett sammanträde här sistlidne höst lemna 

redogörelse för några andra 1 trakten gjorda fjärilfynd. 

D:r I. AMMITZBÖLL 1 Kristianstad meddelar följande, som 

delvis fullständigar den notis, som i Ent. Tidskr. 1888 sid. 32 

lemnas angående af Dir A. gjorda fynd: 

»Lasiocampa Quercifolia L. Den af mig 1887 (Ent. Tidskr. 

1887 sid. 68) omnämnda fjärilen tillhör var. Alhnfolia. Af huf- 

vudarten har funnits ett enstaka exemplar. 

Agrotis Linogrisea SCHIiFF., I ex., kläckt ?/, 87 af larv, 

funnen på våren fullvuxen under mossa i furuskog vid Årup. 

A. Florida ScHMmiDT mycket vanlig 87 och 88 såväl i Kri- 

stianstad som på Ekholmen. (Arträttigheten förekommer mig tvif- 

velaktig.) F 

Apamea Testacea Hp. är vanlig här i orten. 

Hadena Lithoxylea F., 2 ex. på Ekholmen juli 88. 

H. Ophiogramma EsP., några ex. i Kristianstad och på 

Ekholmen juli 87. Ny för Sverige. 

Hyppa Rectilinea Esr., 1 ex. Ekholmen 83. 

N&nia Typica L. är ett af de förargligaste:skadedjuren i 

fruktträdgårdar, i synnerhet för spalierträden och de unga plan- 

torna af alla arter i fruktträdskolan. Larven öfvervintrar knappt 

halfvuxen, ligger i jorden vid roten af trädet och, då knopparne 

på våren börja svälla, kryper han om nätterna upp och kan full- 

komligt bortäta hvarje knopp på trädet, i synnerhet blomknop- 

parne. 

Calamia Lutosa HzB. Flyger i midten af sept. i skymnin- 

gen vid kanten af stillastående vatten, såväl större som mindre. 

Meliana Flammea CurTt., 1 ex. Kristianstad juli 88. Ny 

för Sverige. 

un 
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Leucania Impudens HbB., några ex. i juli 88. Ny för Sverige. 
Caradrina Menetriesii KR. visade sig i stor mängd juli 88 

såväl i Kristianstad som på Ekholmen. 

GC: Palustris -FIB3,) nr cex.sjuk ösa KiStansta ds 

Dyschorista Suspecta He. ej sällsynt. 

Plusia C. aureum KNOCH, I ex. juli 87 + Kristianstad: 

Flög på rikt gräsbevuxen äng tidigt på qvällen. ' Ny för Skan- 

dinavien. ås 

Thalpochares Paula HB. flög i mängd på strandmarken 

vid Åhus juli 39. 

Hypenodes Costestrigalis STPH., några ex. på Ekholmen 

Ny för Sverige. 

Boarmia Roboraria SCHIFF., I ex. Ekholmen juli 88. 

B. Crepuscularia Hb. rätt vanlig. 

Scodiona Fagaria THBG, I ex. maj 89 på sandmark.» 

Hr Landtbr. N. OLSSON. å V. Olinge i Gryts socken medde- 

lar att han därstädes anträffat 

Crateronyx Dumi L., ett par exemplar under skilda år. 

Lasiocampa Ilicifolia L. 

Jaspidea Celsia L. 

Hr Possessionat C. BorGsTRÖMm: å Rosentorp i Oppmanna 

socken har där bland annat funnit 

Pyg&ra Anastomosis L. 

Toxocampa Vicie He. 

Boarmia Roboraria SCHIFF. 

Färlöf i januari 1890. 

6 
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RESUMÉ. 
(PST dur texte.) 

JOSEF ANDERSSON. Contributions å la connaissance de I ex- 

Zension geographique des Macrolépidopteres Suédois. 

LT auteur a trouvé dans les environs de Färlöf, presque 8 kilom. 

å nord-ouest de Christianstad (une ville dans la province Scanie 

au sud de Suede) un grand nombre de papillons trés rares, dont 

deux éspéces sont nouvelles, l'une (Eucosmuaa certata He) pour la 

Scandinavie, et V autre (Leniocampa stabilis VIEW) pour la Suede. 

Des papillons rares sont trouvés par lui aussi-å Åhus et å Byr- 

hult (Seanie) et å Furuby (la province Smolande), qui sont enu- 

merés dans le memoire. 

I ajoute une liste de papillons rares, trouvés par Mr le D:r 

AMMITZBÖLL a Christianstad et å Ekholmen. Comme nouveaux 

pour la Sugde sont annoncés: Hadena ophiogramma Esr., Me- 

liana flammea CurtT.:, Leucania impudens HB., et Hypenodes 

costestrigalis "STPH., la noctue Plusia C. aureum KNOCH. est 

nouvelle pour la Scandinavie. 

Mr N. OHLSON å Vestra Olinge et Mr C. BORGSTRÖM å Ro- 

sentorp (deux endroits dans la Scanie) ont aussi pris quelques 

papillons trés rares dans leurs régions, 
- 



SYNONYMISCHE BEMERKUNGEN ZU DEN 

PACERVIR REY NEHIDEN: 

VON 

PROF. CHR. AURIVILLIUS. 

Bei der Bestimmung der Pachyrrhynchus-Arten des Reichs- 

museums zu Stockholm, unter denen sich nunmehr auch die Typen 

CHEVROLATS befinden, habe ich folgende Synonymen gefunden. 

Pachyrrhynchus chlorites  CHEVROL. 1881 = (rutilans BEHRENS — 
1887). i 

» É CONOESLUSI FRASCOET I LÖT = (luteoguttatus CHE- - 

VROL. 1881). 

» gemmaltus WATERH. 1841 = (ignipes CHEVROL. pr 

1881). 3 

> Lorquinz  CHEVROL. 1881 = (flavopunctatus 5 

KRAATZ 1888). ; 

PETE å 
; 

Argynnis Freja THeG. 

Denna nordiska fjäril, förut 1 Sverige icke funnen sydligare 

än 1 Jämtland, har under sistlidne sommar bufvit tagen af hr jäg- 

mästaren C. W. LUNDBORG vid Ättetorp å Kolmorden enligt med- 

delande i bref från d:r H. NERÉN. 

(OFELAS 

PE 
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SEPARERAS 

YT VETEN TT 

ÄNNU EN MYGGART FUNNEN I SALA "GRUFVOR. 

MEDDELANDE VID ENT. FÖRENINGENS SAMMANKOMST 

DEN 8 MARS 1890 ; 

AF 

SVEN LAMPA. 

Uti denna tidskrifts nionde årgång, 1888, sid. 97, förekom- 

mer en uppsats af d:r CARL AURIVILLIUS, hvilken omnämner, att 

både larver och utbildade exemplar af en Clhironomus-art, antag- 

ligen Ch. fuscides MEIG., blifvit funna på ett så ansenligt djup 

som 750 fot uti ofvannämda grufvor. Författaren hänvisar äfven 

till en äldre publikation af prof. C. H. BoHEMAN, införd uti Öfvers. 

af Kongl. Vet.-Akad. Förhandlingar för år 1849, hvaruti anföres 

att en art af de s. k.: vintermyggorna, nämligen TYrichocera vre- 

gelationis Tin. blifvit funnen i mängd uti grufvorna vid Falun. 

Om nyssnämda båda dipterarter såsom fullbildade insekter ned- 

tränga i djupet eller om de där ständigt lefva och fortplanta sig, 

därom är man ännu i denna 'dag oviss, af brist på iakttagelser 

i denna rigtning. Båda författarne framhålla äfven hur litet man 

ännu har sig bekant angående djurlifvet på dylika underjordiska 

platser och uppmana härför till noggranna forskningar på ort 

och ställe. 

På samma gång jag härmed får instämma uti en dylik upp- 

maning, torde det vara på sin plats att omnämna upptäckten af 

ännu en myggart, som lär förekomma ymnigt uti alla grufvor vid 

Sala. Genom herr grufveingeniören CARL SAHLIN vid silfverver- 

ket derstädes, erhöll jag nämligen i december förlidet år en skrif- 

velse, som omtalar detta, äfvensom en liten ask, innehållande 

några exemplar af sjelfva djuret. Vid granskningen af dessa be- 

fanns, att de tillhörde en art af vintermyggor, som, öfverallt där 

den påträffats, visat sig vara sällsynt och i vårt land hittills varit 

känd endast från Skåne. Dess namn är Zrichocera maculipen- 

225 "MEIG. Några upplysningar om dess lefnadssätt lemnar dock 

ej ingeniör SAHLIN, men iakttagelser härutinnan torde nog af ho- 

nom komma att göras, alldenstund han synes hysa stort intresse 

I 
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för saken. För att uppmuntra till och i någon- mån underlätta 

vidare efterforskningar, har jag trott det kunna vara på sin plats 

att här anföra hvad man hittills, så vidt jag vet, känner rörande 

nu berörda insekters lefnadssätt, äfvensom en kort öfversigt af de 

arter, som hittills blifvit funna i Skandinavien. En sådan har 

visserligen kyrkoherde -WALLENGREN redan lemnat i denna tid- 

skrift för 1881, sid. 197, men då nu tillkomma tvänne arter, 

som anträffats i Danmark och förr eller senare äfven torde blifva 

funna i Sverige, blir ett återupprepande af ett och annat nödigt, 

för att få en tydligare öfverblick af det hela. 

Slägtet Zrichocera tillhör den stora diptergruppen MEN 

cera, som karakteriseras genom minst sexledade antenner och 

3—5 ledade palper, samt familjen Zzpularie MeIiG., hvars repre- 

sentanter hafva en tydlig, böjd tvärfåra, som skiljer fram- och 

mellanryggen från hvarandra, samt vingarne försedda med många 

ribbor. 

Slägtet Zrichocera MeIiG. har följande kännetecken: anten- 

nerna framsträckta, deras två första leder tjockare, de öfriga smala, 

finhåriga, de yttersta blott med svårighet urskiljbara från hvar- 

andra; palperna femledade, inåt böjda. Den närmast bakkrop- 

pen befintliga vingribban kort, mot spetsen starkt inåt böjd. 

Hithörande arter hafva fått namnet vintermyggor, emedan 3 

de visa sig” vid blid. väderlek äfven under. den kalla årstidenisesoe 

De anträffas då sittande på väggar, hägnader och andra föremål 

eller, isynnerhet mot aftnarne, kringflygande 1i luften. Enligt 

PERRIS och WALKER skola larverna lefva uti ruttnande vegetabi- 

lier och svampar. 

Artöfversigt. 

A. Vingarne sakna mörka fläckar. 

a. Vingarne vattenklara. 

b. Bakkroppen enfärgad. 

c. Större, omkring 5 mm. lång eller derutöfver. 

Hiemalis. 

cc. Mindre, föga mer än 3—4 mm. lång. 

Parva. 

bb. Bakkroppen med mörka tvärband. A 

Annulata. 
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| aa. Vingarne gråbruna. 

É Fuscata. 

B. Vingarne med en eller flera mörka fläckar. 

c. En fläck vid basen af tredje längsribban. 

Maculipennis. 

cec. Ofvannämda fläck saknas. 

Regelationis. 

1. Ir. hiemalis DE GEErR. Mem. VI, 360, 13; Tab. 

I, 584 (1864): 

gen 6 mm. 

i rörelse vid rmildt väder. Förvandlingarne troligen okända. 

3 4043..— STAEG. Dipt. Dan. 56. 

tet af den förstnämda. 

- sumpiga ställen. Förvandlingarne troligen obekanta. 

Or 

30 

fig. 1 (nat. storlek), f. 2 (förstorad) 1776. — MeEiGc. Dipt. I, 213 

(1818). STAEG. Dipt. Dan. 1840, s. 56. — ZETT. Dipt. Scand. 

X, S. 4041. — SIEBKE. En. IV, 240. — SCHINER. Faun. Austr. 

Brunaktigt grå, på ryggen fyra, ofta otydliga längslinier. 

Svingkolfvar bleka med mörk klubba. Vingarnes bakersta tvär- 

ribba nästan i rät linie med den bredvidliggande. Längd 5, vin- 

Allmän i hela Skandinavien och under den 'kallare årstiden 

25 Ör: parva MEG. Dipt. I 213. — ZETT. Dipt. Scand. 

Liknar föregående, men är nära hälften mindre, samt har 

blott de båda mellersta ryggstrecken tydliga. Längd 4, vingen 

5 mm. Anses af SCHINER och WALLENGREN som blott en varie- 

Allmän isynnerhet höst och vår uti hela Skandinavien på 

3 fr. annulata "Mie. Dipt.. I, 215. = ZETT: - Dipt. 

Scand. X, 4044. — STAEG. Dipt. Dan. 57. — BREMI Isis 175 

(1846): = Perris Ann; Soc ent. Frances T. V;'s:-37, Plot, 

III, f; 1—9 (1847). — SCHINER Faun. Austr. II, 548. 

Brunaktigt gul, bakkroppen med mörka ringar; rygglinien 

bred, brun, stundom delad i tvänne, halskragen gul, bröstets sidor 

blekgula. Hanens analbihang vid basen tjocka, utåt smala, grif- 

felformiga, tillbakaböjda. Vingribborna brungula. Den blekaste af 

arterna. Troligen den enda af dem, hvars förvandlingar äro kända. 

Enligt PeErris är larven 7—38 mm. lång och i mm. bred. 

Dess hud är läderartad, blekröd, framhufvudet mörkare. Hufvu- 

det fritt, äggformigt, dess yta slät. Ofvanifrån synas de två horn- 

2 
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artade mandiblerna, som hafva klufven spets; öfverläppen framtill 
rundad och kantad med hår. På hvardera sidan om honom en 
liten enledad och kägelformig palp. Epistomet har i midten 
en aflång fördjupning och i pannan löpa två brunaktiga linier, 
som slutligen »hopstöta på hjessan. Utanför dessa, helt nära man- 
diblernas bas, synes på hvardera sidan af hufvudet en hvitaktig 
plätt, som sedd från sidan visar sig vara en kägelformig, tvåledad- 
och rudimentär antenn, och något framom denna sitter en liten 
ocell. Kroppssegmenterna äro 11 (122), alla af nästan samma 
längd och försedda med 2-—3 tvärveck, hvarigenom sjelfva seg- 
mentkanterna blott med någon svårighet kunna urskiljas. Utmed 
sidorna löper en tydlig valk, utgående från tredje och upphörande 
vid elfte segmentet. Detta bildar bakåt fyra köttiga flikar, två 
främre samt två bakre, som äro något längre. De sistnämda till- 
höra förmodligen ett tolfte segment, och hafva på öfversidan helt 
nära basen tvänne blekröda, tappformiga utskott, hvilka genom 
tracheer stå i förbindelse med tvänne mindre dylika vid basen 
af första segmentet. Alla segmenterna utom de två främsta äro 
beklädda med mycket fina och korta, samt för obeväpnadt öga 
knappast skönjbara hår. 

Puppans skal är mjukt samt bildadt af larvhuden, och den 
fullbildade insektens yttre kroppsdelar äro redan hos henne syn- 
liga. Till färgen är Hon rödaktig, mörkare på hufvud, mellan- 
kropp, vingslidor och ben. - Ögonen äro rödbruna, hufvudet ofvan 
samt mellankroppen småhåriga, och abdominalsegmenternas bak- 
kanter äro besatta med små, hornartade och bakåt rigtade tag- 
gar, hvilka tjäna till hjälp vid förflyttning i jorden. Sista Seg- 
mentet är kägelformigt, hornartadt, punkteradt och vid basen be- 
väpnadt med två triangulära tänder. På främre delen af mellan- 
kroppen befinna sig två cylindriska, något böjda och på tvären 
fint strierade utväxter eller stigmata. 

Larverna påträffades första gången i myckenhet i ruttnande 
kurbitser och senare uti svampar. Enligt Bremi l. c. äro de äfven 
af LEON DUFOUR- anträffade uti sistnämda växter. 

Denna art är ännu ej upptäckt i Sverige, men träffas under 
senhösten här och där i Danmark, Tyskland m. fl. länder. Den 
vistas mestadels i häckar, på gödselhögar och där svampar växa. 
Dess flygt sker stötvis i lodräta höjningar och sänkningar och 

4 



LAMPA: ÄNNU EN MYGGAÅRT UR SALA GRUFVA. 93 

mot aftnarne samla sig hundratals individer uti flockar, för att 

tillsammans utföra sina egendomliga luftiga danser. 

Ae usctard MIG... Dipts I) 012. STAEG. DiIpt. Dan: 

56. — ZETT. Dipt. Scand. X, 4042. — SCHINER. Faun. Austr. II, 548. 

Liknar /2zemalis, men blott de två mellersta rygglinierna äro 

tydliga och färgen är öfverallt mörkare, utom på genitalierna. 

Vingarne ej vattenklara, utan gråbrunaktiga. Längd 5 mm., vin- 

gen 6 mm. Förvandlingen okänd. 

Förekommer sparsamt här och där i Danmark och Tyskland 

m. fl. länder under oktober månad; men är ännu ej anmärkt i 

Sverige. 

5. Ir. maculipennis MEiG. Dipt. I, 214. — ZETT. Ins. 

Lapp. 3853. — STAEG. Grönl. antliat: 356 (1845). — ZETT. Dipt. 

Sc. 4046. — SCHINER. Faun. Austr. 547. — Zipula cinerea Fabr. 

Ent. Syst. IV, 240. — Limnobia cinerea MEiG. Dipt. I, 149. 

Brunaktigt grå, halskragen smutsigt hvitgul, de fyra rygg- 

linierna ofta otydliga. Vingarne hafva tre, vanligen tydliga, mörka 

fläckar, af hvilka den innersta, närmast vingroten, är aflång, nästan 

fyrsidig och belägen vid basen af tredje ribban; den mellersta 

på tvärribban, som tillsluter diskfältet, samt den yttre, närmast 

vingspetsen, på den korta tvärribba, som sammanbinder andra 

och tredje ribborna. Hanens analbihang äro tånglikt böjda mot 

hvarandra och honans äggläggningsrör spetsigt och krökt nästan 

iflorm van en: klo. Längd 7, vingen. g9.mm. 

Enligt ZETTERSTEDT skall arten vara sällsynt om våren i 

södra Sverige (Skåne), södra Norge och vid Petersburg. Enligt 

SCHINER är den mycket sällsynt i Österrike, men upptages icke 

af NEUHAUS i hans »Diptera Marchica»;: Som vi sett är den nu 

under förra delen af vintern funnen i mängd i Sala grufva. 

6. Ir. regelationis LiN. Faun. Suec. Nir 1754(1761). — 

MEG: SADIpt I, 214, I aD;, yah 05.9 "ZETT: Jns; Lapp. 853. 

— STAEG. Dipt. Dan. 56 (orätt kallad relegationis). — ZETr. 

DIPL SC: >, A045: — BOHEM. Öfvers, ;Vet.-Ak. Förh. 1840, 5. 

155. — SCHINER: Faun. Austr. II, 547. 

Brungrå, ryggen med fyra, ibland otydliga, mörkare längs- 

linier, de båda yttre framtill afkortade. Tvärribban mellan tredje 

och fjerde ribban beskuggad af en mörk fläck, och den bakersta 

tvärribban icke liggande i linie med den närmaste, utan berö- 
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94 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1890. 

rande längsribban något innanför den nyssnämdas utgångspunkt. 

Analbihangen hos hanen uppåt och nedåt böjda och deras spet- 

sar korsande hvarandra. Längd 5, vingen 7 mm. ; 

Mycket allmän sent på hösten och tidigt om våren. i södra 

och mellersta Sverige, södra Norge samt hela Danmark. TI Falu 

grufvor träffas den hela året om. Enligt BremMmi lefva larverna 

uti svampar. 

Enligt hvad ofvan blifvit antydt, skulle det vara önskvärdt, 

om undersökningar komme att göras angående dessa myggors 

tidigare lefnadsperiod, äfvensom om det blefve utrönt, ont de så- Zz 

som fullbildade begifva sig ned i grufvorna, eller om de der fort- | 

planta sig, i likhet med hvad som synes, vara fallet: med den ; 

Chironomus-art, som d:r AURIVILLIUS omnämt. I senare fallet 

skulle man nämligen kunna förmoda, att några skiljaktigheter 

borde till sist uppstå mellan de underjordiska och de i fria luf- 

ten lefvande individerna.  Särdeles svårt torde det ej blifva för 

personer, som vistas på ort och ställe, att uppsöka larver, i fall 

sådana verkligen finnas 1 djupet, ty de skulle helt visst anträffas 

uti de vegetabiliska ämnen, som af en eller annan orsak ned- s 

kommit i grufvorna. Att uppföda dem, för att i sinom tid erhålla 

exemplar af sjelfva imagon, bör ej möta några större svårigheter. 

RESUMÉ. 

(Pi80 du stextes 

Sven LAMPA. Encore une espece de moucherons, trouvee 

dans les mines de Sala (Mines d'argent dans la province West- 

manlande). 

L'auteur raconte, que Mr SAHLIN, ingenieur de ces mines, 

y å trouvé presque partout un moucheron, Zrichocera maculipen- 

7225 MEIG., qui est nouveau pour la Suede excepté la Scanie. Il donne 

des déscriptions courtes de six éspeces de ce genre, qui sont å 

present connues comme Scandinaves et il ajoute ce que l'on con- 

nait de leurs metamorphoses et de leur biologie en général. 



FÅNGSTBURKAR FÖR ENTOMOLOGER. 

AF 

Gi EA EK (CHEDENIVS:? 

Bland de ämnen, som blifvit använda såsom medel att döda 

insamlade insekter, har cyankalium alltmer utträngt de öfriga. 

Detta ytterst giftiga ämne måste dock anbringas i fångstburkarne 

på sådant sätt, att faran för olyckshändelser så mycket som möj- 

ligt förminskas. Detta mål vinnes bäst, om man i fångstburken 

inlägger det i små bitar sönderkrossade saltet och därefter öfvertäc- 

ker det med torr, bränd gips, hvarmed alla raellanrummen mellan 

cyankaliumbitarna äfven böra noggrart utfyllas. Därefter öfver- 

gjutes denna fyllning med gipsvälling, som snart hårdnar och 

fasthåller de undre lagren så kraftigt, som för ändamålet är be- 

höfligt. 

« På sådant sätt beredda fångstburkar kunna med samma fyll- 

ning användas under 1 å 2 år, under hvilken tid det i gipsen 

inbäddade cyankaliet, till följd af en småningom fortgående sön- 

derdelning utvecklar så mycket cyanväte, att i kärlet instängda 

insekter efter några sekunder dö. Så vidt jag kunnat finna, har 

cyanväteutvecklingen aldrig varit så stark, att den kunnat för- 

orsaka vådliga verkningar för den, som handskas med fångstbur- 

karna. Dock torde det vara rådligast att ej inandas mer cyan- 

väte, än som vid kärlets öppnande sprider sig i luften. Jag har 

dock, för att undersöka om cyanväteutvecklingen varit nog kraf- 

tig, försigtigt, men direkt luktat på den i kärlet instängda gasen, 

utan att det medfört någon olägenhet, men jag vill dock afråda 

från att dylika försök göras. 

Om man vill befria kärl från gammal cyankaliumfyllning, 

bör man ej därvid använda någon syra, ty om någon bit cyan- 

I 
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kalium ännu ej blifvit sönderdelad; så skulle genom inverkan af 

syra en så häftig utveckling af cyanväte kunna uppstå, att den 

kunde blifva lifsfarlig för den, som verkställer kärlens rengöring. 

Mängden af cyankalium, som är behöflig för hvarje kärl, 

är beroende af kärlets storlek. För vanliga fångstburkar torde 

8-—-10 å 12 gram vara alldeles tillräckligt. 

Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående vård och för- 

säljning af arsenik samt andra giftiga ämnen och varor af den 

7 Januari 1876, tillåter, att andra giftiga ämnen än arsenik, äfven- 

som beredningen deraf må från apoteksinrättning utlemnas: 

»på kort förut afgifven skriftlig reqvisition, upptagande nam- 

net på det apotek, till hvilket den är stäld, och ändamålet, hvar- 

till varan skall begagnas, samt försedd med reqvirentens egen- 

händiga namnteckning: 

till känd vetenskapsidkare eller konstnär för vetenskapliga 

och konstnärliga ändamål; 

skolande dylika reqvisitioner egenhändigt qvitteras af reqvirenten 

med utsättande af år och dag jemte förbindelse att med giftet 

varsamt umgå och att ej däraf meddela åt andra — — — — .» 

Det möter alltså intet hinder för »känd vetenskapsidkare» 

att från apotek utfå cyankalium, om giftstadgans ofvan anförde 

bestämmelser iakttagas. Hvar och en entomolog kan därför själf 

ställa i ordning sina fångstburkar, om han så önskar. Det hand- 

lag som erfordras för ändamålet lär man sig lätt. 

De som ej själfva vilja hafva besväret att verkställa inlägg- 

ningen af cyankaliumfyllningen i kärlen, kunna, under iakttagande 

af här ofvan ur gällande giftstadga anförda bestämmelser, erhålla 

komplett färdiga fångstburkar af tre olika storlekar till ett pris 

af 50 öre stycket på apoteket Korpen i Stockholm. Ritningen 

till dessa fångstburkar är uppgjord af f. d. konservatorn W. MEVES. 

—  —V? RR 
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ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

SAMMANTRÄDE DEN 3 MARS 1890. 

Genom mellankomna hinder af flera slag hade denna sam- 

mankomst måst framfyttas från den i stadgarne bestämda »sista 

lördagen i Februari» till lördagen den 8 mars, då föreningens 

medlemmar samlades hos ordföranden. 

Sedan protokollet för föregående sammankomst blifvit upp- 

läst och godkändt föredrogs följande 

Revisionsberättelse för år 1889. 

Undertecknade, som vid Entomologiska Föreningens sammanträde den 14 

sistlidne december utsågos att revidera räkenskaperna för år 1889, få efter verk- 

stäldt uppdrag afgifva följande berättelse. 

A. F. REGNELLS fond och P. F. WAHLBERGS fond, hvarifrån räntorna 

öfverförts till Allmänna kassan, hade under året icke vunnit någon förökning 

samt utgjorde hvardera 2,000 kronor. 

Ständiga ledamöters fond, hvarifrån räntan äfven öfverförts till Allmänna 

kassan, hade under året vunnit en förökning af 200 kr., i det att lektor DUSÉN 

i Kalmar och löjtnant GRILL inträdt såsom ständiga ledamöter. Den utgjorde 

vid årets slut 1,300 kronor. 

OSKAR SANDAHLS fond, hvarifrån räntan likaledes öfverförts till Allmänna 

kassan, hade under året genom gåfva från sällskapet Fauna vunnit en förökning 

af 75 kr. och utgjorde vid årets slut 2,448 kr. 45 öre 

Af det sagda framgår, att de fyra förenämde fonderna vid årets slut till- 

sammans utgjorde 7,748 kr. 45 öre, 

Ställningen i Allmänna kassan utvisas af följande öfversigt. 

Entomol., Tidskr. Årg. 11. H. 1—2 (1890). I 7 
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Beal vid Urs Ör fare ss ss SESENEN Tsang SNR e Ng 

Inkomster : 

Under året influtna årsafgifter: 

TSTÖL. TOO soc sn Nr ASTA 

(Sä rd LOGOS AN ELNA od SEDER TIERRA : 

238 13 I TGGOA soorotopp ds FEN SSE 1,428: 

I » AA TOT UTANGS: sm oo 0SE AE : 

Räntor från förenämnde fönder, Coscmesscsorsosessoor 

Behållning å försålda exemplar af tidskriften 

Försälda separater ur pyblioteket >= <---> SEEN 

» exemplaruaf GRILLS Ordbok /:55 esse ee 

HOT ANNONSEr (1 tIASKTI ISEN. 6 See con SARA TESS 14: 35 1,999: 07 å 

Summa kr. 2,310: 68. | 

Kredit. 
Utgifter : 

För framställandet af årgången 1889 af tidskriften: 

Tryckning, papper och häftning.......-- 1,052: 53 

THlUStra tioner oss or essens sd aksmste TIS TT20-55 

Utsändning af tidskriften till in- och utlandet .-..-- IIS: AR 

För. sammankomstetna "ses. sec Soto es Saat Torne IT202 

Bokinkop, for "biblioteket is=2 55 EEest eege see AAA 85: — 

Inbindning af böckera 22 CC5Et3rset orsa 96: — 

ATvode tillsdistributoren st mec-sscot.cs2 ce SERA 50: — 

En krans på lektor Holmgrens likkista (sedan Sven- 

ska Trädgårdsföreningen godhetsfullt efterskänkt N 

Halfva kpriset) ryss. sor ser e ete Be an RET Eee 14: — 1,610: 66 

Behalling: Did, ärb65 25 ser so ssoos reg orerar rss d RIE SE AES 700: 02 

Summa kr. 2,310: 68. 

Antalet ledamöter utgjorde den 14 sistlidne december 287, hvaraf 245 

betalande, hvadan årsafgifternas belopp enligt denna beräkning uppgår till 

1,470 kronor. 

Till behållningen vid årets slut höra äfven, ehuru ej af oss inräknade i 

föregående räkenskapsöfversigt, ett mindre antal resterande årsafgifter, restupp- 

lagen af tidskriften och GRILLS ordbok samt för försäljning afsedda, men ännu 

ej realiserade separater ur biblioteket. 

Föreningens säkerhetshandlingar hafva af oss inventerats och befunnits 

vara i vederbörligt skick samt öfverensstämma med de i styrelsens protokoller 

därom antecknade beslut. Räkenskaperna äro i god ordning och med tillhö- 

rande verifikationer försedda, hvadan vi på grund af sålunda verkställd gransk- 

ning tillstyrka Entomologiska Föreningen att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet 

för dess förvaltning under år 1889. Därjämte få vi, på grund af tagen känne- 
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dom om styrelsens verksamhet, med synnerligt nöje framhålla, hurusom förenin- 

gens arbetschef och styrelsen i dess helhet med samma oförtrutna och upp- 

offrande nit, som förut, vårdat föreningens angelägenheter. 

Stockholm den 7 mars 1890. 

2 Gottfried Hofgren. Simon Nordström. 

Den af revisorerna föreslagna ansvarsfriheten för 1889 års 

förvaltning beviljades Styrelsen och kassaförvaltaren. 

På förslag af prof. Aurivillius beslöt Styrelsen att af årets 

behållning: 700 kr.- 2 öre skulle 51 kr. 55 öre öfverföras till 

ÖSKAR SANDAHLS fond, hvars å bankräkning stående medel 948 kr. 

45 öre sålunda höjdes till 1000 kr., hvilken summa skulle insättas 

på deposition mot möjligast högsta ränta. De af d:r DuSÉN till 

till ständiga ledamöters fond inbetalde 100 kr. skulle på samma 

sätt göras fruktbringande. 

Till suppleant i Styrelsen efter kassören HOFGREN, som af- 

sagt sig uppdraget, valdes löjtnanten CrLaÉs GRILL. 

För föreningen tillkännagafs, att döden den 16 januari detta 

år bortryckte en af föreningens mera framstående ledamöter, skogs- 

inspektören m. m. OLOF ALFRED SMEDBERG. 

Till nya ledamöter hade styrelsen invalt: på förslag af ord- 

föranden cand.: med. LARS JANSEN (Kristiania), gravören E. A. 

LÖvENDAL (Köpenhamn) och jägmästaren HUGO SAMzZELIUS (Gelli- 

vare) samt på förslag af prof. AURIUVILLIUS fil. kand. ENZIO REU- 

TER (Helsingfors). 

Konservator LAMPA höll sedan ett föredrag om en art af 

de s. k. >Vintermyggorna», ZLrichocera maculipennis MEG, som 

af grufingeniören CARL SAHLIN under sistlidne december månad 

påträffats i stor mängd i alla grufvor i Sala. Denna myggart har 

förut endast sällan iakttagits under våren i Skåne, södra Norge 

och vid Petersburg samt mycket sällsynt i Österrike. Hr L. er- 

inrade om fyndet äfven i Sala grufva på 750 fots djup af en 

annan mygga af slägtet Chironomus (Ch. fuscipes MEIiG?), be- 

skrifven af docenten CARL AURIVILLIUS i en föregående årgång 

(1888) af Entomologisk Tidskrift, samt om BoHEMANS beskrifning 

(1849) af en annan vintermygga Trichocera regelationis TiN., 

som lefver i Falu grufva. Dessa vintermyggor hafva sitt namn 

deraf, att de framkomma under blida vinterdagar och då i syn- 
- 
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nerhet mot skymningens annalkande anställa sina luftiga danser. 

Huruvida dessa 1 grufvor funna vintermyggor der fortplantas och 

utvecklas eller om utvecklingen sker på annat ställe ofvan jord 

och myggorna sedan begifva sig ned 1 grufvorna, är ännu icke 

utredt; (Se Ent. Tidskr. 1890, sid. 89.) 

Professor AURIVILLIUS anmälde sedan den nyligen utkomna 

sista delen af lektor HOLMGRENS JIc/mneumonologia Suecia, omfat- 

tande »Iclhneumones pneustici>, med hvilken grupp ichneumoni- 

dernas afdelning bland steklarne afslutas. Manuskriptet till den 

nu utkomna delen fanns lyckligtvis i det allra närmaste fullstän- 

digt utarbetadt af författaren vid hans oväntade bortgång, så att 

det samma kunde genom Vetenskapsakademiens försorg utgifvas 

och öfvertogs på förlag af herr Norstedt & Söner, hvilken firma 

äfven utgifvit de föregående delarne af samma arbete. 

Hr A. redogjorde därefter i korthet för resultaten af kläck- 

ningsförsök, anstälda med 70 galläpplen, bildade på ekknoppar 

af den mindre vanliga gallstekeln Cynips ramuli. "Ur 31 af dessa 

galläpplen hade kläckts endast hanar, ur 36 endast honor och 

endast ur 3 både hanar och honor. Då nu äggen, kring hvilka 

dessa galläpplen utvuxit, läggas på våren af den generation af 

denna stekelart, som då framkommer och som endast består af 

honor, utan en enda hane, så voro naturligtvis äggen i de nu 

kläckta galläpplena alla obefruktade. Då lika väl båda könen 

ur dem framkommo, så talar det nu funna förhållandet emot den 

af många entomologer hyllade åsigten, att obefruktade ägg af in- 

sekter endast skulle frambringa /anar. Det synes snarare, som 

om den af andra framstälda hypotesen skulle bekräfta sig, att 

stekelhonan kan efter behag bestämma det blifvande könet af det 

yngel, som kommer ur det. ägg hon lägger. Det är att märka, 

att. ur hvarje galläpple- erhållits Nere individer, t. ex.pur ett ers 

stycken hanar, ur ett annat 32 st. honor o. s. v., men med un- 

dantag af 3 fall, såsom ofvan nämts, endast ettdera könet ur 

hvarje galläpple. Man kan icke rimligen antaga, att olika till 

gång på näring skulle här kunnat inverka på utvecklingen af kö- 

net, emedan alla galläpplena i detta hänseende erbjuda alldeles 

enahanda förråd af samma beskaffenhet. Å andra sidan kan till- 

läggas, att den sålunda framkomna generationens honor lägga 

befruktade ägg, ur hvilka följande vår endast honor utvecklas, 
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såsom ofvan är sagdt. Hr A. anmärkte i sammanhang med det 

förutgående en egenhet rörande en annan art af samma gallste- 

kelslägte, C-. tferminalis, hvars galläpplen, liknande mindre pota- 

tesknölar, allmänt förekomma 1 toppen af qvistarne hos våra ekar. 

I Tyskland uppgifvas honorna af denna stekel ofta hafva för- 

krympta vingar. Här i Sverige hade hr A., ehuru han mycket 

ofta utkläckt denna stekel, aldrig funnit bland de talrika honorna 

någon enda med förkortade vingar. 

Prof. AURIVILLIUS förevisade på begäran af konservator ME- 

VES ett antal exemplar af Årgynnis ÅAphirape, tagna af jägmä- 

staren LUNDBORG 1 trakten af Norrköping och tydligen stående 

på öfvergången mellan den sydliga och östliga hufvudformen samt 

den nordliga varieteten Összanus af denna fjäril, hvilken senare 

icke är funnen sydligare än 1 Helsingland. 

Direktör HOLMERZ omtalade en svår insekthärjning under 

förliden sommar 1 Nerike, där i en trakt mellan 400 och 500 

tunnland tallskog blifvit alldeles affrätt af larverna till en mätare- 

fjäril, Bupalus piniarius, som uppäter allt det gröna hos barren 

och lemnar endast medelnerverna qvar, så att tallqvistarne se ut, 

som om de vore besatta med utstående gråa borst, såsom man 

äfven iakttagit i en trakt af Vestergötland förlidet år enligt med- 

delande af byråchefen J. MeEves. I september krypa larverna ned 

från träden för att förpuppa sig i jorden under mossan i skogen. 

Man hade försökt att rifva upp mossan under hösten för att 

komma åt pupporna, men de lågo för djupt ned i marken för 

att vara åtkomliga. Under mossan hade påträffats en stor mängd 

puppor af en stekel, Lophyrus pini, som periodvis med långa 

mellantider äfven uppträdde massvis såsom en svår förödare af 

tallskogen. Man hade föreslagit att i den skadade skogstrakten 

låta svin, som äro mycket begärliga på fjärilpuppor, få böka upp 

marken, men försöket hade icke kunnat utföras af brist på till- 

räckligt antal svin. Under det lifliga meningsutbyte, som upp- 

stod rörande insekthärjningar och olika medel mot dem, framhölls 

af hr LAMPA vigten. af att genom kläckningsförsök af ett större 

antal puppor till skadeinsekterna söka utröna, om pupporna i någon 

högre grad voro angripna af parasitsteklar, i hvilket fall man 

kunde förutsäga, att insekthärjningen vore på återgång och skulle 

inom kort upphöra, kanske icke alls ega rum ett följande år. 
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Direktör HOLMERZ förklarade sig villig att för detta ändamål till 

hr LAMPA öÖfverlemna ett antal puppor af Bupalus piniartius. 

För öfrigt framhölls under detta meningsutbyte den stora vigten 

af att särskildt till ollonborrarnes utödande kraftiga åtgärder vid- 

tagas och nödvändigheten af att staten dervid stödjande ingriper. 

Ordföranden redogjorde sedan för en uppsats för Entomolo- 

gisk Tidskrift af pastor G. SANDBERG i S. Aurdal i Norge, som 

omtalar, att 2 larver af en skalbagge, en välbekant s. k. knäp- 

pare, Ågrypnus maurinus, blifvit utdrifna från en 10 år gammal 

gosse, hvarefter denne blifvit befriad från förutvarande plågor i 

magen med åtföljande retningssymptom från nervsystemet. I sam- 

manhang härmed erinrades om en i Svenska läkaresällskapets tid- 

skrift Hygiea 1887 införd zoologisk-medicinsk studie af ordföran- 

den: »Om insekters förekomst inom den menskliga organismen», 

ur hvilken studie anfördes ett par fall af s. k. Canthariasis, eller 

skalbaggslarvers förekomst i tarmkanalen hos menniskan, jämte 

den öfver dessa fall i »Studien» meddelade kritiken. 

Därefter refererades ur den danska tidskriften »Entomologi- 

ske Meddelelser» (band II, h. 2) en uppsats af prof. FR. MEINERT 

om »Spyflugelarver i ögat på en padda (Bufo vulgaris)» hos hvil- 

ken sju dylika larver hade inträngt och förstört det högra ögat. 

Till sist upplästes ett bref från löjtnant C. GRILL, som för 

närvarande vistas i Alger, där nu full sommar är rådande och 

der han hade haft tillfälle att göra intressanta entomologiska iakt- 

tagelser; bland annat skildrade han ett tåg af en s. k. proces- 

sionsfjäril, Cnethocampa Pityocampa, som vandrar i en lång rad, 

då han är på väg att uppsöka förpuppningsställen. Denna larv 

är beklädd rihed långa hår, hvilkas vidrörande förorsakar svår 

rosinflammation i huden. 

Oskar Th. Sandahl. 

RYSESY FEET EN KPTESESPRKORIKESEN 
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RÉSUMÉ. 
(P5 o7 dyr texte) 

O. SANDAHL. Reunion de la Societeé entomologigque de Stock- 

holm le 8 mars 1890. 

M. le prof. O. SANDAHL, le president, annonce que la So- 

ciété å plaindre le mort d'un membre trés interessé M. O. A. 

SMEDBERG, un des inspecteurs des bois d'étåt, qui est décedé 

le 16 janvier passé. Quatre membres nouveaux sont elus par la 

direction: M. L. JANSEN, Cand. Med. (Christiania, Norwége), M. 

E. A. LÖVENDAL, graveur (Copenhague, Danemarc), M. ENZIO 

REUTER, Dr en Filosofie (Helsingfors, Finlande) et M. H. SAM- 

ZELIUS, maitre de la vénerie (Gellivare, au nord de Suede). 

Il est fait lecture du rapport d'exercise de 1889, signé par 

S. NORDSTRÖM et G. HOFGREN, et la direction a regu decharge 

pour l'année passé. 

M. le conservateur S. LAMPA mentionne, que M. C. SAHLIN 

a trouvé dans les mines de Sala encore une éspeéce des »mouche- 

rons d'hiver», Irichocera maculipennis MEG. 

M. le professeur CHR. AURIVILLIUS presente »Ichneumono- 

foga Suecica» par M. A. E. HOLMGREN, Tom: III, -le” dernier 

tome de cet ouvrage, contenant »/Ichneumonides pneustici>, qui 

vient d'étre publié aprés le mort de VPauteur. 

M. AURIVILLIUS donne une exposé tres intéressant des resul- 

tats de ses essais nombreux d'écelore des galles de I'hyménoptére 

Cynips ramuli. 31 de ces galles out délivré seulement des måles 

et 36 seulement des /femelles, mais de trois sont éclos les deux 

sexes ensemble. 

M. AURIVILLIUS montre de la part de M. W. MeEvzes plu- 

sieurs spécimens du papillon Årgynnis ÅAplirape, ramassés par 

le maitre de la vénerie C. W. LUNDBORG dans les environs de la 

station de chemin de fer Åby (pas loins de la ville Norrköping); 

ces specimens appartenaient å une variété intermédiaire entre I'é- 

speéce nommée et la variété Összanus, qui est trouvé seulement 

” 
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dans le nord de Suede jusqu'å Helsingland, quelle province est 

la frontigre meridionale de la dite variété. 

M. le directeur HOLMERZ fait rélation d'une grande dévasta- 

tion des foréts de pins dans la province Nericie (Nerike, dans 

le centre de la Suede) causée par les chénilles d'un papillon géo- 

métre Bupalus piniarius. M. le chef de bureau J. MEvEs men- 

tionne la méme calamité d'une region dans la province Vestrogothie. 
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ENTOMOLOGISKA MEDDELANDEN FRÅN SOCIETAS' 
PRO FAUNA ET FLORA FENNICA SAMMANTRÄDEN 

ÅREN 1884—1889. 

AF 

ENZIO REUTER:. 

Allmänt entomologiskt. 

Hr NorpQvist meddelade den 10 okt. 1885, att han under 

sin resa på Ladoga den 22 juni 1885 söder om Konevits funnit 

sjöns Hugna yta på en areal af omkr. 300 kvadratverst öfvertäckt 

af ett lager af en otrolig mängd landinsekter af de flesta olika 

ordningar. Då ythåfven ett par verst fått släpa efter farkosten, 

innehöll den så mycket till en stor del ännu lefvande insekter, 

att de kunde fylla åtminstone ett kvarter. Då under de 3 sista 

dygnen blåst en svag sydlig bris, var det otänkbart, att de kom- 

mit från Konevits, det närmaste landet, utan antog föredragaren, 

att den västliga storm, som rådde den 12—15 juni, fört dem ut 

i sjön, i hvilket fall de således i omkring 8 dygns tid drifvit om- 

kring på Ladoga, flygande, simmande eller sittande på trästycken, 

grässtrån och andra flytande föremål. 

Den 4 dec. 1886 lämnades några meddelanden om särskilda 

insekthärjningar i landet under föregående sommar. Sålunda på- 

pekades den ovanligt talrika förekomsten af släktet Hyponomeuta, 

såsom H. Evonymellus L. (Padi Z.), cognagellus Hz. (Evony- 

ella ScorP.) och malinellus Z., hvilka skadat åtskilliga träslag, 

"Se Entom. Tidskr; årg. 5, pg: 163 ff. 

Entomol. Tidskr. Årg. 11. H. 3 (1890). I 8 
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och af hvilka den sistnämda varit synnerligen ödeläggande för 

flere delar af sydligaste Finland. 

Hr SAELAN och referenten anmärkte, att ekarne på Runsala 

och andra öar i närheten af Åbo blefvo nästan alldeles aflöfvade 

af tortricidlarver, åtminstone till största delen tillhörande 70r- 

rik wiKidana: L. 

Hr SAHLBERG meddelade, att i Teisko och andra trakter norr 

om Tammerfors björkarne på stora sträckor i slutet af augusti 

stodo med torkade, gulnade löf till följd däraf att tenthredinid- 

larver afgnagit bladens undre sida. 

Hymenoptera. 

Hr :O: M. REUTER förevisade d. 2: febr: 1884 exx. anden 

kosmopolitiska myrarten Monomorium Pharaonis L., som under 

senaste år anträffats 1 enorm mängd i ett par boningshus och 

bagerier i Åbo och Helsingfors samt anknöt härtill några med- 

delanden om i fråga varande, sannolikt från Ryssland med mjöl- 

mattor hit importerade fruktansvärda husplåga. (Se härom ut- 

förligt: REUTER, Monorn. Pharaonis L., en ny fiende till vår husro 

i Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förh. Bd XXVI.) Vidare framlades 

ovanligt små (högst 2 mm. långa) exx. af Lasius flavus L., tagna 

under stenar vid Åbo. 

Hr SAHLBERG anmälte d. 6 dec. en för finska faunan ny 

mutillid, Methoca tclineumonides TLaATrR. (Tenala, M. v. ESSEN). 

Den 13 maj 1885 förevisades exx. af alla könen af den hos 

Formica rufa lefvande lilla myran Formicoxenus nitidulus NYL., 

tagna vid Mariehamn på Åland af hr G. ADLERZ. (Se dennes 

intressanta afhandling: Myrmecologiska studier. I. Öfvers. Kongl. 

Met.-Akads "Förh. ostS8S4s. N:OMSSS 

Den 5 nov. 1887 förevisade hr SAHLBERG en intressant ny- 

komling till Finlands bifauna, Dasypoda hirtipes FABR. (Petro- 

sawodsk, GUNTHER), representerande ett för Finland nytt släkte 

och utmärkt genom honans nästan busklikt långhåriga bakfötter, 

med hvilka hon från bomynningen i sandfälten spelar i solskenet. 

Den 2 nov. 1889 redogjorde hr SAHLBERG för två solitära 

biarters arkitektur. Boet af Megachile analis NYL., funnet i Ran- 

tasalmi af hr WESTERLUND, var uteslutande hopfogadt af pappers- 

på - 
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tunna näfverflisor af Betula alba, vackert afklipta, cirkelrunda 

och ovala. Det bildade flere i räd stälda celler, inpassade i uti 

jorden gräfda cylindriska gångar. Dessa celler omgåfvos ännu af 

ett gemensamt yttre hölje, som bestod af större mera långsträkta 

näfverstycken, alla så stälda att yttre sidan af näfvern var riktad 

utåt. Diphysis serratule PANz. gräfver sitt bo i jorden och 

Ställen cellernas. 1- form at.en; klyka ellervett. YS, Elvarje cellkär 

klubblikt cylindrisk, lindrigt krumböjd, ungefär tre gånger så lång 

som största bredden. Väggarne bestå af ett tjockt lager tallkåda, 

hvarpå äro på tvären fastsmetade jämnbreda bladstycken, utskurna 

från sidokanterna af bladen till Epilobium angustifolium, med 

den afbitna kanten oregelbundet tandad. En uppsats härom: 

> Nya Bidrag till kännedomen om solitära biarters arkitektur» in- 

lämnades till publikation i »Meddelandena»>. 

Hr SAHLBERG förevisade den 7 dec. exx. af Sirex Fantoma 

FaBrR. (Kuopio, THERMAN), äfven af dess förut okända hane, öfver 

hvilken beskrifning lämnades i och för »Meddelandena», samt af 

Åporus dubius Vv. D. LINDEN (Rantasalmi, WESTERLUND), repre- 

senterande ett för Finland nytt Pompilidgenus och förut känd 

från Tyskland och Frankrike. 

ar 

Coleoptera. 

Hr J. SAHLBERG förevisade den 2 febr. 1884 tvänne för fau. 

nan nya arter, Ågapanthia angusticollis SCHÖNH. (Ryska: Kare- 

len, ÅA. GÖUNTHER), representerande ett i Finland förut ej anträf- 

fadt släkte, och MNeuraphes Sparshallz DENnsyY (Runsala vid 

Åbo, i början af januari, D. A. WIKSTRÖM) samt 

den 5 april följande likaså för landet nya species: Cleonus: 

trisuleatus Hest. och Hylastes cunicularius Er. (båda vid Pe- 

trosawodsk i Ryska Karelen, A. GÖNTHER), den senare icke förut 

känd från Skandinaviska halfön, ehuru tagen i Kurland och Liv- 

land, äfvensom Åitodactylus leucogaster Marsu. (Kangasala i 

Tavastland, O. ENGSTRÖM). 

FIRSOjT CAG PATMENS Oomnämder den” 13. maj, att han från hr 

K. EHNBERG mottagit ett meddelande af innehåll att hr EHNBERG: 

1 närheten af St. Michel lyckats återfinna den märkvärdiga skahk 

baggen Hapalus bimaculatus L., likasom förut i sällskap med 

3 
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biet Colletes cunicularius IL., på hvars bekostnad den anses 

lefva. 

Hr SAHLBERG förevisade den 1 nov. följande oväntade ny- 

komlingar för faunan: Epuraea silesiaca Rett, förut tagen blott 

i Schlesien och Sibirien, och ExXocomus auritus SCRIBA, en egent- 

ligen mediterraneisk art (båda nu funna i närheten af floden Svir, 

den förra af M. GEORGIEWSKY, den senare af FORNIN, men ingen- 

dera förut känd från Skandinavien). Vidare omnämdes återfin- 

nandet af tvänne coleopterarter, hvilka på en mansålder icke blif- 

vit funna hos oss: Hylochares cruentatus Gyrr. (Svir, A. GEOR- 

GIEWSKY) och Ftinus O-punctatus PANZ. (Woronovo norr om Pe- 

trosawodsk, A. GÖNTHER). 

Den 6 dec. företedde hr SAHLBERG exemplar från Jaakkim- 

vaara af Laccophilus Strölmi TOMS., förut veterligen funnen en- 

dast i Helsingland. Genom en namnförväxling, i det hr SHARP 

i sin för ett par år sedan utkomna monografi öfver hithörande 

insekter anfört »Helsingfors> i stället för »Helsingland> såsom 

fyndort för denna art, hade uti senast utkomna förteckning öfver 

Europas Coleoptera Finland uppgifvits såsom dess fädernesland, 

och var det därför af intresse, att denna på falska grunder hvi- 

lande uppgift genom närvarande fynd blifvit berättigad. Hr SHARPS 

förmodan, att denna art möjligen vore en varietet till ÅL. znter- 

ruptus, hade visat sig alldeles ogrundad, då £L. Ströhmi afvek 

från denna icke allenast genom kroppsform, färg och skulptur 

såsom THOMSON anför i sin beskrifning, utan äfven genom från- 

varon af en s. k. fil på bakre höfterna. 

Hr SAHLBERG förevisade den 7 febr. 1885 tre för Finlands 

faunaområde nya arter, insända af hr GÖNTHER från Ryska Ka- 

relen, nämligen: Ågrilus pseudocyaneus KiEs. jämte dess genom 

sin guldglänsande prothorax utmärkta gröna varietet (Muromli by, 

2 mil norr om floden Svir, M. GEORGIEWSKY), Å. Betuleti RATz. 

(Dvoretz, KuULIKOwsKY, äfven i Karislojo i Nyland, SAHLBERG) 

samt den äkta Cleonus nebulosus IL. (Svir, A. GEORGIEWSKY), 

under hvars namn finske författare oriktigt upptagit CI. turbatus 

SCHÖNH. : 
Den 7 mars omnämde hr SAHLBERG att han i en ny sänd- 

ning coleoptera från Ryska Karelen funnit en till släktet Åmara 

hörande, förut obeskrifven art; denna, 4. Gäntheri J. SHLBG, erbjöd 

4 
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stor likhet med ÅA. nitida STURM. och ÅA. montivaga STURM., 

men skilde sig lätt från den förra genom närvaron af en stor 

nafvelpunkt vid basen af den afkortade scutellarstrimman på ely- 

tra, från den senare bland annat genom de rödgula tibierna och 

de korta afrundade framhörnen på prothorax. De i samlingen be- 

fintliga 3 exemplaren voro alla hannar, men en hona var äfven 

funnen vid Kragerö 1 södra Norge af bärgskandidat MÖNSTER. 

Den 10 okt. förevisade hr SAHLBERG talrika exemplar af 

Tomicus duplicatus C. SAuLB., hvilken af en del specialister utan 

skäl blifvit tolkad dels såsom 7. rectangulus EicH., dels såsom 

T. amitinus EicH. samt beskrifvits efter ett enda i Yläne funnet 

exemplar och sedan dess icke återfunnits förr än nu. Arten an- 

träffades i båda könen i september tillsammans med 7. typogra- 

pghus IL. under bark af gran i Karislojo i Nyland. De under 

barken utgnagde gångarne skilde sig från de af IT. typographus 

förorsakade hufvudsakligen genom betydligt mindre borrhål och 

genom de i spetsig (icke såsom hos nyssnämda art i rät) vinkel 

från modergången utgående s. k. dottergångarne. 

Hr SAHLBERG anmälte och förevisade den 7 nov. tvänne för 

såväl finska som skandinaviska fauan nya arter: Laemophloeus 

abietis WANK. och L. alternans ErR., båda funna i endast ett 

exemplar på kådiga granstammar, den förra i Nurmis i norra Ka- 

relen (förut endast i Lithauen), den senare i Karislojo (förut blott 

vid Berlin). Såsom bevis på de rika fynd man kan göra å dy- 

lika starkt kådiga stora trädstammar anfördes, att utom den sist- 

nämda ÅLaemoplloeus-arten samtidigt påträffats den för Finland 

nya Piinus pilosus MÖLL., den endast från Lithauen och Finland 

kända Lado Felskyi WANK. (= Öthismopteryx carinatus J. SHLBG), 

Epurea suturalis Reitt., Bius thoracicus m. fl. Slutligen om- 

nämdes att den i C. SAHLBERGS ÄInsecta fennica under namn af 

Ciucujus testaceus upptagna arten vore den äfven vid Helsingfors 

anträffade Laemoplloeus ferrugineus ER. 

Den 5 dec. förevisade hr SAHLBERG exx. af WNargus wvelox 

SPENCE (Kivinebb på Karelska näset, A. BoMAN), representerande 

ett för Finland nytt Silphid-släkte. 

Hr SAHLBERG företedde den 6 febr. 1886 tvänne för såväl 

finska som skandinaviska coleopterfaunan förut icke anmärkta ar- 

ter, insända af hr Gänther: Entomoscelis Ådonidis FABR. (nära 

5 
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Svir, förut nordligast i Livland) och Cyfilus auricomus DuFr. 

(vid Muromli by norr om nämda flod, förut nordligast vid Kö-- 

nigsberg), äfvensom en för faunan ny Curculionid, Bagous tem- 

pestivus Hest. (Nakkila i Satakunta, D;' A. WIKSTRÖM). 

Den 6 mars anmälte hr SAHLBERG ett antal nykomlingar till 

Finlands coleopter-fauna: Åcalles Lemur GERM., representerande 

ett för faunan nytt Curculionid-släkte och förut nordligast funnen 

vid S:t Petersburg, Dryocéetus Alm GEORG., förut observerad 

nordligast i norra Tyskland, båda medels sållning under senhö- 

sten och vintern anträffade af hr A. BoMAN 1 Kivinebb, samt 

Nylechinus pilosus RaATtz., tillhörande ett för faunan nytt släkte 

(Imandra i Ryska Lappmarken, J. SAHLBERG). Vidare omnämdes, 

att i Finland funnos tvänne arter af släktet Caucujus (Porphyrus 

DE G0zZ.), i det att med den äfven i Sverige förekommande C. 

sangvinolentus 1. hittils hade sammanblandats en väl skild art, 

C haematodes Er., anträffad vid Frugård i Nyland af hr NOR- 

DENSKIÖLD samt i flere exx. på 1840-talet i Yläne i Åbo län af 

föredragarens fader och farfar, hvilka likväl förblandat den med 

den andra arten. Af den förut veterligen icke nordligare än i 

Danmark anträffade Cerylon Fagi Bris. hade föredragaren funnit 

3 -exx. . under bark af asp i Karislojo i Nyland:  Tillisistiföre: 

visades en ny art af släktet Scymnus, Sc. fennicus, påträffad un- 

der mossa i barrskog på Mjölön utanför Helsingfors, i Yläne, i 

Kuusamo, vid Kantalaks i Ryska Lappmarken af föredragaren 

samt i Nurmis i norra Karelen af hr R. ENvaALD.; (Se beskrif- 

ning 1 Medd. Soc: E-E Henn., och pris): 

Hr R. ENvaLDp' förevisade den 13 maj den sällsynta Pelo- 

phua ochotica F. SHLBG., ursprungligen beskrifven från östra Si- 

birieén och senare anträffad vid Jenisej, nu funnen af hr K.: EpDp- 

GREN vid Tsipnavlok i Ryska Lappmarken. 

Hr SAHLBERG framlade den 6 nov. en representant af ett 

för faunan nytt släkte, Phloeophagus spadix HERrRBST. (Kivinebb, 

A. BOMAN). 

Den 4 dec. förevisade hr SAHLBERG tvänne för Finland nya 

Bostrichider: den äkta MHylastes opacus Er. (Tiirismaa höjd i 

Hollola i början af juni, förut känd från Tyskland) samt G/lypto- 

deres binodulus RATz., representerande ett för faunan nytt släkte 

(under barken af en stor, till hälften förtorkad asp i Yläne i Åbo 
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län under senare hälften af juli). Den senare arten hade med 

orätt blifvit kallad G/L asperatus GYLL. och hade observerats 

äfven i Sverige. Därjämte nämde föredragaren, att han för flere 

år sedan i Haga park nära Stockholm anträffat en närstående 

art, Ernoporus Ratzeburgi FERR., hvilken icke finnes anförd i 

Thomsons arbete öfver Skandinaviens Coleoptera. 

Hr SAHLBERG meddelade den 2 april 1887 att han slutfört 

granskningen af Finlands Cryptophagidae, hvilka omfattade inalles 

öfver 70 särskilda species. Såsom särskildt anmärkningsvärda 

och ännu icke kända från Skandinavien anfördes bl. a.: Ånc/u- 

cera Hislopi WOLLu., ÅA. cognata Er. m. fl. — Cryptophagus 

Jlapponicus GYLL. var väl skild från Cr. pubescens STURM. och 

stod närmast till Cr. validus KrRAArtTz och likaledes var Åtoma- 

71a affinis F. SAHLB. en utmärkt art, väl skild från Å. umörina 

GYLL., med hvilken den af nyare författare blifvit sammanförd. 

Såsom en bland de för Finlands fauna mest oväntade arterna 

nämdes Ånchicera impressa ER. (Yläne, J. SAHLBERG, förut känd 

endast från mellersta Europa). 

Till Sällskapet inlämnades den 13 maj en af hr K. EDGREN 

afgifven reseberättelse öfver en af honom med Sällskapets under- 

stöd sommaren 1885 företagen entomologisk resa till Ryska Lapp- 

marken och Hvita hafvets kust. Berättelsen åtföljdes af en för- 

teckning af på resan insamlade Coleoptera, af hvilken framgick, 

att antalet funna species utgör 291, af hvilka 76 för Ryska Lapp- 

marken nya och bland dem följande fyra nykomlingar för finska 

faunan: Disochara lugubris KRAATz, Mycetoporus confusus J. SAHLB. 

(nova species), Galleruca aptera Bon. och Pelophila ochotica. 

Hr SAHLBERG anmälte den 5 november följande för Finland 

nya Coleoptera, hvilka voro så godt som de sista återstående 

arter, som voro kända från nordligaste Skandinaviens fjälltrakter 

och ännu icke ertappats inom vårt område: FEudectes Giraudi 

ReEpT. (under barken af björk i bränd skog i Kolari, biskop Jo- 

HANSSON), Megatoma pubescens ZETT. (i murken aspstam i Muo- 

nioniska nära Pallastunturit), Dorytomus lapponicus n. sp., närbe- 

släktad med den sibiriska zmbhecillus Faust. (på små nödvuxna 

buskar af Salix lapponum på Pallastunturit) samt Adonia arctica 

SCHNEIT. (på högsta toppen af Keräskerä inom Pallastunturit, 

biskop JOHANSSON). 
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Den 7 april 1888 meddelade hr SAHLBERG att vid gransk- 
ning af de finska formerna af den föga artrika coleopterfamilien 

FEucnemide hade anträffats följande för faunan nya arter, af 

hvilka en del icke voro kända från Skandinavien: Troscus cari- 

nifrons Bonv. (s. och m. Finland, Norge, Östersjöprovinserna, 

mellersta Europa), Z»r. brevicollis BoNny. (Kuopio, C. LUNDSTRÖM, 

Tyskland, Frankrike), Dirhagus lepidus ROSsEsH. (Yläne, Karis- 

lojo, mellersta Europas bärgstrakter). — Hypocelus attenuatus 

MäÄKL. hör till sl. Dirhagus och är identisk med den senare be- 

skrifna D. longicornis HAMPE från mellersta Europa, hvilken där- 

för bör kallas D. attenuatus MäKL. Af detta släkte funnos så- 

lunda i Finland fyra arter, medan Thomson från Sverige uppta- 

ger endast en, hvilket utgör ett nytt exempel på landets rikedom 

på skogsinsekter. — Bland de från Kola halfön sommaren 1887 

medförda samlingarna hade tillsvidare anträffats tre nya arter skal- 

baggar: Bembidium Palméni J. SavrB. (Lujaurfjällen, J. A. PAL- 

MÉN, vid Kola stad, R. ENwaALD). Arten står nära B. Fellmani 

MANRH., men utmärker sig genom sin plattryckta, svarta kropp 

samt påminner därigenom om B. Hasti SAnLB. — Hydroporus 

punctulatus J. SauLB. (Tschavanga, M. LEVANDER), står nära ÅH. - 

fuscipennis SCHAUM., men är dubbelt mindre, smalare samt ut- 

märkt genom mycket tät och grof punktur. —-— Hydroporus Levan- 

deri J. SaHLB. (Kusomen och Varsuga i juli och augusti, K. M-. 

LEVANDER), vid första påseendet lik föregående, äfvenledes med 

tät och grof punktur på elytra, men stående närmare H. gla- 

briusculus AvBÉ, skiljes lätt från alla närstående genom nästan 

okantad prothorax med rundade sidor och trubbiga bakvinklar. 

Hr SAHLBERG anmälte och förevisade den 12 maj tvänne 

bland de intressantaste nykomlingarne till finska coleopter-faunan, 

hvilka hemförts från Kola halfön: Thanatophilus trituberculatus 

KirRBY (Varsuga och Tschavanga på södra kusten af Rysk-Lappska 

halfön, M. LEVANDER, Poloj vid nedra loppet af Jenisejfloden, J. 

SAHLBERG, Östra Sibirien, Nordamerika) samt Eubrychius velatus 

GYLL., representerande ett för Finland nytt släkte (Kusomen, M. 

LEVANDER). 

Hr SAHLBERG förevisade den 3 nov. tvänne för Europas fauna 

nya coleopterer, funna af Kolaexpeditionen i det inre af Kola- 

halfön och hvardera upptäckt af föredragaren i norra Sibirien 
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sommaren 1877, nämligen Harpalus simulans J. SAnLB. (Woro- 

ninsk, O. KIHLMAN), högst egendomlig genom den stora likheten 

med en art af släktet Amara, näml. ÅA. torrida ILLiG. På samma 

sätt imiterar en annan sibirisk, närstående art, Harpalus leiroides, 

Amara aulica. Den andra arten var Åtheta subplana J. SAHLB. 

(öfre loppet af floden Ponoj, A. PALMÉN). 

Den 7 dec. 1889 förevisade hr SAHLBERG fyra af honom 

funna, förut obeskrifna Staphylinider: Stenus ampliventris J. SAHLB. 

(Hoplax träsk i närh. af Helsingfors, senast under senare hälften 

af nov. månad), Chilopora rugipennis J. SaAkLB. (Karislojo i Ny- 

land), Atheta (Dimetrota) cribripennis |. SAkLB. (Yläne, i ett till 

förruttnelse öfvergånget ugglebo i ihålig trästubbe i djup gran- 

skog) samt B/edius arcticus TJ. SAHLB. (vid Muonio älf i södra de- 

len af Muonioniska). — Utförligare beskrifningar utlofvades till 

» Meddelandena». 

Lepidoptera. 

Hr O. M. REUTER föredrog den 4 okt. 1884 om några gan- 

ska stora trådmaskar, hvilka utkrupit ur larver till Bomöyx ca- 

Sstrensis L., kort före dessas förpuppning och på intet vis men- 

ligt invärkat på fjärilartens normala utveckling. I anledning häraf 

omnämde föredragaren, att Mr G. J. HEARDER i början af samma 

år i England iakttagit en larv af Harpyia furcula L., som kort 

före sin förpuppning visade alvarliga sjukdomssymptom, hvilka 

förklarades därigenom, att en puppa af en ichneumonid en dag 

framsköt ur dess hud. Puppan utdrogs och larven väfde sig 

härefter en kokong samt utkläktes inom normal tid såsom fjäril, 

hvilken väl hade något förkrympta bakvingar, men för öfrigt var 

fullt utbildad. 

Hr SAHLBERG förevisade den 1 nov. tvänne för finska faunan 

nya Hadena-arter, H. rubrirena Tr. (Petrosawodsk i Ryska Ka- 

relen, A. GÖNTHER, förut endast från mellersta Europas fjälltrak- 

ter) och ÅH. connexa BKu. (Karislojo, i augusti). 

Hr SAHLBERG företedde den 6 dec. en mörk varietet af År- 

gZynnis pales SCHIFF., hvilken noga öfverensstämde med ab. zz- 

ducta SANDB. (på ett kärr i Parikkala i Ladoga-Karelen, 1 juli). 

Den 11 april 18835 inlämnade hr EHNBERG en reseberättelse 
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öfver en af honom med understöd af Sällskapet sommaren 1884 

företagen lepidopterologisk exkursionsresa inom den vid Ladogas 

stränder liggande delen af Ryska och Finska Karelen, hvaraf fram- 

gick att han, oaktadt sommarens ovanliga fattigdom på fjärilar 

lyckats insamla 240 skilda arter lepidoptera, däraf 80 microlepi- 

doptera. Såsom det anmärkningsvärdaste fyndet framhölls Plustia 

zllustris F. (Kirjavalaks-dalen, nattetid på äppelbitar, förut känd 

endast från sydligare delar af Europa), äfvensom den sällsynta 

Smerinthus Tremule EsPp. (Salmis, Impilaks och Kirjavalaks), 

hvars beteende att kort före midnatt infinna sig till lugna vikar 

af Ladogas strand och flyga i cirklar tätt utmed vattenytan, stän- 

digt doppande sig i densamma, anfördes såsom särdeles karak- 

täristiskt. 

Hr O. M. REUTER förevisade den 10 okt. en nykomling till 

Finlands fjärilfauna: Calymmnia trapezina L. (Pargas, Ispois nära 

Åbo, E. REUTER, larven på lind och ek) samt omnämde att han 

i slutet af augusti 1884 nedanför en stor al funnit ett dödt 

exemplar af den i Finland dittils icke funna Åcronycta Alni L. 

(Pargas). 

Referenten anmälte och förevisade den 5 dec. några för fin- 

ska och delvis äfven för skandinaviska fjärilfaunan nya arter: 

Lithosia unita He. var. arideola HeErInG (Korpo socken i syd- 

västra Finland, 3 aug., förut nordligast funnen i norra Tyskland), 

Polia polymita L. (Åbo stad, i september), Eugonia alniaria L. 

(ZZliarra Bxu.) (Pargas, äfven från Helsingfors, larven på ek), 

ÅAspilates strigillaria He. (Pargas, i medlet af juli) samt Cida- 

ria siterata HuFN. (Pargas, Ispois vid Åbo, i början af juni och 

i oktober svärmande i stora massor kring topparne af lindar och 

äppelträd, äfven från Österbotten, WASASTJERNA). 

Hr PALMÉN omnämde den 2 okt. 1886 att han under som- 

maren funnit den för Finland nya bombyciden Gnophria rubri- 

collis L. (Furuholmen i Esbo socken i Nyland, äfven i Helsinge, 

H. WASASTJERNA). 

Referenten förevisade talrika exx. af den inom området förut 

blott i Ryska Karelen funna Pzieris daplidice L. (Åbo stad, JG 

E. MONTELL, Helsinge i Nyland, H. WASASTJERNA). 

Hr SAHLBERG anförde såsom ett intressant exempel på perio- 

diskt uppträdande fjärilar, den på myrmarker öfver en stor del 
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af landet flygande dagfjäriln Öeneis Jutta HB. Föredragaren 

hade nämligen i skilda delar af landet ofta träffat den i stor 

mängd på samma kärr, där han året förut och sedermera det föl- 

jande året förgäfves sökt densamma. Sålunda hade den i Ka- 

rislojo och Sammatti flugit åren 1882, 84 och 86, men ej åren 

Tässkochk 35, 1 Parikkala. ären 1972, 73 och 84, "men ejlr373> 

75, 81 o. s. v. Öfverhufvud taget hade han observerat den åren 

1872, 74, 78, 80, 32, 834 och 86, men icke sett ett enda exemplar 

åren 1873, 75, 77, 81, 83 och 85, hvaraf han drog den slut- 

sats, att denna fjärilart behöfver 2 år för att genomgå sin för- 

vandling, och att den såsom fullbildad uppträder endast de årtal 

som slutas på jämn siffra. Att denna periodicitet ej är inskränkt 

till ett litet område, hade föredragaren funnit under sina resor 

sommaren förut, då han observerat, att den samtidigt hade sitt 

flygår i egentliga Finland, Nyland, södra Karelen, Tavastland och 

södra Österbotten. 
Hr BomMaAN förevisade den 6 nov. tvänne för faunan nya ar- 

ter: Coenonympha Hero L. och Bapta temerata Hr., äfvensom 

den för längre tid sedan i Lojo i Nyland funna Lycena arion 

L., alla tre under sommaren af föredragaren anträffade i Kivinebb 

socken i södra Karelen. 

Hr H. WaASASTJERNA framlade exx. af den ss. imago förut 

i landet ej anträffade Åcronycta aln L. (Helsinge socken nära 

Helsingfors, såsom larv i Pargas socken nära Åbo, O. och E. 

REUTER). 

Den 4 dec. förevisade hr SAHLBERG ett ex. af den sällsynta 

Catocala adultera MÉNÉTR. (Dvorets i Ryska Karelen, A. GUNTHER). 

Hr BOomMAN förevisade talrika ägg af den bekanta spinnare- 

fjärilen Orgyia antiqva L., hvilka han i ett par timmars tid tor- 

kat i en varm ugn, men från hvilka det oaktadt någon månad 

senare flere larver utkläkts. 

Hr SAHLBERG framlade den 8 okt. 1887 exemplar af Zoxo- 

campa Cracce F. (Lojo i Nyland), tillhörande ett för faunan 

nytt släkte. 

Referenten förevisade följande dels för Finland nya, dels i 

andra afseenden intressanta nattfjärilar: Årsilonche venosa BKK. 

(Pargas cch Nagu skärgårdssocknar i sydvästra Finland, förut fun- 

nen i ett exemplar när Helsingfors, larven nu i stort antal -på 
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Elymus arenarius, Phragmites communis och Eriophorum an- 

gustifolium), Agrotis polygona Bxu. (Pargas, d. 2 sept. 1887, 

förut känd från Kexholm), Zoxocampa Cracce F. (S:t Karins 

nära Åbo, juli 1886, H. Hjert), Orrhodia Vaccinii L. ab. spa- 

dicea He. (Pargas), ny för faunan samt Calocampa exoleta IL. 

(Pargas, O. M. och E. REUTER, Åbo, R. LUNDH, larven på spe- 

nat, vallmo och Sempervivum-arter), äfvenledes ny för faunan. 

Hr BOMAN förevisade den förut inom Finlands faunaområde 

endast från Ryska Karelen kända TZhecla Pruni IL. (Kivinebb i 

södra Karelen). 

Den 3 dec. framlade hr O. M. REUTER €exx. af en för Ein- 

lands fauna ny art af familjen Chilonide, Schoenobius gigantel- 

lus ScHiFF. (Pargas i sydvästra Finland och Pojo i Nyland, lar- 

ven på Phragmites).' 

Referenten förevisade tvänne nykomlingar till finska fjäril- 

faunan: Mamestra Geniste Bxu. (Pargas, Åland, i juni) och Dryo- 

bota protea BK. (Pargas, larven på ek). 

Hr WaASASTJERNA anmälte den 4 febr. 1888 såsom ny för 

faunan Leucania obsoleta HB. (Helsinge, BJ. WASASTJERNA). 

Hr SAHLBERG anmälte och förevisade den 7 april följande 

för faunan nya arter: Melitea Iduna DAM. (Voroninsk på Rysk- 

Lappska halfön, den 14 juli, J. A. PALMÉN), Åcronycta cuspis 

Hr. (Helsingfors), Ågrotis vitta He. (Karislojo, J. SAHLBERG) samt 

Plusia pulchrina Uiri. (h. o. d. is. och m. Finland), förut för- 

växlad med den endast på Åland anträffade PI. Fota L. 

Hr SAHLBERG förevisade den 3 nov. följande dels för finska 

faunan nya, dels i andra afseenden anmärkningsvärda fjärilar: 

MNotodonta torva OcHs.+ (Saarijärvi, K. EHNBERG, förut funnen 

i Ryska Karelen, A. GÖNTHER, men ännu ej på Skandinaviska 

halfön), Lophopteryx Carmelita EsP. (Evois, FURUHJELM, Lampis, 

LEOPOLD, Åbo, E. J. BONSDORFF), Dianthecia capsophila DUuP., 

ny för faunan, (Ispois vid Åbo, J. E. MONTELL, Karislojo, J. SAHL- 

BERG, förut veterligen funnen nordligast i Irland och mellersta 

Europas fjälltrakter), NVeuronia Popularis FaBR. (Karislojo, J. 

SAHLBERG, Pargas, E. REUTER, förut vid Helsingfors, TENGSTRÖM), 

Neur. cespitis FaABr. (Mariehamn och Pargas, E. REUTER, Hel- 

NE ven stunnen + 4886. Roslagen; se Ent. Tidskr. årg. 8 (1887), sid. 

ÖL 1824 Red, anm. 
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singe, H. WASASTJERNA), Ågrotis brunnea F. (på albuskar i Hel- 

singe, i medlet af juli, H. WASASTJERNA, förut funnen vid Petro- 

sawodsk, A. GÖNTHER), ÅA. /festiva He. (Helsinge, H. WASaA- 

STJERNA, Karislojo, J. SAHLBEBG, förut känd från Ladoga-Karelen), 

Mamestra nebulosa HuFN., ny för faunan (Ispois vid Åbo, J. E. 

MONTELL) samt Ågvrotis plecta L. var. Anderssoni LAMPA (Hel- 

singe, H. WASASTJERNA), förut icke observerad i Finland. 

Den 6 april 1889 framlade hr SAHLBERG exx. af den säll- 

synta Ånomogyna letabilis ZETT., representerande ett för Finland 

nytt släkte (Tetrina och Katschkarantsa på Rysk-Lappska halfön, 

K. EDGREN). 

Referenten förevisade för finska faunan nya arter och aber- 

rationer: Lasiocampa lunigera EsP. var. lobulina EsP. (Pargas, 

LyDpia REUTER, larven på tall), Scotosia vetulata HB., represen- 

terande ett i Finland förut icke anträffadt släkte (Åland), Cidaria 

cognata ”TANB, (Pargas och Åland), C. olivata Bru. (d:o), C.- 

affinitata Svek. var. turbaria Ste. (Pargas), Eupithecia sub- 

fulvata Hw. ab. oxydata FrRrR. (Pargas), Eup. valerianata He. 

(Ispois vid Åbo, Åland, förut nordligast funnen i Danmark), £. 

satyrata He. ab. subatrata STGR. (Pargas, ej känd från Skan- 

dinavien), E. helveticaria Boisp. ab. arceuthata STGR (Pargas), 

E. denotata Hex. (campanulata H. S., Pargas, mell. och västra 

Tyskland) samt FE. assimilata GN. (Pargas), äfvensom tvänne 

visserligen finska, men dock ganska sällsynta arter: Cidarzia lite- 

rata Dons. (Pargas, förut funnen i Lappland samt i Kuusamo i 

norra Österbotten, J. SCHILDE) och FEupithecia exiguata He. 

(Ispois vid Åbo, Pargas, Åland, förut anträffad i Ryska Karelen, 

GUNTHER). | 

Ref. inlämnade den 13 maj en reseberättelse öfver en af 

honom med Sällskapets understöd sommaren 1886 företagen lepi- 

dopterologisk exkursionsresa till Åland, af hvilken framgick att 

denna öÖgrupps förut så föga kända fjärilfauna (139 arter) ökats 

med omkr. 360 species. Såsom för Finlands faunaområde nya 

arter anmältes, utom de tidigare förevisade (se ofvan), följande mi- 

crolepidoptera: Åsopia costalis FABR., Örobena cnealis SCHIFF., 

Crambus verellus Zx., Retinia Buoliana ScHwF., Tinea an- 

gustipennis H. S., Incurvaria flavifrontella HeE., Eidophasia 

messingiella F. R., Harpella bracteella L., Argyresthia abdo- 
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minalis Z., Elachista nobilella Z., El. triseriatella StTri., Buc- 

culatrix Demaryella Sit., Nepticula luteella Str., N. rufica- 

pitella Hw., N. subbimacuelia Hw., N. sålicis SvYt., N. ano- 

malella . GorEzE, N. vmalella Svrt., N. microtheriella STrt., Ni 

betulicola STT. och NV. vimineticola FREY. 

Hr SAHLBERG förevisade den 5 okt. larver och imago af den 

för faunan förut ej anmärkta Zophodia convolutella HB. (Karis- 

lojo, J. SAHLBERG, Lojo, J. TENGSTRÖM, Ekenäs och Pargas, E. 

REUTER), hvars larver genom att äta sig in i omogna krusbär 

och vinbär förorsakar stor skada 1 trädgårdar. — Såsom 'för 

finska fjärilfaunan ny anmälte föredragaren vidare Gluphisia cre- 

rata EsrP. (Salmis A. v. BonsporFr, Kirjavalaks, K. EHNBERG, 

Ryska Karelen, A. GÖNTHER). — Psilura Monacha L. ansåg 

föredragaren icke tillhöra Finlands fauna. TENGSTRÖM uppgifver, 

att ett exemplar af denna art blifvit funnet vid Helsingfors af 

W. NYLANDER, men i Nylanders samling fans endast ett exemplar 

af den nästan lika tecknade Panthea coenobita EsrP., tagen vid 

Helsingfors. 

Den 2 nov. anmälte hr SAHLBERG följande för finska faunan 

nya nattfjärilar: Zrachea Atriplicis L. (Österbotten, WASASTJERNA), 

Pachnobia leucographa He. (S:t Michel, K. EHNBERG, förut ve- 

terligen nordligast funnen i Danmark) samt Åsteroscopus nube- 

culosaus EsP. (Helsingfors, W. NYLANDER). 

Referenten förevisade larver och imago af Bombyx lanestris 

L. var. AÄavasaksae TEICH. samt omnämde, att larver endast till 

denna varietet så vidt bekant hittills anträffats i Finland, hvaremot 

hvarken larver eller imago af hufvudformen där anmärkts; larven 

talrikt förekommande på Betula alba. 

Diptera. , 

Hr SAHLBERG förevisade den 13 maj 1885 exx. af en högst 

intressant nykomling till vår insektfauna, en ovanligt stor, troli- 

gen ännu obeskrifven pupipar dipter af familjen Hippoboscide, 

tillhörande släktet Lynchza WEYENB., LÅ. fumigennis J. SAHLB. Dessa 

exemplar hade hr J. A. PALMÉN anträffat på ett i Thusby af hr 

ÅSTRÖM skjutet och till finska museum insändt exemplar af fisk- | 

ljusen (Pandion haliaötus). Då fågeln, uppå hvilken dessa flugor | 
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anträffades, troligen kort förut återvändt från sin vinterstation i 

fjärran sydliga länder, kan man antaga, att äfven ifrågavarande 

fluga hade sitt egentliga hem långt från vårt land. (Se beskrif- 

ningen af arten i Medd. Soc. E. Fl; Fenn. XIII, p: 149.) 

Hr SAHLBERG förevisade den 5 mars 1887 tvänne för finska 

faunan nya dipterer: Laphria lapponica ZeTtt. (Kuusamo i norra 

Österbotten) samt Hemilea dimidiata Costa, representerande ett 

för norra Europa nytt släkte bland Trypetiderna (i mörk skogs- 

lund i Karislojo, förekommer hufvudsakligast i södra Italien, men 

äfven någon gång funnen vid Alperna). I sammanhang härmed 

förevisade föredragaren ett exemplar af den märkvärdiga Epido- 

pus venaticus HaL., hvilken helt och hållet saknar vingar och 

svängkolfvar. Exemplaret anträffades af föredragaren i en mur- 

ken björkstubbe i Saltdalen i Norge år 1879; arten var förut 

funnen endast i Britannien och Tyskland. 

Hemiptera. 

Hr O. M. REUTER förevisade den i mars 1884 en för Fin- 

land ny, obeskrifven Nabzis-art, N. boreellus (Pudasjärvi i norra 

Österbotten, ENvaALD). Se beskrifningen af densamma: . Medd. 

Soc. FE. et FI. Fenn.; T. XI p; 165. — MVidare:omnämde. föredr: 

att Brachyarthrum limitatum FIER. blifvit tagen äfven i norra 

Savolax (Leppävirta, ENVALD) och att föredr. i Pargas funnit ar- 

tens rätta näringsplanta vara Populus tremula. Slutligen utmön- 

strade föredr. från den finska faunan två arter, hvilka af hr SAHL- 

BERG, på grund af oriktig bestämning däri införts, näml. Lygus 

nigronasutus STÅL (de finska exx. utgjorde blott en mörkt teck- 

nad varietet af L. lucorum MEY.) och ÖOrthotylus viridinervis 

KirscHeB. (exemplaret var en liten O. marginalis REurt. = nas- 

satus FALL. nec. FABR.) samt meddelade att honan till den af 

J. SAHLBERG från östra Finland efter ett hanexemplar beskrifna 

Åtractotomus - morio numera blifvit funnen i Sibirien af hr N. 

SUNDMAN. (Se beskrifningen i REUTER: Sibiriska Hemiptera. Öfv. 
fiska. Vet-Soc. Förh. BA; XXVI, 'p: 25.) 

Den 5 april anmälte hr O. M. REUTER att den sista från 

Skandinaviens Lappmarker kända heteropter-art, som icke varit 
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bekant från Finland, Psallus lapponicus Rrevr. (Öfv. Vet.-Akad. 
Förh. 1874 N:0-74, Pp: 475: Elem.. Gymn. Eur, pSemse,matWnpas 

täckts från Muonioniska i F. W. MäKLINS efterlämnade samlingar. 

Den 4 okt. förevisade hr SAHLBERG trenne för Skandinavien- 

Finland nya arter, funna af honom i Ladoga-trakten: Coptosoma 

globus FaBrR. (Kirjavalaks på Vicia silvatica, förut nordligast i 

Östersjöprovinserna), Phymata crassipes FABRrR. (på gungfly nära 

Gorki och i Salmis, förut nordligast i Livland) samt ÅAradus 

truncatus FIEB. (under aspbarik Jaakkimvaara; Tyskland, Frankrike). 

Hr O. M. REUTER föredrog om en obeskrifven Lygus-art, 

L. rhamnicola, funnen. på Rhamnus frangula i Kyrkslätt i Ny- 

land (beskrifven i Medd.; Soc. F: et: FIS EFenn: IF. XIoperög): 

Den 1 nov. redogjorde hr O. M. REUTER för sina under 

sommaren på Åland gjorda insamlingar, hvarvid omnämdes tvänne 

på Hippophaö rhammnoides funna, för faunan nya arter: den äkta 

Anthocoris nemoralis F. (hittils under detta namn kända finska 

exx. voro Å. confusus REUT.) och Psylla hippophaéös FÖRST, 

(Britannien, m. Europa), den förra antagligen lefvande af den 

senares larver. Ännu en ny-finsk Psyllod, Zrioza abdominalis 

Fror. hade föredr. "funnit öfvervintrande på gran och tall vid 

Ispois nära Åbo. 

Den 6 dec. förevisades ytterligare två af hr O. M. REUTER 

funna, för Finland nya arter af nyssnämda insektgrupp: Psylla 

pheoptera Löw (Åland på Hifppophaö; Frankrike, Schweiz, Ty- 

rolen) och .Zrioza albiventris Först. (Pargas på Salices). 

Hr O. M. REUTER redogjorde den 7 mars 1885 för två för 

faunan nya Cicadarier, funna af honom på Åland: Deltocephalus 

Mäinki FieB. (Eckerö; m. Europa) och Cicadula sexnotata FA. 

var. salina nov. var. (Eckerö; Kosterö i Bohuslän; lefver bland 

Salicornia), afvikande från hufvudformen genom kortare kropp, 

täckvingarne icke, eller knappt längre än bakkroppen, hufvudet 

långt, nästan vinkligt framsträkt, väl lika långt som pronotum. 

Vidare omnämdes, att den af J. SAHLBERG från Kuusamo beskrifna 

Pachycoleus rufescens blifvit tagen äfven i Tyskland och Italien, 

Piezostethus lativentris J. SAnLB. i Bulgarien och på Krim samt 

P. parvulus REuT. i Ungarn. 

Hr SAHLBERG förevisade en ytterst intressant nykomling för 

den finska faunan, Capsiden Platytomatocoris planicornis H. SCH. 
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(Dworetz i Ryska Karelen, KULIKOWSKY), en hittils blott från syd- 

liga Europa bekant art. 

Menrtro: okt. förevisade hr OO: Mi REUTERIeX af den för 

Finland nya Pilophorus perplexus D. Et Sc. (Pargas i augusti). 

Hr O. M. REUTER föredrog den 7 nov. om en af hr SAHL- 

BERG under granbark i Åbo län (Yläne) funnen ny art af det in- 

tressanta släktet Ceratocombus, C. corticalis REuUT. n. sp. (Se be- 

skrifn.: En ny Ceratocombus-art från Finland, Medd. Soc. F. Fl. 

Fenn.. XV, p. 154—157). Vidare förevisade hr R. tvänne för 

Finland nya varieteter af släktet /Voztonecta, näml. en var. af NV. 

glauca L. (från Pyhäjärvi i Karelen), bildande en öfvergång från 

den typiska formen till var. 22armorea FABR., som förekommer i 

södra Europa, och en obeskrifven var. (från Jaakkimvaara i Ladoga- 

Karelen och Sammatti i Nyland) af /V. lutea MöLL., var. scu- 

tellaris nov. var.,, utmärkt genom på sidorna bredt svartrökiga 

elytra och en stor triangulär svart fläck på skutellen. 

Den 6 febr. 1886 omnämde hr SAHLBERG, att ett utbildadt 

ex. af Pygolampis bidentata GEOFFR. numera blifvit funnet af 

hr GÖNTHER i Ryska Karelen, hvarest denne äfven funnit en obe- 

skrifven Åradus-art, Å. angularis an. sp., stående närmast Å. 

lugubris FALL. och Å.: leviusculus REvT., till hvilken enligt före- 

dragarens åsikt Å. angusticollis REut. var honan. (Se En ny 

art af Hemiptersläktet Aradus i Medd. Soc. F. F1. Fenn. XIII, 

P- 153.) 
Hr O. M. REUTER redogjorde den 13 maj för förekomsten 

af Capsider, Cicadarier, Psylloder m. fl. hemipterer på olika 

växter under olika tider af året (löfträd o. örter om sommaren, 

resp. barrträd om vintern) och deras däraf beroende migrationer 

samt särskildt för en af honom den 3 mars på gran upptäckt 

ny Psylla-art, Ps. chlorostigma Löw n. sp. (beskrifven i Verh. 

ZA00k; bot: Ges:-1380,-P: 153) 

Den 4 dec. anmälte hr J. SAHLBERG två i Ryska Karelen 

af hr GÖNTHER funna, för Finlands fauna nya arter, den stora 

Falla dumosa IL. (Petrosawodsk) och en hittils obeskrifven art 

af capsid-släktet Örthothylus, 0. croceus J. SAHLB., stående nära 

O. ericetorum FALL. genom sin långa sugsnabel och svarta be- 

håring, men afvikande genom kortare pronotum och från pannan 

«icke tydligt afsatt clypeus samt utmärkt genom sin bjärt gula färg. 

Entomol. Tidskr. Årg. 11. H.3 (1890). 17 9 
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Pseudo-neuroptera. 

Hr Poppius förevisade den 5 dec. 1885 två för den finska 

faunan nya Libellulider, tagna i Merimasku i s.v. Finland: Epi- 

theca bimaculata CHArRrP. och LEschna pratensis MÖLL. 

Hr SAHLBERG anmälte den 13 maj 1889 att hr SCHALIN från 

Nykarleby insändt exx. af s. k. ismask, som uppträdt mycket tal- 

rikt, hvarje morgon tågande i en riktning, hvarje afton i en mot- 

satt. Föredragaren ansåg dem vara larver af Perlid-släktet 7e- 

niopteryx. 

Orthoptera. 

Hr Boman framlade den 6 nov. 1886 exx. af den för Fin- 

land nya Stenobothrus geniculatus Ewers. (Kivinebb i s. Ka- 

relen, förut blott i Ryssland.) 

Collembola. 

Hr O. M. REUTER föredrog den 2 febr. 1884 om några för 

finska faunan nya Collembola: Beckia (Cyphoderus) albinos Nic. 

(vid Ispois nära Åbo hos Lasius flavus), Entomobrya (= De- 

geeria) myrmecophila n. sp., utmärkt från alla samsläktingar 

genom skifferblå eller blågrå färg, afbruten här och där och isyn- 

nerhet på fjärde abdominalsegmentets bas af ljusa fläckar, äfven- 

som genom den ovanligt långa sista antennleden och den fram- 

till starkt borstiga kroppen (Åbo, Helsingfors, i sällskap med flere 

myrarter), £. marginata TULLB. (h. o. d. talrik på stubbar i gran- 

skog), £. lanuginosa NICOL., vid första ögonkastet igenkänd ge- 

nom sin enfärgadt ljusgröna kropp (Kyrkslätt, Åbo, Pargas; Da- 

larö utanför Stockholm, icke upptagen af TuULLBERG 1 Sveriges 

Podurider). Föredr. omnämde att BRooK i sin revision af släktet 

Entomobrya utan alla skäl under E. multifasciata indragit denna 

art, äfvensom de väl skilda E. muscorum, corticalis och mar- 

ginata, dem han synes icke hafva känt in natura, . Slutligen 

upplyste föredr., att den af honom under namn af Degeeria su- 

perba beskrifna, på Salices i Södra Finland lefvande arten be- 

funnits utgöra typ för ett nytt, särdeles karaktäristiskt genus. 

— = Ön 
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ST: HANSHAUGEN 

ET LEPIDOPTEROLOGISK MINDE FRA KRISTIANIA 

AF 

J. SPARRE SCHNEIDER. 

Når man gjennemgår universitetsmuseets righoldige inden- 

landske insektsamling, hvis smukke opstilling og omhyggelige de- 

termination skyldes min kollega W. M. SCHÖYENS utr&ettelige flid, 

vil man straks blive opm&e&rksom på en hel del dre eksplr., 

tildels i hele sviter, som for 30 å 40 år tilbage, ja endnu tid- 

ligere, er indsamlede ved Kristiania af vore afdöde forgjengere 

professor L. ESMARK og konservator H. SIEBKE, grundleggerne 

af de nuverende samlinger. Og det vil vere den opmerksomme 

fagmand påfaldende, at der blandt dem findes så mange arter, 

som enten ikke seneré er gjenfundne eller også kun overmåde 

sparsomt er påtrufne og da tildels på andre lokaliteter, uagtet 

vi yngre entomologer ingenlunde har v&eret lunkne i vore under- 

sögelser, og neppe heller manglet den fornödne indsigt og erfa- 

ring. Forsker man efter grundene hertil, så bliver svaret sim- 

pelt hen: den stigende kultur med sine nivellerende tendenser og 

den sterkt voksende hovedstads krav på plads har raseret de 

gamle tilboldssteder og enten ligetil udryddet disse sjeldenheder 

eller også fordrevet dem til andre trakter, sådan som man i de 

store kulturlande har så utallige eksempler på. 

Kristianiadalen med sit ualmindelig vekslende geologiske 

underlag og rige vegetation er vistnok endnu den absolut insekt- 

rigeste trakt i vort land (som den jo også er den bedst under- 

sögte), men endnu höiere synes insektlivet her at have floreret i 

gamle dage, da de unge jegerspirer drog på jagt i » Uranienborg- 

skoven2 og »Dragonskoven», og »St. Hanshaugen» var endemå 
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let for skolebörnenes landture; derom er SIEBKES og ESMARKS 

indsamlinger de mest talende vidnesbyrd. 

I de 6 år, jeg som student tilbragte i hovedstaden, udstrakte 

mine udflugter sig fornemmelig omkring i Vestre-Aker med en- 

kelte besög på Bygdö, Ryenbjerg og Ekeberg, og det var först 

de 2 sidste år af mit ophold i Kristiania, som bragte mig i be- 

rörelse med den ypperste lokalitet for sommerfugle, som jeg no- 

gensinde har gjort bekjendtskab med. Da jeg desuden har veret 

den eneste, som har kjendt St. Hanshaugen fra dens entomolo- 

giske side, hvilken nu antagelig desverre helt er udslettet, har 

jeg fundet det bedst at feste erindringerne på papiret, medens 

indtrykkene endnu er levende og friske; det burde have veret 

gjort for lenge, lenge siden! 

Endnu for c. 15 å 16 år tilbage var St. Hanshaugen kun 

en ufrugtbar, tör og for trevegetation blottet höide, hvor sand 

og småsten og det nögne berg havde overvegten, medens en for 

mit ukyndige öie yderst tarvelig vegetation d&ekkede det spar- 

somme jordsmon. En behagelig afveksling dannede en liden plant- 

ning af dengang kun lidt over meterhöie lerketrer, ek, asal, rogn 

og vel endnu nogle sorter lövtrer på foden af den vestlige skrå- 

ning, nedenfor hvilken strakte sig en ganske liden stub engmark, 

som af etslags »opkomme>» altid holdtes frisk og grön, når alt 

andet var afsvedet. 

Således omtrent.står St. Hanshaugen for min erindring, da 

jeg i 1875 for förste gang stiftede bekjendtskab med dens ento- 

mologiske herligheder. En vakker dag begyndte man så at ud- 

sprenge haugens top til et vandreservoir, ved hvilket snart efter 

en vakker inspektörbolig reiste sig, de spadserendes antal tiltog, 

man ryddede, gravede og plantede, veie anlagdes, friske gres- 

planer med rige blomsterbed dekkede over gruset: den gamle 

upåagtede, ufrugtbare haug stod der som en forvandlet prinsesse, : 

hvis trylleham netop er falden af, og Kristiania havde fået en 

af sine mest yndede promenadepladse med en henrivende udsigt 

over de herlige naturomgivelser, som denne by har fået i vugge- 

gave, men — en legion af vingede småv&esener var også for 

stedse berövet sine kjereste tumlepladse. 

I 1886 vandrede jeg atter på disse kjere gamle tomter, 

men hvor var alt nu forandret! Der hvor jeg 10 år tidligere i 
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uforstyrret ro havde jaget såmange slags vingede kryb ved dag 

som ved nat, her bev&egede sig nui tet vrimmel et söndagskledt 

publikum til musikkens toner; de små buske stod der som ranke 

ungtrer og så fornemt ned på sin gamle ven, forglemmende den 

tid, da de som &gte proletarer befengte med bladlus besögtes 

af de slikvorne Leucanier og Caradriner, men de sirlige gres- 

planer får nu ingen profan fod betrede, alt er »Tabu». Ja nu 

fanger vist ingen mere insekter på St. Hanshaugen, og dertil er 

intet at sige; det er en velsignelse for de mange trzellende små- 

folk en gang i ugen at få flygte ud i Guds fri natur fra byens 

kvalme stöv, hvad veier vel herimod det ene menneskes vemo- 

dige erindring |! i | 

Som ovenfor n&evnt: var det i 1875, om våren, at jeg be- 

gyndte mine udflugter til St. Hanshaugen forat söge efter Cole- 

optera, og her viste sig da at vere et ypperligt findested for den 

ellers meget sjeldne Harpalus rubripes, ligeså for Philonthus le- 

pidus og den i Vestre-Aker kun her af mig bemerkede Feronia 

lepida og Lebia cyanocephala; forövrigt finder jeg kun nogle 

få arter noterede og ingen af speciel interesse, for Coleoptera 

synes stedet altså ikke indbringende. Senere ud i juni foretog 

jeg stadige aftenture hidop forat samle Voctuer, men det var 

först i 1876, efterat jeg havde fået min bopel kun etpar minut- 

ters gang fra stedet, at jeg rigtig kunde hengive mig til under- 

sögelsen af denne enestående lokalitet. 

Iblandt mine optegnelser finder jeg en påbegyndt liste over 

de her fundne Lepidoptera, hvilken meddeles nedenfor såvidt 

muligt kompletteret; desverre er journalen for 1875 ikke mere 

at finde, ligesom jeg også har skjenket alle mine Micros fra det 

söndenfjeldske Norge til universitetsmuseet, så denne kilde heller 

ikke har kunnet benyttes. Men selv som listen nu przesenterer 

sig, vil det jo vaere enhver sagkyndig påfaldende, at her må have 

veret en usedvanlig Lepidopter-rig lokalitet; det skriver sig jo 

alt fra et enkelt begrendset område af en middelmådig haves 

udstrekning, og på få arter ner, iagttaget i en eneste sommer 

med en hel måneds afbrydelse midt i fangsttiden. Havde jeg 

dengang forstået at bruge »Köder», skulde vist endnu mangen 

interressant art vere bleven tilföiet, og at Microlepidopterne ikke 

skjenkedes den tilbörlige opm&rksomhed må tilgives en ung sam- 
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ler. For enkelte af disses vedkommende kan opgaven vere noget 

tvivlsom; jeg var ikke så stå i bestemmelserne dengang, da jour- 

nalen affattedes, og enkelte arter formåede jeg ikke at tyde. 

Forud for den törre, navneliste skal jeg da skikke nogle enkelt- 

heder om forekomsten af de mere fremtraedende arter. 

Af Rhopalocera observeredes hele 26 arter, og de fleste er 

sådanne, der elsker törre solrige höider. Den merkeligste af dem 

er vistnok Colias paleno, som erholdtes i et enkelt hun-eksplr. 

og vistnok har veret en rent tilfeldig besöger. Åphantopus hy- 

perantus holdt til på den ovenfor n&evnte lille fugtige eng, me- 

dens Thecla betule og w album ikke erholdtes på selve haugen 

men i nerheden på den vei, som förer did op, hvilket også gj2l- 

der nogle af de nedenfor n&evnte Helterocera. 

Bombyciderne er ikke synderlig talrigt representerede, og 

disse finder man jo også fornemmelig som larver. MHunnerne af 

Bomb. rubi var almindelige i friske eksplr., men ikke en eneste 

3 bemerkedes, de havde vistnok veret lette at lokke ved hjelp 

af de indfangne hunner. Larverne var almindelige om hösten på 

den oftere n&evnte eng, men overvintringen misslykkedes ligesom 

i 1874, da jeg medbragte over 100 larver fra Hardanger; den 

har dog lykkes for mig en gang tidligere og er ved passende 

forholdsregler neppe serdeles vanskelig. Den overvintrede fuld- 

voksne larve har jeg merkelig nok aldrig fundet, men dette kan 

jo vere en ren tilfeldighed. Af B. guercus tog vi om aftonen 

29 1875 et aldeles kjempemessigt hun-eksplr., som måler hele 

77 mm. i vingebredde; mon synderlig större individer er fundne? 

Fumea crassiorella fandt jeg som larver på et gammelt planke- 

gierde, og det lykkedes mig at få et eksplr. bragt til udvekling. 

Talrigst var Voctuerne, og det var også de, som dengang 

indsamledes med störst forkjerlighed og ydede den interessante- 

ste sport. I störst antal optrådte Mamestra dentina (af glauca 

har jeg tåget 2 pupper i nabolaget), Ågrotis c-nigrum, plecta, 

corticea og exclamationis, Hadena rurea, Leucania comigera, 

comma, pallens og impura, Caradrina alsines og morpheus, 

som sv&ermede omkring de lave buske, der det år var sterkt be- 

satte med bladlus; de övrige arter forekom mere enkeltvis. Som 

sjeldenheder kan n&e&vnes Hadena lithoxylea, Agrotis festiva, 

strigula, Cucullia asteris og en afflöiet Zoxocanmpa, hvoraf kun 
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et enkelt individ af hver art erholdtes, medens Yaspidea celsia, 

Calocampa solidaginis, Xylina ingrica og socia ligeledes hörer 

til de sparsomt forekommende arter. Perlen blandt dem alle er 

dog Cucullia gnaphalii, som min yngste broder, der endnu i 

nogle år fortsatte fangsten, har sendt mig tilligemed flere andre 

sjeldnere arter, som han har fanget sammesteds; dette er mig 

bekjendt det eneste i Norge observerede eksplr. af denne vakre art. 

Våren 1875 tog jeg et större antal larver under stene på 

gresbund, sparsomt en mörkebrun, hvoraf der til min allerstörste 

overraskelse og glede fremkom et halvt dusin pragteksemplarer 

af Ågrotis cuprea, i större antal derimod en brun og gråstribet 

glat en, som jeg i min uskyldighed holdt for Chareas graminis, 

men hvoraf der som en ligeledes behagelig overraskelse fremkom 

1 eller 2 WNeuronia cespitis og forresten NV. popularis, som aldrig 

tidligere var kommen mig for öie. Denne sidstnevnte må i al- 

mindelige år vistnok regnes til de store sjeldenheder hos os (ce- 

Spitis er altid sjelden), men i hösten 1875 forekom den i alde- 

les uhörte masser i omegnen af Kristiania, og interessant vilde 

det vere at vide, om den dette år også viste sig talrig i Sverige 

og andetsteds. 

N&esten endnu större interesse frembyder Geometrerne, der 

var rigt representerede. Rekken åbnes af den pragtfulde P/ho- 

rodesma smaragdaria, som erholdtes i 2 haneksplr. 29 juni og 

I juli, og hidtil ikke er bemerket andetsteds på den skandina- 

viske halvö, såvidt jeg ved. Så kommer Cidaria olivata, en 

noget forkröblet &A 22 juli, hidtil kun bemzerket på få punkter 

i Skandinavien; C. cucullata og galiata hver i et nyklekket 

pragteksplr. og ligeledes store sjeldenheder, C". capitata, adaqvata, 

Pellonia vibicaria, Gnophos obscuraria, Lobophora sexalisata, 

Eupithecia minutata GN. også kun i enkelte individer. Mere 

eller mindre hyppigt forekom: Halia brunneata, Cid. fulvata, 

dotata, flavofasciaria, Scoria lineata, Anaitis plagiata etc. Af 

min broder har jeg desuden fået 2 friske eksplr. af den vakre 

C. rubidata, hvoraf tidligere kun et eneste norskt eksplr. var 

kjendt, hvilket jeg selv tog ved Kristiania i 1873, ligeså en vak- 

ker Eur. dolabraria, og det foresvever mig, at han også gav 

mig en Crocallis elinguaria, en sjeldenhed i Norge, men jeg tör 

dog intet med bestemthed sige derom. 

5 
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Af Micros indsamledes et ganske betydeligt materiale, men 

som ofvenfor bemerket tör opgaverne for enkelte arter v&ere 

noget usikre, og udentvivl erholtes flere end de, som listen optager. 

Af Botys Hö: purpuralis og cespitalis i mengde og be- 

merkedes også i en generation n:o 2, som udmerker sig ved 

störrelse og livligere farver. BB. aurata forekommer også i Vestre 

Aker, men den synes kun at holde sig i skoven på enge og be- 

me&erkedes ikke på St. Hanshaugen men vel etpar kilometer len- 

gere borte. &B. terrealis var talrig. Orobena extimalis flöi ikke 

sjelden tilligemed Hypochalcia ahenella, at Eurycreon palealis 

erholdtes et enkelt individ, medens den på Hovedöen bemeerkedes 

ganske talrig. Af speciel interesse var Åncylosis cinnamomella, 

som blev funden i flere ekspir. på en liden tör haug på den an- 

den side af Gedemyrsveien, ligesom Myelois advenella, som min 

broder fangede i et friskt eksplr., heller ikke er funden andet- 

steds i Norge. Meget interessant var også forekomsten af Psamotis 

pulveralis, der erholdtes i flere eksplr. på den våde eng. 

Af Tortricider forekom I. viridana og Teras ferrugana 

i allerstörste me&ngde på de små ekebusker og klekkedes omkring 

23—24 juli, ligeledes klekkedes i större antal Penthina wvarie- 

gana fra Sorbus og Graphol. tripunctana med cynosbana af 
roser. Af Sciaphila forekom den vakre penziana mere enkelt- 

vis og endnu sjeldnere argentana, medens pasivana og wahl- 

bomiana var almindelige. På den lille eng tog jeg merkelig 

nok etpar gode eksplr. af den vidt udbredte men yderst lokale 

Steg. ericetana, medens St. gvadrana var hyppig på de törreste 

partier af haugen. Af sjeldne arter må desuden n&vnes Cochylis 

hamana og kindermanniana, Penthina ochroleucana, antiqvana, 

Grapholitha foenella m. Hf. 

Af ZTineider skal kun n&evnes Lita sestertiella, der klekke- 

des i etpar eksplr. fra Åcer; den er mig bekjendt ikke bemerket 

andetsteds i Skandinavien. i? ; 

I den nermere omegn har jeg desuden iagttaget en hel del 

arter, som ikke er optagne i denne fortegnelse, da det kun er 

min hensigt med denne lille opsats at fremheve et enkelt lepi- 

dopterrigt punkt og redde erindringen heiom fra forglemmelse, 

för det blev forsent. 



AV KRA EA de 

Fortegnelse over Lepidoptera bemerkede på »St. Hans- 

haugen>» ved Kristiania. 

Pieris brassice. 

P. napi. 

Anthocharis cardamines, 

Colias palxeno. 

Thecla betulz. 

Th. w album. 

Polyommatus phl>as. 

Lycena argus L. 

L. icarus. 

L. semiargus. 

L. argiolus. 

Vanessa c-album, 

V. urtice. 

Melitexa cinxia. 

Argynnis lathonia. 

A. selene. 

A. euphrosyne. 

Pararge mera. 

Parhiera: 

Epinephele janira. 

E. hyperantus. 

Coenonympha pamphilus. 

Syrichtus serratulze, 

S. malve. 

Hesperia sylvanus. 

Nisoniades tages. 

Deilephila galii. 

D. porcellus. 

Zygena lonicere. 

Euchelia jacobxzx, 

Arctia caja. 

Hepialus humuli. 

H. sylvinus. 

Fumea crassiorella. 

Bombyx quercus. 

B. rubi. 

Drepana lacertinaria 

Notodonta ziczac. 

Acronycta auricoma. 

A. menyanthidis. 

Agrotis strigula, 

A. c-nigrum. 

A. cuprea. 

A. plecta. 

A. exclamationis, 

A. festiva. 

A. nigricans. 

A. tritici. 

A. obelisca. 

A. corticea. 

Charxas graminis. 

Neuronia cespitis. 

N. popularis. 

Mamestra thalassina. 

M. dissimilis. 

M. pisi. 

M, brassice, 

M. oleracea, 

M. dentina. 

Polia Polymita, 

Hadena adusta 

H. lateritia. 

H. rurea. 

H. lithoxylea. 

H, basilinea. 

H. didyma. 

H. strigilis. 

Cloantha polyodon. 

Trachea atriplicis. 

Nenia typica. 

Jaspidea celsia. 

Hydroecia nictitans. 

Leucania impura, 

L. pallens. 

L. comma. 

L. conigera, 

Caradrina morpheus. 

C. alsines, 

Amphipyra tragopoginis. 

Calymnia trapezina. 

Orthosia circellaris. 

Xylina socia. 

X. ingrica. 

Calocampa solidaginis. 

Cucullia asteris. 

C. gnaphalii. 

C. umbratica. 

Toxocampa vicie.? 

Euclidia mi. 

E. glyphica. 

Phorodesma smaragdaria. 

Acidalia pallidata. 

A. incanata. 

A. immorata. 

Zonosoma pendularia. 

Pellonia vibicaria. 

Cabera exanthemata. 

Numeria pulveraria. 

Odontopera bidentata. 

" Dr, falcataria erholdtes vistnok også, men jeg har ingen notits derom. 

7 
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Eurymene dolabraria. 

Rumia luteolata. 

Boarmia scopularia THBG. 

(punctularia HB.). 

Gnophos obscuraria. 

Halia wawaria. 

H. brunneata. 

Phasiane clathrata. 

Scoria lineata. 

Ortholitha limitata. 

Anaitis plagiata. 

Lobophora sexalisata. 

Cheimatobia brumata. 

Lygris prunata. 

Cidaria dotata. 

. fulvata. OO 

. ocellata. 

miata L. 

citrata. 

AAA viridaria F. 

. fluctuata. 

. ferrugata. 

. cucullata. 

galiata. 

(EEE sociata. 

olivata. 

adzeqvata. 

flavofasciaria. 

. bilineata. 

. sordidata. 

. Capitata. 

(ELVERK LE . rubidata. 

Eupithecia oblongata. 

E. succenturiata. 

E. vulgata. 

E. minutata. 

E. satyrata. 

Scoparia, mindst 2 arter. 

Botys purpuralis. 

B. cespitalis. 

B. terrealis. 

B. hyalinalis. 

B. pandalis. 

Eurycreon verticalis. 

E. palealis. 

Pionea forficalis. 

Orobena extimalis. 

Psamotis pulveralis. 

Crambus pascuellus. 

C. pratellus. 

C. dumetellus. 

C. hortuellus. 

C. myellus (eller pinetel- 

lus). 

. culmellus. 

. inqvinatellus. 

. tristellus.? 

(FS) (ET . perlellus. 

Hypochalcia ahenella. 

Myclois advenella. 

Teras ferrugana. 

T. forskåleana. 

T. holmiana. 

Tortrix bergmanniana. 

T. corylana, 

T. ministrana. 

T. viridana. 

Sciaphila penziana. 

Sc. argentana. 

Sc. pasivana. 

Sc. wahlbomiana. 

Cochylis hamana. 

C. kindermanniana. 

C. dubitana, 

Penthina variegana. 

P. ochroleucana. 

P, striana. 

P. antiqvana. 

Aphelia lanceolana. 

Tmetocera ocellana. 

Grapholitha tetraqvetrana. 

Gr. brunnichiana. 

Gr, cynosbana, 

Gr. tripuncetana. 

Gr. perlepidana. 

Gr. foenella. 

Gr, contaminana. 

Steganoptycha ericetana. 

S. ramella. 

S. ustomaculana. 

S. qvadrana. 

Dichrorampha plumbana. 

D. alpinana. 

Lita sestertiella. 

Lampronia morosa. 

Plutella annulatella. 

Pancalia latreillella. 

Argyresthia sp. 

Depressaria applana. 

D. cherophylli.? 

Endrosis lacteella. 

Recurvaria leucatella. 

Amblyptilia  acanthodac- 

tyla. 

Platyptilia gonodactyla. 

Pl. zetterstedtii. 

Pl. bertrami. 



RÉSUME. 

(Page 131 du texte.) 

J. SPARRE ScHNEIDER. La faune lépidoptere de St. Hans Haugen. 

L'auteur fait l'Énumération des Lépidoptéres trouvés par lui 

dans les années 1875—1876 å St Hans Haugen, prés de Kristia- 

nia, Norvége, å cette époque une hauteur stérile et séche, actu- 

ellement transformée en un parc public, ce qui a sans nul doute 

fait disparaitre de cette localité une grande quantité des espeéces 

que Pon y rencontrait alors. La colline mentionnée parait avoir 

été l'une des meilleures localités possibles pour les papillons com- 

me, du reste, pour tous les autres représentants de la faune en- 

tomologique. Aussi la liste donnée par V'auteur contient-elle di- 

verses espéces trés rares dans d'autres localités de la Norvége, 

et quelques-unes méåmes mn'ont été trouvées jusqu'ici que sur ce 

point spécial. 

NOTIS? 

Pygaera anastomosis L. 

Under en exkursion i Upsalatrakten mot slutet af sistlidne 

maj månad fästes min uppmärksamhet på några å en aspbuske 

sittande fjärillarver af egendomligt utseende, hvilka vid närmare 

undersökning befunnos tillhöra den hos oss ganska sällsynta arten 

Pygera anastomosis L. Den omständigheten, att larverna denna 

tid på året voro fullvuxna, synes tyda på öfvervintring af larven, 

ett förhållande, som, åtminstone i vårt land, hittills ej hos denna 

art blifvit iakttaget, då man ansett, att den endast öfvervintrar 

såsom puppa. Redan två dagar efter hemtagandet började lar- 

verna att spinna in sig i sina ljusröda silkeshylsor, och efter en- 

dast 13 dagars'hvila framkom den första fjärilen. 

J. Peyron. 



LJ SS 4 Nor rn 

ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

SAMMANKOMST 

DEN 26 APRIL 1890. 

Sammankomsten hölls som vanligt å Hötel Phoenix under 

prof. O. SANDAHLS ordförandeskap. 

Öfver den genom döden den 27 mars detta år bortryckta 

medlemmen af föreningen apotekaren J. C. INDEBETOU meddela- 

des en kort lefnadsteckning af ordföranden, som därefter tillkänna- 

gaf, att såsom ny ständig ledamot i föreningen inträdt frih. CARL 

DE GEER (Leufsta i Upsala län). ; 

Prof. AURIVILLIUS höll sedan ett längre och särdeles intresse- 

rikt föredrag >»om några sidor af fjärillarvernas morfologir, 

hvarunder framhölls den olika utvecklingen af fötterna, särskildt 

de s. k. bukfötterna hos olika fjärilsgrupper och betydelsen häraf 

i biologiskt och systematiskt hänseende. Vidare redogjordes för 

när- eller frånvaro af vanligen hårbevuxna vårtor å ryggen och 

sidorna samt dessa vårtors egendomliga anordning, företeende 

många karakteristiska förändringar o. s. v. Föredraget illustre- 

rades dels genom ritningar å svarta taflan och dels genom före- 

visning af talrika i sprit inlagda larver af olika fjärilsslägten samt 

af några uppblåsta och torkade larver. 

Konservator S. LAMPA redogjorde derefter för lökflugans 

(Aricia antiqua Zett) lefnadssätt och dess härjningar å löksän- 

garne vid Bjersjöladugård och flere ställen i Skåne, der denna 

härjning var så genomgående, att lökskörden fullständigt tillintet- 

gjordes. Hr L. meddelade Here medel af erfarenheten med fram- 

gång pröfvade till utrotande af dessa skadedjur. 
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Apotekaren H. THEDENIUS anförde i sammanhang dermed, 

huruledes rå karbolsyra utblandad med sågspån eller kolstybb och 

strödd öfver sängarne befunnits vara ett ofelbart medel att rädda 

rädisor, kålplantor och dylikt från förstörelse af »jordloppor> 

(Haltica). 

Hr LamMPaA förevisade en samling, af artisten EKBLOM för 

firman Tjäder & komp:s räkning särdeles fint utförda, afbildnin- 

gar af skadeinsekter, för menniskan besvärliga inom hus. 

Ordföranden referade det första häftet af det nyligen påbör- 

jade arbetet: >Die Raupen der Schmetterlinge Europas» samman- 

fördt af E. HOFMANN, se detta häfte sid. 142. Ordföranden före- 

visade det nyss utkomna 7:e häftet af det vackra af prof. AURI- 

VILLIUS redigerade arbetet »Nordens fjärilar», som utgifves af ak- 

tiebolaget L. J. Hiertas bokförlag. 

Byråchefen J. MEvEs redogjorde sedan för lefnadssättet hos 

larven till den mycket sällsynta spinnaren Åcronycta Alni L, af 

hr M. iakttagen under sistlidne sommar, och af hvilken puppan 

i dessa dagar lemnat en vacker fjäril, som visserligen fått namn 

efter alen, men hvars nu iakttagna larv dock icke fann alens 

blad smakliga, utan föredrog aspblad. 

Hr M. demonstrerade slutligen högst märkliga s. k. aberra- 

tioner af två mätarefjärilar: Ematurga atomaria L. och Cida- 

ria didymata L., hvilka voro i så hög grad afvikande från sina 

resp. hufvudformer, att endast ett noggrannare skärskådande kunde 

uppdaga, att de funna fjärilarne voro aberrationer af de nämda 

arterna. 

Oskar Th. Sandahl. 



DIE. "/RAUPEN DER -SCHMETTERLINGE EUROPAS von 

Dr ERNST HOFMANN.  Hoffmansche Verlagshandlung 

(ÅA. Bleil). "Stuttgart 1890 

I företalet till detta vackra och välkomna arbete framhåller 

författaren hvilket stort intresse i många riktningar, som fjärils- 

larverna erbjuda såväl i vetenskapligt som rent praktiskt hänse- 

ende. Särskildt betonas att man genom uppfödande af larver 

och puppornas kläckning kan erhålla fullt oskadade exemplar för 

samlingar af fjärilar. Det är emellertid ett kändt sakförhållande 

att, ehuruväl Europas fjärilar väl äro tämligen fullständigt kända, 

så äro likväl ett betydligt antal arters larver ännu alldeles obe- 

kanta. Förf. lemnar sedan en historik öfver arbeten rörande 

fjärilslarver allt ifrån förra århundradet, då den berömde minia- 

turmålaren RÖSEL VON ROSENHOF i Niärnberg utgaf sina utmärkta, 

rent af klassiska »/nsektenbelustigungen», innehållande en 

mängd naturtrogna afbildningar och beskrifningar af fjärilslarver 

jämte mycket annat. Detta periodiska arbete började utgifvas 

1746 och fortsattes sedermera af RÖSELS svärson KLEEMANN in- 

tilll 7Ö.r. 

Redan 1762 började holländaren SEPP utgifvandet af neder- 

ländska insekter under titeln: »Beschouwinrg der Wonderen Gods 

in de minstgeachte schepzelen of Nederlandsche Insecten»>. Han 

afbildade äfven insekternas ägg. Det 8:de bandet af detta ar- 

bete utkom 1860 och detsamma har under åren 1860—138383 

fortsatts af SNELLEN VAN VOLLENHOVEN. 

EsSPER lemnade under åren 1777—1794 afbildningar af 269 

larver. DENIs och SCHIFFERMILLER, lärare vid »Theresianum> i 

Wien utgåfvo 1776 den välbekanta förteckningen öfver fjärilar i 

Wiens omgifningar, vanligen citerad under märket W. V. eller 
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»Wiener Verzeichniss>, i hvilken isynnerhet larverna användes 

till grund för den systematiska indelningen. 

JaKkoB HUÖBNERS stora verk: »Blätter zur Geschichte euro- 

påäischer Sehmetterlinge» började utgifvas 1790 och fortsattes 

ända till år 1842. Å detta stora och dyrbara arbetes 449 taf- 

lor äro 619 larver af Makrolepidopterer afbildade”. 

F. OCHSENHEIMER, Skådespelare 1 Wien, skref 1807 »Die 

Schmetterlinge Europas», hvilket arbete fortsattes af »Hoftheater 

Oekonomen»> FR. TrTEITZCHE från 1825 till 1835. De många 

och vanligen goda larvbeskrifningar, som här meddelas, hafva 

ofta begagnats af senare författare. 

FREVER, >»stiftskassör» i Augsburg utgaf 1827 sina »Beiträge 

sur Geschichte europäischer Schmetterlinge», och nya >» Beiträge» 

utkommo nnder åren 1833—1858, 1 hvilka 413 larvbeskrifningar 

förekomma. 

I Frankrike framträdde 1832 tvänne särdeles vackra arbeten 

öfver larver, nämligen: »Collection iconographique et historique 

des chemilles d Europe par BoisDuUvaL, RAMBUR et GRASLIN» 

samt »[Iconographie des chenilles par DUPONCHEL», innehållande 

211 arter, isynnerhet af stort värde för sydeuropeiska former. 

Af MILLIERE utkom åren 1859—1875 det praktfulla arbetet: 

> Iconographie et description de chenilles et Lepidopteres tine- 

dits d Europe> mest afhandlande Mikrolepidopterer. 

En »Systematische Beschreibung der Raupen mit Angabe 

deren Lebensweise und Entwickelungszeiten>, en god och,med 

mycken flit åstadkommen sammanställning, utgafs 1861 af O. WILDE, 

och år 1874 utkom v. PRAUNS »Abbildungen und Beschreibungen 

der Europäischen Schmetteérlingsraupen», i hvilket verk afseende 

isynnerhet blifvit fäst vid Mikrolepidoptera. 

Det nyaste arbete rörande fjärilslarver är W. BUCKLERS 

»Larve of the British Butterflies and Moths», utgifvet af STAIN- 

TON, hvilket är det i detta hänseende fullständigaste, man hittills 

"= Förf. anmärker om detta arbete att taflornas figurer icke äro numrerade 

utan blott betecknade med bokstäfver, hvarigenom olika uppfattning af taflor- 

nas ordning vid inbindning gjort sig gällande i de olika exemplaren och anser 

förf. att det Herrich-Schefferska exemplaret bör anses såsom ett normalexemplar 

i detta hänseende. 
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eger. I de tre under åren 1886—389 utkomna 3 banden äro 22 

fjärilslarver för första gången afbildade. 

I journaler, faunor o. s. v. hafva bidrag tiil larvkännedomen 

lemnats af många forskare, bland hvilka exempelvis nämnas Dr 

WocKE 1 Schlesien, RÖSSLER i Wiesbaden, och A. SCHMIDT i 

Regensburg, andra onämda. 

Det föreliggande arbetet är ett verk, som fullständigar det 

1884 af samma förf. redigerade och af Hoffmanska förlagsbok- 

handeln utgifna: »Europäische Sehmetterlinge», som utgått i 

tusentals exemplar. Det är. ett »sammelverk>, som försöker att 

blifva så fullständigt som möjligt och som å 44 taflor i färgtryck 

kommer att innehålla 1500 afbildningar af larver och puppor 

jämte deras foderväxter. Taflorna med tillhörande text fördelas 

på 20 till 22 häften å 1 Mark för häftet, och torde arbetet blifva 

fullt färdigt under sommaren 1891. 

Det nu utkomna Häft. I innehåller dels en afbildning un- 

der rubriken »Ållgemeines», i hvilken omnämnes att då KIrRBY 

1865 utgaf sin förteckning öfver ännu obekanta larver till Euro- 

peiska dagfjärilar, voro blott 140 kända och 180 alldeles obe- 

kanta. Sedan dess, således under sista 25 åren, hafva blott 23 

arters larver blifvit upptäckta. Det återstår således mycket här 

att göra. Den allmänna textafdelningen innehåller början till en 

skildring af fjärilarnes utveckling och meddelar figurer öfver flera 

former af fjärilsägg samt beskrifver larvernas byggnad i allmän- 

het. Den specielt beskrifvande delen af texten börjar med Dag- 

fjärilarnes första familj Papilionide& samt fortsätter med Fam. II 

Pieride och Fam. II Lycenide, allt ordnadt efter STAUDINGERS 

katalog. De åtföljande taflorna, som icke utkomma i systema- 

tisk följd, utmärka sig för naturtrogna vackra afbildningar såväl 

af larver och puppor som af foderväxterna. Detta arbete lofvar 

att blifva af stort värde och kan med allt skäl rekommenderas 

till en hvar vän af entomologiens studium. 

Oskar Th. Sandahl. 
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SKANDINAVIENS VECKLAREFJÄRILAR 

BESKRIFNA AF 

H. D. J. WALLENGREN. 

(Forts. fr.ssid. 112, häft. 3 föreg: år.) 

1. A. myrtillana Trett. Framvingarne hvitgrå; framkanten 

vid basen gulaktig; 1 inkanten från basen till utanför midten en 

stor rostbrun fläck, som i främre brädden nära sitt yttre hörn 

gör ett rundadt starkt utsprång mot framkanten utan att likväl 

upphinna den; utanför vingmidten ett snedt, tandadt tvärband 

från framkanten till analhörnet, blekare rostbrunt; vingspetsen 

blekbrun; framkantshakarne skarpt hvita. 

MWATELENGER, Sp, LOrtr.a ee "Lin. 30-240. 

Larven skall lefva på Vaccinium myrtillus. 

Under maj, juni och juli månader i mellersta och norra 

Sverige från och med Östergötland in i Lappmarkerna, samt 

inom Norge vid Bergen, på Dovre och i Finnmarken. 

2. AA. lundana FaBR. Framvingarne hvitaktigt ockragula; i 

inkanten från basen till utanför midten en stor chokoladbrun 

fläck, som i främre brädden är jämn och utan utsprång, men be- 

gränsas af gulhvitt; utanför midten en rätvinkligt bruten bly- 

linie, åtföljd utaf ett brunt streck; utkanten blekt rödaktigt brun. 

WALLENGRE. Spa cFOLti.r GC ,LADs OM 214566 

Larven grönaktigt grå med gulbrunt hufvud och blekare 

nacksköld samt hvitaktiga fläckar, lefver mellan sammanspunna 

blad på Vicia sepium, Lathyrus pratensis och Örobus niger. 

Ek uppgifves af HeEINEMANN liksom af TREITSCHKE. 

Entomol. Tidskr. Årg. 11, H. 3 (1890). 10 
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Under juni månad i Sverige ända in i Norrbotten och inom 

Norge vid Kristiania, i Romsdalen, Söndmöre och Odalen. 

3. AA. derasana Häen. Framvingarne grå, vattrade med 

mörkgrått; i inkanten från basen till utanför midten en stor, 

framtill helbräddad och ej hvitbegränsad, mörkt chokoladbrun 

fläck; utanför vingmidten är vid framkanten en stor tegelröd 

fläck, hvilken intager nästan hela vingspetsen och blott lemnar 

den grå spegelfläcken med sina hvitaktiga kanter fri. 

IWWIATHENGR.. Sp sl ORLEANS SUI ST 02 AN 

Under juni månad i Blekinge. Larven lefver på törnbuskar, 

Rubus ideas och Vaccinium. Den är olivgrön med rödgult 

hufvud. 

4. A. apicella ScHiFF. Framvingarne bruna, längs fram- 

kanten brunaktigt hvita med hvitaktig strimma från basen utöfver 

vingmidten, hvilken därefter böjer sig till analhörnet och där 

förenar sig med den af brunt uppfylda, hvitaktigt infattade spe- 

gelfläcken och afskär framför denna en tresidig framkantsfläck af 

grundfärgen. 

WALLENCR:. Sp: TO & Tin, Bos-243: 

Larven svartgrön med hvita, svartspetsiga vårtor, blekgult, 

brunfläckigt hufvud och nacksköld och svartfläckigt analsegment; 

lefver på Rhamnus frangula, Myrica gale, Ligustrum och 

Cornus. Öfvervintrar fullvuxen i en pergamentartad spånad. 

Under maj, juni och juli månader i södra och mellersta 

Sverige, åtminstone in uti Upland samt i Norge vid Kristiania. 

12... Slägtet: P&edisca., TRE. 

Framvingarnes styloid- och glenoidalgrenar utgå från skilda 

punkter på diskfältet. Bakvingarnes radial- och subradialgrenar 

utgå ur samma punkt på diskfältet, och styloid- och ulnargrenarne 

likaledes, men oftast förenade i gemensam stam eller styloidgre- 

nen saknas: oberoende nerven än aflägsnare från, än ur själfva 

bakre hörnet af diskfältet, men alltid vid sin upprinnelse böjd 

mot styloidgrenen. Thorax utan upprättstående hårbuske. Fram- 

vingarnes subradialgren upprinner närmare till radialgrenen än 

till carpalgrenen; metacarpalgrenen enkel. Framvingarnes fram- 

kant hos & med eller utan flikformigt omslag nära basen och 
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hanens baktibier utan hårpensel. Framvingarne antingen smala 

eller utåt mer eller mindre utvidgade, med rundad eller skarp al- 

drig sikelformigt böjd spets. Antennerna hos & enkelt, sällan 

penselformigt cilierade. Palperna långa eller korta. 

Detta artrika slägte har blifvit deladt i flera, men då de af krop- 

pens plastika delar hemtade karakterer nästan uteslutande tillhöra 

ena könet, kunna vi endast upptaga följande åtta såsom subgenera: 

d 

| 
j I; Subgen. Cacochroea LED. Framvingarne hos & med flikformigt omslag 

nära framkantsbasen; bakvingarnes ulnar- och styloidgrenar ur diskfältet med 

gemensam stam; antennerna hos & utan utskärning ofvantill nära roten, med 

penselformigt hopade cilier; palperna blott något längre än hufvudet; fram- 

vingarne utåt bredare med föga sned utkant och afrundad spets. 

I. P. grandevana ZELL. Framvingarne röda, gulaktigt grå- 

tätt marmorerade af hvitt och rödbrunt, hvilken senare färg där 

och hvar hopas till större eller smärre fläckar; bakvingarne brun- 

grå med hvitaktiga fransar. 

NWALPENGR. I Sp.r FOFtr. (CE LIN. 20 HAS 

Under juli månad i Skåne bland Zussilago spuria, där den 

lefver vid rötterna i perpendikulära sandrör, hvilkas nedre ända 

FN RV RIVET TER RE IE IST VN 

slutar vid växtroten. 

: II. Subgen. Poecilochroma STEPH. Framvingarne hos & med fliktormigt 

s omslag. nära framkantsbasen; bakvingarnes ulnar- och styloidgrenar ur diskfältet 

med gemensam stam; antennerna hos I utan utskärning ofvantill nära roten 

| enkelt cilierade; palperna dubbelt så långa som hufvudet; framvingarne utåt 

bredare med föga sned utkant och afrundad spets. 
FYRUT 

2. P. solandriana LIN. - Framvingarne hvitgrå, grå eller 

ra gulaktigt grå, brunpudrade, med stor, bred, mörkbrun eller rost- 

PETTE ITE 

brun, halfrund inkantsfläck, som börjar nära basen och sträcker 

sig ofta ända till analhörnet; bakvingarne brungrå; framvingarnes 

fransar grå, mot analhörnet städse med mörk färg, som skarpt 

afsticker från den ljusare främre delen. 

ATERS YST yn, 

WALEENGR. : Dp; =LOFtI: oOCt LT. 2031-505 

Var. I. parmatana Huss. Framvingarne mörkt rödbruna 

2 med tydlig, triangulär, hvit inkantsfläck. 

i Var. 2. ratana Hiäers. Framvingarne blekt rödbruna; 

] basfältets yttre brädd kantad med ett mörkt vinkelformigt brutet 

; tvärstreck samt étt mörkt, snedt tvärstreck öfver disken. 

| Larven såsom ung smutshvit med glänsande svart hufvud 

och nacksköld samt svarta vårtor; äldre hvitgrå med mörkgrå 

k 
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vårtor, svartbrunt hefvud och gråbrun nacksköld; fullvuxen gul- 

hvit med grå fläckar omkring de 'svarta vårtorna, kastaniebrunt 

hufvud och gulbrun nacksköld; lefver i sammanspunna blad huf- 

vudsakligen på hassel, men äfven på björk, asp och vide. 

Under juli och augusti månader på hela halfön ända in i 

Finmarken uti en mängd varieteter, som förmedla öfvergången 

från hufvudformen till ofvan upptagna. 

3. P. sordidana Hiss. Framvingarne blekt gråbruna med 

mörkbruna teckningar och småstreck; basfältets yttre brädd bildar 

vid inkanten ett snedt mörkbrunt streck, hvilket på midten af 

vingen möter ett liknande streck från analhörnet, det rum, som 

af dessa streck inneslutes, är blekare än öfriga vingen; bakvin- 

garne gulbruna. 

Hin. fig. 292. ”TREIT. VIII 2:78. stabiläna STAINT: 

Man. II. 209. Solandriana HEIN. Schm. II. 1. 145. 

Larven skall lefva på al, hvars blad den bollformigt sam- 

manspinner. Den är blågrå med svarta punkter, hufvud och 

nacksköld. 

Under augusti månad i Skåne, men utan tvifvel äfven i an- 

dra provinser af Sverige, alldenstund den sannolikt blifvit sam- 

manblandad med föregående, från hvilken den lätt skiljes genom 

de längre och smalare framvingarne med dessas mycket snedare 

utkant. Dessutom är den större. 

4. P. semifuscana STEPH. Framvingarne violettgrå eller 

hvitgrå, mörkspräckliga med en mörk fläck vid kanten af bas- 

fältet och en sådan bakom vingmidten; eller med kanelbrun in- 

blandning isynnerhet i basfältet och utkantsfältet; stundom äro 

utkanten, ett tvärband och ett snedstreck ur vingspetsen brun- 

röda i bakvingarne hvitaktiga, i spets och utkant brunaktiga. 

STEPH. Ill: IV. 140: £.30656 t. EIEINSSSEIOS TESS 

SCiUuFAnA EL ide, VIS ESO SA 205 

Var: melaleucana DuP. Framvingarnes främre hälft svart- 

grå, inre hälften längs inkanten krithvit. 

IDUP: JAG: 2 bear 2 Dag Ser MEL SS RSTVE 210 ERT ESE 

Larven skall lefva på åtskilliga pilarter. - Den är hvitaktig, 

stundom längs ryggen gråaktig, hufvud och nacksköld blekgula 

eller bruna med mörkare teckning. 
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Under augusti månad i Skåne, men blott hufvudformen, ej 

ännu varieteten. 

III. Subgenus: Pedisca. Framvingarne hos & med flikformigt omslag 

nära framkantsbasen; bakvingarnes ulnar- och styloidgrenar ur diskfältet med 

gemensam stam, blott hos P. trifunctana 9 ur diskfältets bakre hörn skilda 

från hvarandra; antennerna hos &A utan utskärning ofvantill nära basen, enkelt 

cilierade; palperna blott något längre än hufvudet; framvingarne utåt bredare 

med föga sned utkant och afrundad spets. 

Öfver sigt af arterna: 

I:o. Framvingarnes hela inre hälft ljusare än framkantshälften, med 2 runda 

(10 23)0) Fal frn LS VE) ah ef eg ESA SA UNS TR RNE MARE AES RENA Ran 5 Crenana. 

II:o. Framvingarnes inre hälft åtminstone ej helt och hållet ljusare än fram- 

kantshälften. 

A) Framvingarnes basfält med en rostbrun, framåt försvinnande inkants- 

fa Gka se Ar ory TROTS Ng Er Sn ba Se oe spears eneeng 6 Maculana. 

B) Framvingarnes basfält ända till framkanten af lika färg. 

(1:0) Framvingarne med en stöfvelformig hvit fläck, som börjar innan- 

för inkantsmidten och vänder spetsen mot analhörnet... 7 Foenella. 

(2:0) Framvingarne med -2 rödbruna inkantsfläckar. > ..... 8 Hibneriana. 

(3:0) Framvingarne med en mer eller mindre tydlig ljus fläck vid eller 

bakom inkantsmidten, ej hinnande framkanten, ej heller ut i anal- 

hörnets fransar, 

” a) Framvingarnes spegelfläck i det inre bredt hvit eller hvitaktig. 

1) Framvingarnes fransar bakom vingspetsen med 2 genomgående 

Bvitar fläCkarjy boose Res Beat KR sor ass RA 9 Pflugiana. 

2) Framvingarnes fransar bakom vingspetsen ej med fullständigt 

genomgående ljusare fläckar, 

(a) Framvingarnes inkantsfläck räcker framåt ej öfver vingmidten. 

(1) Inkantsfläcken hvit med svag brun anstrykning, 10 B/maculana. 

(2) Inkantsfläcken hvitgrå med 1 eller flera bruna streck. 

11 Biscutana. 

(b) Framvingarnes inkantsfläck räcker nästan till framkanten 

(vingspetsen rostfärgad). 

(1) Framvingarnes basfält vid framkanten utbredt och räckande 

utåt. längre än vId IOkantel= —o..oocoooskybeced 12 RBoborana. 

(2) Framvingarnes basfält vid framkanten räckande ej så långt 

SONY VIC, ORKAN LENS ass ner te ss AADLI Ea 13 Suffusana. 

b) Framvingarnes spegelfläck i det inre ej eller knappt ljusare än 

grundfärgen, eller är den blott vid analhörnet infattad med hvitt, 

eller ;också är den otydlig. 

1) Spegelfläckens infattning och inkantsfläcken lika metallglänsande. 

(a) Inkantsfläcken genomskuren af 1—2 mörka linier. 14 Ravulana. 

(hb) Inkantsfläcken icke eller blott otydligt mörkvattrad, 
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(1) Åtminstone panna och palper hvitgula ...... 15 Graphana. 

(2) Hufvud och palper svartbruna, lika mörka som thorax. 

16 Sublimana. 

2) Spegelfläckens infattning är starkare metallglänsande än den 

hvita eller med hvitt uppblandade inkantsfläcken. 

(a) Vid” spegelfläckens främre infattning en skarpt markerad 

svart fläck. 5 

(1) Framvingarnes spets svartaktig oooooooo- 17 Immundana. 

(2) Framvingarnes spets rostgul. 

o) Bakvingarne smala, spetsiga; spegelfläcken utan eller med 

otydliga svarta punkter see =r oe 18 Tetraquetrana. 

00) Bakvingarne bredare; spegelfläcken med en rad tydliga 

svarta punkter. 

") Spegelfläckens bakre blyinfattning är utåt tydligen och 

merendels tämligen bredt infattad af hvitt. 19 Cirsiana. - 

>") Spegelfläckens bakre blyinfattning ej infattad af hvitt. 

20 Brunichiana. 
(b) Vid 'spegelfläckens främre infattning ingen eller en otydlig 

SVärk sfläck sasosseoe.: OS KR LSS AE MR 21 Penkleriana. 

(4:0) Framvingarne utan någon ljus, framtill tydligen begränsad inkants- 

fläck, men ofta i det stället med ett mot vingspetsen riktadt tvär- 

band. (Hoborana och suffusana se ofvan.) 

a) Framvingarnes svartaktiga basfält sträcker sig utöfver ”/3 af fram- 

kanten eller ej skarpt begränsadt ända till den svartgrå vingspetsen. 

22 Tripunctana. 

b) Framvingarnes basfält i framkanten tydligen begränsadt, eller kan 

det ej skiljas från öfriga vingfärgen. 

1) Framvingarne med ett från framkantsmidten till närheten af anal- 

hörnet snedgående mörkt tvärband, hvilket i inkanten är bre- 

dare än det innanför varande ljusa tvärbandet. 

(a) Framvingarne med silfverhvita mer eller mindre sammanflytande 

fVvärlinier:. ess ss DE SEA IEEE SEE 23 Tedella. 

(b) Framvingarne med 2 silfverhvita tvärband, det yttre stundom 

SEN OMDbrEUtetruc Eos. ot ofes Jane Bee SSE AE 24 Proximana. 

2) Framvingarne med ett från framkantsmidten till närheten af anal- 

hörnet snedgående mörkt tvärband, hvilket i inkanten är smalare 

eller knappt bredare än det innanför varande ljusa stället. 

(a) Fufvud och palper "brungrä-...s--s =.o5=- 25 Rhododendrana. 

(Bb) EEFTu fvud/ och palper bruna:< <=> KA NEENFEESenTee 26 Nigricana. 

3) Framvingarne utan ett från framkanten till nära analhörnet sned- 

gående mörkt tvärband, men i dess ställe med mörk vattring, i 

synnerhet mot framkanten. 

(a) Framvingarne med en stor rödbrun inkantsfläck, som från 

analhörnet sträcker sig nära till basen so sooooo- 27 Nisella. 

(b) Framvingarne utan sådan inkantsfläck. Grundfärgen hvit. 
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(1) Framvingarnes spets liksom vingen för öfrigt krithvit. 

28 Bilunana. 

(2) Framvingarnes spets rostgul....ooooo.o------- 29 Campoliliana. 

5. P. crenana Husen. Framvingarne längs framkanten svarta 

med blå, på tvären stälda blylinier, längs inkanten hvitaktiga med 

två rundade, framåt riktade utsprång, mot basen rostbrunaktiga; 

hjässan ockragul. 

HuäBN. f. 242. ZELL, , SIS: 1840: -230: STAINT. Man 

II: 208. monackana: FH; S. IV; 240. 

Larven hvitaktigt grön med blekbrunt hufvud; lefver på 

sälg och pil. 

Under maj och juni månad funnen vid Kristiania, på Dovre 

och inom hela Sverige in 1 Lappmarkerna. 

6. P. maculana FaABR. Framvingarne rostbruna, vattrade 

med blygrå streck särdeles mot analhörnet; i inkanten nära basen 

en oregelbunden svart, med ockragult kantad fläck och nära anal- 

hörnet en rundad, rostbrun, hvitkantad, utåt med svart ifyld fläck. 

WALLENGR. Op. I Ort: & Liner]. 57. 

Larven grönhvit med grå vårtor, glänsande svart hufvud 

och nacksköld. Nära förpuppningstiden är den smutshvit med grå 

vårtor, mörkbrunt hufvud och gulbrun nacksköld. Lefver i sam- 

manrullade blad på asp. 

Under augusti och september månader i södra och mellersta 

Sverige, åtminstone upp i Vester- och Östergötland; inom Norge 

anmärkt vid Kristiania och i Odalen. | 

7. P. foenella Lin. Framvingarne chokoladbruna; i inkanten 

en hvit, snedstående, inåt vinklad och därigenom stöfvelformig 

fläck, som vänder fotspetsen mot analhörnet och hälen mot fram- 

kanten utan att upphinna någondera; i analhörnet en blygrå, ägg- 

rund spegel, innehållande några svarta punkter. 

IWMALLENGR. > Spe oKORIEY (CE LIND. 22/07 = BSS 

Larven gulaktigt hvit med brunt hufvud och blekare nack- 

sköld; lefver i stjälkarne och rötterna till Årtemisia vulgaris. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige 

samt södra Norge. 

8. P. Hibneriana ZELL. Framvingarne rödgrå;, i inkanten 

nära basen en mörkt rödbrun, halfmånformigt krökt, trubbig, 

ljuskantad fläck och nära analhörnet en tresidig, större fläck af 
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samma färg, ingendera hinnande framkanten; spegelfläcken svart- 

punkterad; från vingspetsen till utkantsmidten ett mörkt band. 

MWALLENGR: + Oops TOP: LCC 10.2 3, js 

Under juli månad på Gotland. 

9. P. Pflugiana Haw. Framvingarne gråbruna, svartvatt- 

rade; 1 inkantens midt en stor hvit fläck; vid analhörnet en run- 

dad hvit (5) eller gråaktig (9) spegelfläck, inneslutande svarta 

punkter och innefattad af violettrödt eller blågrått; fransarne 

bakom spetsen med 2 fullt genomgående hvita, strålformiga 

fläckar. 

INVVATDLENGRA 119. CLOBUE. (GC KLAS N24Te OS 

Larven glänsande röd med bruna fläckar, svart hufvud och 

nacksköld; lefver i stänglarne på tistel. 

Under juni månad i Skåne. 

10. P. bimaculana Don. Framvingarne rostbruna med vio: 

lettgrå inblandning och svartbrun vattring; vid midten af inkan- 

ten en hvit, till vingmidten hinnande, stor fläck med svag brun- 

aktig anstrykning; nära analhörnet en stor, framtill rakt afskuren 

gulhvit, ej punkterad spegelfläck; fransarne vid vingspetsen rost- 

färgade, i analhörnet bredt hvitaktiga. 

NVATLENGR: = Sp: ob OTUR, (CE: SLTING 2 SO 

Larven gråhvit med svarta vårtor, brungult hufvud och grön- 

gul nacksköld; lefver på björk och förpuppas i jorden. 

Under juni, juli, augusti och september månader i södra och 

mellersta Sverige upp i Vester- och Östergötland, men sannolikt 

ännu högre mot norden. Anmärkt i Norge på Modum. ; 

11. P. biscutana WocKer. Framvingarne mörkbruna med 

rostfärgad inblandning och några tvärgående blylinier; 1 inkantens 

midt en blygrå, hvitgrå eller hvit, till: vingmidten hinnande, ore- 

gelbundet qvadratformig, stor fläck med 1—3 bruna streck från 

inkanten; nära analhörnet, en stor rundad, genom ett rostfärgadt 

streck delad fläck af samma färg som den förra eller något dunk- 

lare; fransarne grå, i analhörnet ljusgrå eller hvitaktiga. 

WALLENGR.. op. LOrtf. (85 TIN: 02202 

Larven mörkt gulgrön med mörkare vårtor, som bära fina 

hår; hufvud och bröstfötter mörkbruna, lefver på Betula nana. 

Under augusti månad på Dovre och i Finmarken. 
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12. P. roborana SCHIFF. Framvingarne hvita med matt 

violettgrå inblandning; basen och en strimma längs framkanten 

bruna; vingspetsen roströd jämte utkanten; spegelfläcken blygrå, 

inåt brunbegränsad, med svarta punkter; fransarne blygrå, i spet- 

sarne brunaktiga, i analhörnet hvita: palperna rostbruna. 

IWATDENGRS Spe LOPE. GELIN. 200 IT 

Larven glänsande brun eiler lefverbrun, halft genomskinlig, 

med litet, ljusbrunt hufvud, svart nacksköld och liten svart anal- 

sköld; intestinalkanalen synlig. Lefver i de unga skotten på 

Rosa canina och R. spinosissima m. fl. Rosa-arter, där den 

sammanspinner löfven och uppäter hjärtskotten och de späda 

blomknopparne. 

Under juli och augusti månader i södra och mellersta Sverige 

åtminstone in i Upland; inom Norge anmärkt vid Kristiania. 

Adam. För vidare efterforskning hos oss må diagnoser för 2:ne denna när- 

stående arter här intagas, hvilka sannolikt äfven hos oss förekomma, ehuru ej 

ännu här anmärkta: 

P. rosecolana DouvBL. Alldeles lik föregående till färgen, men framkanten 

mera rundad och mer regelbundet fläckig. (Anses af några såsom var. af P. 

suffusana). 

DOUBL. Zool. 1849. 2364. STAINT. Man. II. 206. BARRETT. Ent. 

4 Month. Mag. XV. 247. 

Larven  afsmalnande mot hufvud och anus, ryggsidan ända till andhålen 

purpurbrun, buksidan hvitaktig; hufvudet brunt, nackskölden svart och anal- 

skölden brun; lefver i de unga skotten på osa rubiginosa m. fl. Rosa-arter, 

där den förfar på samma sätt som föregående. | 

Under juni och juli månader i England och Danmark. 

P. anioenana HiäBN. Framvingarne blekt rosenfärgade; basfältet gråbrunt; 

midtelbandet grått; vingspetsen rödgrå; spegelfläcken tämligen otydlig, rosen- 

färgad, med små svarta fläckar i yttre och en stor svart fläck i inre kanten. 

| HäBsN. t. 248. TREIT. VIII. 41. STAINT. Man. II. 206. BARRET 

Ent. Month. Mag. XV. 248. incarnatana HEIN. Schm. II. 1. 163, 

(ex parte). 

Larven liknar den till 70507aza hörande, men är mindre och lefver likaledes 

på Rosaearter, särdeles på &. spinrosissima, Arten är träffad i England, Tyskland 

och Finland. 

13. P. suffusana ZELL. Framvingarne hvita med blygrå 

inblandning; det vertikalt begränsade basfältet gråbrunt, i in- 

kanten tydligt, ehuru ej mycket bredare än i framkanten; utkan- 

ten och vingspetsen kanelröda; spegelfläcken blyfärgad, inåt be- 



154 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1890. 

gränsad af en gråbrun, med svart uppblandad fläck; fransarne blygrå; 

palperna gråbruna. 

IWALLENGR:,. SP: ChORC (85 San. s2l26 IS: 

Larven såsom yngre lefverbrun med glänsande hår, svart 

hufvud och nacksköld; såsom äldre blekare med grönbrun an- 

strykning, ljusbrunt hufvud, svart nacksköld och gulaktig anal- 

sköld. Lefver i de unga skotten på hagtorn, där den samman- 

drager bladen. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige, 

åtminstone in i Vestergötland. 

14. P. ravulana H. S. Framvingarne brungrå, vid basen 

fint svartstreckade; i inkantsmidten en ljusgrå, svartstreckad fläck, 

som genom ett smalare och något mörkare bånd utlöper i fram- 

kanten; utanför detta ett smalare ljusgrått, vid spegelfläcken 

slutande, snedt tvärband och nära utkanten en blylinie; spegel- 

fläcken rostfärgad, på båda sidor med blygrå infattning samt med 

eller utan små svarta punkter; fransarne grå, med otydliga, lju- 

sare ställen; hufvud och palper mörkt askgrå. 

MWALLENGR. op. LO i06=TAD. C205S ANOS 

Under juni och juli månader omkring Betula nana i Odalen, 

Gudbrandsdalen och Finmarken. 

15. P. graphana Trrit. Framvingarne gråbruna, stundom 

rostgult pudrade och med blygrå inblandning, vid basen mörk- 

streckade; i inkanten en hvit, i yttre brädden obestämdt begrän- 

sad, i inre brädden mörkpunkterad öfver vingmidten hinnande, 

bred, tresidig fläck: vingspetsen rostfärgad; spegelfläcken rost- 

färgad med svarta punkter eller streck och tjock blyfärgad infatt- 

ning; fransarne blygrå med grågula spetsar och otydliga ljusare 

ställen; panna och palper hvitgula. 

WALLENGCR. Op. sLOrtr:-8 Tfinsk2 15 LÖO: 

Under juli månad 1 Skåne. 

16. P. sublimana H. S. Framvingarne svartgrå (&) eller 
svartbruna ($2), gulpudrade, vid basen mörkstreckade; i inkanten 

en tämligen liten, framtill obestämdt begränsad, hos 2 ofta :ge- 

nom ett smalt band till framkanten fortsatt, föga brunstreckad, 

hvit fläck; vingspetsen nästan guldgul; spegelfläcken smal, svart- 

punkterad, på båda sidor infattad af breda, fint hvitkantade bly- 
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linier; fransarne grå med 2 hvita fläckar, i analhörnet knappt lju- 

sare; hufvud och palper svartbruna. 

VVATBENGRI SD = = ORO SLI 2. ROS 

Under juni och juli månader på Dovre. 

17. P. immundana F. R. Framvingarne svartbruna, mör- 

kare och ljusare marmorerade, med bred, hvit, gråvattrad, tre- 

sidig inkantsfläck och svart, ofta otydlig fläck nära den ovala, 

stundom med glänsande blyfärgad inblandning försedda, sällan 

svartpunkterade, men af tjocka blylinier infattade spegelfläcken; 

vingspetsen svartaktig; hufvud och thorax grå. 

WALLENGR: op. -LOrtr; & Lin. 22: 100. 

Larven grönaktigt grå med brunaktigt hufvud; lefver i sam- 

manvecklade blad på al, men enligt STAINTON äfven på björk. 

Under juni, juli och augusti månader i Skåne, Blekinge och 

Småland inom Sverige samt inom Norge vid Kristiania, i Gud- 

brandsdalen, Odalen och på Dovre. 

18. P. tetraquetrana Haw. Framvingarne gulbruna, mörkt 

brunvattrade, med ljusgrå, brunvattrad, tresidig eller fyrsidig, ofta 

till framkanten genom ett något mörkare, smalt tvärband fortsatt 

inkantsfläck och svart, tresidig, stundom otydlig fläck nära den 

hvitgrå, inuti gulaktiga, ofta svartpunkterade, af tjocka blylinier 

innefattade spegelfläcken; ofvan den tresidiga svarta fläcken en 

liten hvit fläck; vingspetsen rostgul; hufvud och thorax grågula. 

WAELENGR. =Sp; oKOrtra & Skin. 20. TOS: 

Larven gulgrön, hvitgrön eller gul med vårtor antingen af 

samma färg som kroppen eller ljusgrå eller mörkgrå; hufvudet 

ljusbrunt eller brunt; nackskölden brunaktig eller brun, stundom 

grönaktig och baktill med mörkbrun kant. Lefver i sammanveck- 

lade blad på björk och al. 

Under juni och juli månader i halföns flesta provinser ända 

upp i Finmarken. a 

19. P. cirsiana ZELL. Framvingarne svartaktigt bruna, svart- 

vattrade, med mörkt blygrå inblandning och stor hvit, i inkanten 

mörkpunkterad, stundom genom ett blygrått band till framkanten 

fortsatt inkantsfläck; den smala, vertikala, med svarta punkter 

eller streck försedda spegelfläcken är i inre brädden bredt blygrå 

och vid analhörnet infattad af bredt hvitt; vingspetsen och ut- 

kanten rostgula; fransarne grå, vid analhörnet ljusare grå, utan 
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ljusare fläckar; hufvud och palper mörkbruna; bakvingarnes fran- 

sar grå, sällan hvitaktiga. 

MWALLENGR,. SP. LORtE 65 IN. f206 LÖP å 

Larven skall lefva i stängeln på tistel, Scabiosa och Cir- 

sum palustre, där den öfvervintrar och förpuppar sig. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige 

åtminstone in i Upland, samt inom Norge i Gudbrandsdalen och 

på Dovre. Liknar närmast P. Pflugiana, hvarför många anse 

den såsom var. däraf och sannolikt med rätta. 

20. P. Brunnichiana ScHiFF. Framvingarne ockragula eller 

mer eller mindre mörkbruna, mörkvattrade, med ' rostfärgad in- 

blandning och stor, oregelbunden, hvit, i inkanten matt mörk- 

punkterad, sällan af mörka linier genomskuren och stundom ge- 

nom ett matt ljust band till framkanten fortsatt inkantsfläck; den 

smala, rostfärgade, med svarta streck försedda spegelfläcken är i 

båda bräddarne infattad af tjocka blylinier; vingspetsen rostgul; 

fransarne grå, i analhörnet hvitgrå; hufvud och palper gulgrå; 

bakvingarnes fransar gulhvita. i 

MWALTLENGRS OPs oLOFESA05 IN fos TÖMTS | 

Larven skall lefva i blomstänglarne på TZussilago farfara 

HEIN. men sannolikt misstag. 

Under juni, juli och augusti månader i hela Sverige ända 

in i Lappmarkerna, men inom Norge anmärkt blott vid Kristiania 

och Bergen, samt i Gudbransdalen. 

21. P. Penkleriana ScHiFF. Framvingarne rostgula eller 

mer eller mindre rostbruna med stor, hvit, matt brunvattrad, ge- 

nom ett smalt, mer eller mindre dunkelt band till framkanten 

fortsatt inkantsfläck; den breda, framtill öppna, rostgula, meren- 

dels med svarta streck tecknade och genom ett rostgult ställe 

med inkanten förenade spegelfläcken är af glänsande blylinier in- 

fattad; fransarne grå med blyglans, vid analhörnet i spetsarne 

rostgulaktiga; palperna hvitaktiga. 

så 

| 
i 

| 

II 
| 
1 

Var. Framvingarne enfärgadt rostgula utan annan teckning 

än spegelfläckens blyinfattning och de hvita framkantsfläckarne. 

WAEBENGR. 0 Pp. = TOrtr. 6 I IDSS 200 ÖV 

Larven smutsigt hvit, grågrön eller smutsgrön med föga 

mörkare vårtor: hufvud, nacksköld och analsegment glänsande 
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; svartbruna eller gulaktiga. TLefver i bladknoppar och blomknop- 

par på hassel och al. 

- Under juli och augusti månader på hela halfön ända in i 

Finmarken. 

22. P. tripunctana ScHiFfF. -Framvingarne blåhvita med 

hvita tvärstrimmor; basen och en strimma längs framkanten till 

dennas midt svartgrå; vingspetsen svartgrå; spegelfläcken i det 

inre brunaktigt hvit med starka, svarta punkter, framtill öppen, 

: bredt infattad af blygrått; fransarne mörkgrå, glänsande, i anal- 

hörnet hvitaktiga; palperna rödgula. 

NWATTLENGR, Sp. JOLIE. SC fin... 22. 170: 

Lärven smutsigt brungul med 'svarta långslinier och tvär- 

linier, svartbrunt hufvud och nacksköld. TLefver i knopparne 

på Fosa. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta. Sverige 

åtminstone in i Öster- och Vestergötland samt inom Norge an- 

märkt vid Kristiania och Bergen samt i Gudbrandsdalen, Roms- 

dalen och Söndmöre. 

23. P. tedella Lin. Framvingarne mörkbruna med silfver- 

hvita, mer eller mindre till oregelbundna tvärband sammanflytande, 

vågformiga linier, som stundom betäcka hela ytan, så att grund- 

färgen blott antydes genom mörk vattring, men stundom försvinner 

och blott antydes nära framkantspunkterna; fransarne ljusgrå med 

2 hvita fläckar; ansigte och palper hvitaktiga. 

WALLENGR. Sp. Tortr. & Tin. 23. 177. (comitana Auct:). 

Larven Must brungul med 2 smala, bruna ryggband, grå 

vårtor, eller grönaktig med hvitaktiga eller smutshvita ryggband; 

hufvud och nacksköld svartbruna med ljusare fläckar; analseg- 

; mentet gråtöcknigt. Lefver mellan sammanspunna barr på Pi- 

nus abies. 

Under maj, juni och juli månader i hela Sverige ända in i 

Lappmarkerna; inom Norge anmärkt vid Kristiania och i Odalen. 

24. P. proximana H. S. Framvingarne svartbruna med 2 

silfverhvita tvärband, det yttre i framkanten gaffelformigt deladt, 

stundom genombrutet; fransarne ljusgrå utan hvita fläckar; hufvud 

: och palper brunaktigt hvita. 

ER SKIV 210: 1. fav QskAcCiana STAINT. Man. I 2165 

Bland barrträd i juni månad i Blekinge. i 

Re 
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25. P. rhododendrana H. S. Framvingarne ljust brungrå 

med rostgul glans i utkanten och blygrå vattring vid basen; ett 

matt blygrått, af brunt genomskuret, snedgående tvärband innan- 

för midten och matta blylinier från framkantshakarne till anal- 

hörnet; fransarne glänsande hvitgrå med 1 hvit fläck; hufvud och 

palper brungrå. 

MWALIENGE. - Sp.e TOrtr. 05 bin 23: LS: 

Under juli månad i svenska Lappmarken och i Gudbrands- 

dalen. 

26. P. nigricana H. S. Framvingarne mörkbruna med vio- 

lett glans och vid basen blygrå vattring; innanför och bakom 

midten oregelbundna tvärband, bildade af blygrå, tättstående, vå- 

giga tvärlinier; fransarne gråbruna; hufvud oeh palper bruna. 

NW ALBENGR, OPs LOSE. CC ok IDS25 SIS jÖr 

Larven smutsgul med grön anstrykning, svart hufvud och 

svart nacksköld. Lefver i knoppar på gran. 

Bland gran i juni månad i Vestergötland. 

27. P. nisella CLERK. Framvingarne grå, brunvattrade, med 

mer eller mindre ockragul anstrykning; en stor bred, rostbrun 

inkantsfläck, hvilken börjar nära analhörnet och sträcker sig in 

emot basen; spegelfläcken krökt, med svarta, framåt längre streck, 

hvitinfattad, men ofta otydlig; fransarne brungrå, vid analbörnet 

hvitgrå; hufvud och palper brungrå. 

Var. Framvingarne enfärgade utan brun inkantsfläck, eller 

basfältet brunt och midtelfältet ljust. Varierar så, att knappt det 

ena exemplaret är alldeles likt det andra. 

WALLENGR; Op. fortf. CoSkn: K226rmöS 

Larven skall likna den till P. maculana och lefva på asp 

och vide. 

Under juli, augusti och september månader i södra och mel- 

lersta Sverige åtminstone in i Upland, samt inom Norge i Gud- 

"brandsdalen, Österdalen, Odalen och vid Kristiania. 

28. P bilunana Haw. Framvingarne krithvita, matt grå- 

töckniga, med 2 mörkgrå inkantsfläckar, den ena innanför mid- 

ten, den andra nära analhörnet. 

WALLENGR. Sp. LoOrtr.; cc ins 225A 

Larven skall lefva i knoppar på björk. 
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Under juni och juli månader i Östergötland, på Gotland 

och vid Kristiania. 

29. P. campoliliana SCHIFF. Framvingarne hvita med brun- 

vattradt basfält och rostfärgadt utkantsfält med svarta fläckar 

framför den öppna, rostgula, med fina, svarta streck försedda 

spegelfläcken, som är infattad med starka blylinier; vingspetsen 

rostgul. 

NV AÄTTENGR SA Spec: KOBE, (CELL 2250 100 

Larven gulgrön med genomlysande grön eller gul intestinal- 

kanal; hufvudet ljust rödgulaktigt med mörka mundelar; nack- 

skölden glänsande, af samma färg som hufvudet. Lefver på undre 

sidan af bladen på Salix caprea. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige 

åtminstone in i Vestergötland samt inom Norge vid Kristiania, 

i Odalen, Österdalen och Söndmöre. 

IV. Subgen: Catoptria (GN.) Framvingarne hos & med flikformigt om- 

slag nära framkantsbasen; bakvingarnes ulnar- och styloidgrenar ur diskfältet 

med gemensam stam; antennerna hos & utan utskärning ofvantill nära roten, 

enkélt cilierade; palperna något längre än hufvudet, nedböjda; framvingarne 

långsträckta, smala, utåt knappt utvidgade, med ganska sned utkant och fram- 

stående spets. 

Ofversigt af arterna: 

A) Framvingarnes framkant saknar framkantshakar, men har i dess ställe 

större, snedt mot basen vända, ljusa fläckars.solooosoo--o--- 30 /Infidana. 

B) Framvingarnes framkant har mer eller mindre tydliga, ljusa, snedt mot 

utkanten stälda framkantshakar. 

a) Framv: åtminstone i basfältet med mörka, vågformiga tvärlinier och 

30. P. infidana Högen. Framvingarne ljust rostbruna med 

hvitaktiga nerver och 2 mörkbruna genom de hvitaktiga nerverna 

i fläckar upplösta tvärband, det inre från inkanten till diskfältet 

och därefter till vingbasen, det yttre från inkanten nära anal- 

hörnet, oregelbundet snedt mot framkanten, en stor tresidig mörk- 

brun fläck nära vingspetsen genom en strimma utskjutande både 

däri och i det yttre tvärbandet. 

IWIATBENGR fu ml ONE, SCMLIN, 24, TO5- 
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Under augusti månad i Skåne bland ÄÅrtemisia campestris, 
hvarpå larven skall lefva i rötterna och rotskotten. : 4 

41. OP. cecimaculana Hörs. Framvingarne gråaktigt ockra: / 

bruna; basfältet vattradt af ljusa och mörka, vågformiga tvär- 

linier, en i grundfärgen försvinnande och obestämd gråaktig A 

inkantsfläck; spegelfläcken otydlig, bred med matt glänsande 

infattning och 2 otydliga svarta punkter. | 

HUSN. f. 27. H.sSi IV. 240. STAINT. Man: ll Nemos 

Hein. Schm. II. 1. 172. Kollariana H. S. f. 295. 

Under juli månad i Skåne bland Önonis och Artemisia 

samt vid Asker i Norge. 

32. -P. cana Haw. Framvingarne hvitgrå eller blekt ockra- 

gula; basfältets bakre del rödbrun, ej vattrad; öfver midten ett 

något vinkladt brunaktigt band, från hvilket en långsgående 

strimma löper öfver spegelfläcken ut i utkanten, spegelfläcken, 

infattad af blylinier, har 2—3 svarta streck eller punkter. 

Haw. Lep. Brit. 456. STEPH. Il. p. 124. Carduana 

Gu. Ind. 54. SCOPOLIANA STAINT. Man. IL. 210 

Hohenwarthiana TREiIT. VIII. 204. H. S. IV 248: 

f.. 206. -FFIN. Schm, IL I: 173. (HOnsSGn IEI 

WALLENGER. Sp: LOrtr:. Oc Jin. 24. TOA 

Larven gulhvit med kastaniebrunt hufvud och nacksköld; 

lefver i fröhufvuden på Cirsium lanceolatum och andra tistlar; 

sällan i Centaurea. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige 

åtminstone in i Upland; inom Norge anmärkt vid Kristiania. 

Anm. En annan art, denna närstående, torde äfven hos oss förekomma, 

hvarför en kort diagnos må för densamma här intagas: 

P. fulvana (STEPH.) Framvingarne blekt ockragula, med en bred brun 

strimma från basen långs framkanten till utkanten och närmast framkanten 

stundom utplånad; spegelfläcken, infattad af matt blyglans, har 3 svarta, genom- 

brutna linier. 

STEPH. II: IV. 124: NWO0D. Ind. £5 980: STANS Manyskg | 

210. gaceara IH... S..IV: 248; HEIN; Schm; IIStI210: 

Larven blekröd med kastaniebrunt hufvud, och gulbrun nacksköld och 

analsegment; på bakre delen af hvarje segment finnes en något upphöjd ribba. 

Lefver i fröhufvuden på Centaurea scabiosa och C. jacea. : 

Under juli och augusti månader i England och, såsom det vill synas, äfven 

i Danmark. - 
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V. Subgen. <Catoptrographa (WALLENGR.) Framvingarne hos & utan 

flikformigt omslag nära framkantsbasen; bakvingarnes ulnar- och styloidgrenar 

ur diskfältets bakre hörn, men ej i gemensam stam; antennerna hos I utan 

utskärning ofvantill nära roten, enkelt cilierade; palperna stora, nedböjda, något 

längre än hufvudet; framvingarna långsträckta, smala. 

33. P. hypericana (HäBrn.). Framvingarne rostgula eller 

brungula, mörkt streckade, utan annan teckning än den lilla, 

framåt öppna, i det indre blekare gula, mot analhörnet grå, med 

3 svarta linier försedda, af blyglänsande linier i båda bräddar 

infattade spegelfläcken. 

INVIAERBNGR 309 peer LOTCE 166 FIRAR 23 ROS 

Larven smutsigt hvit eller ljusgrå med genomlysande, brun- 

aktig intestinalkanal, glänsande, rödgulaktigt hufvud, svart nack- 

sköld med hvit längdstrimma och svartfläckigt analsegment. Den 

lefver mellan öfversta bladen på Hypericum perforatum, af hvars 

knoppar den närer sig. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige 

åtminstone in i Upland samt inom Norge vid Kristiania, i Roms- 

dalen, Gudbrandsdalen och Söndmöre. 

VI. Subgen, Semasia (STEPH.). Framvingarne hos I utan flikformigt 

omslag nära framkantsbasen; bakvingarnes ulnar- och styloidgrenar ur diskfältet 

med gemensam stam, men hos P. pupillanra saknas styloidgrenen; antennerna hos 

3 utan utskärning ofvantill nära roten, enkelt cilierade: palperna stora, ned- 

böjda, något längre än hufvudet; framvingarne långsträckta, smala, utåt knapt 

utvidgade, med ganska sned utkant och framstående spets. 

Öfversigt af arterna: 

A) Framvingarne med 2 bruna, nästan parallela tvärband. 

a) Framvingarnes grundfärg gul, bakvingarne med styloidgren 34 citrana. 

b) Framvingarnes grundfärg hvit; bakvingarne utan styloidgren 35 pupillana. 

B) Framvingarne utan tvärband, men med ljusa långstrimmor och askegrå in- 

kantstack 1 den gulbruna Sriäddfätd€ENbpocosnooceseeooociooocA 36 aspidiscana. 

C) Framvingarne utan tvärband och ljusa långstrimmor, blekt lefverbruna med 

Jälektt: Hadergni: 10cantsfäCk oo oss Rosset erbsessbes 31 conterminana. 

34. P. citrana (HiBN.). Framvingarne svafvelgula, med 

blekare, matt glänsande ställen och stundom vid bas och inkant 

brun vattring; 2 olivbruna, sneda tvärband; från det yttres midt 

utlöper en brun strimma i vingspetsen; spegelfläcken otydlig, 

snedt tresidig, infattad af silfverlinier och inuti försedd med 
2—3 otydliga, svarta streck eller punkter. 

WALLENGR, « Sp. "Tortr. Soslin. 23. 180: 

Entomol. Tidskr. Årg. 11, H. 4 (1890). [I 
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Larven skall lefva mellan sammanspunna blad på Achillea 

mäillefolium, Artemisia campestris och ÅAnthemis tinctoria. 

Under juni och augusti månader 1 Skåne. 

35. P. pupillana (CLERK.). Framvingarne hvita, med blek- 

grå skuggningar; 2 gråbruna, sneda tvärband; från det yttres 

midt utlöper till utkanten ofvan spegelfläcken en gråbrun båge; 

spegelfläcken stor, rund och inuti försedd med svarta punkter 

mellan 3 silfverglänsande fläckar. 

VVATLENGRS I SP: fil ORLES ACE, MD. Ne 3 er Ör 

Larven gulaktigt hvit, med liten, grå fläck vid hvarje and- 

hål; hufvudet glänsande kastaniebrunt; nackskölden ljusbrun; anal- 

segmentet gulaktigt; äldre får den rödaktiga dorsal- och subdor- 

sallinier, ljusbrunt hufvud och hvitaktig nacksköld och analseg- 

ment. Lefver först under yttre barkhinnan, men sedan inuti 

stjelken på Artemisia absinthium och förpuppar sig på våren ej 

inuti stjelken utan nedanföre - näringsplantan bland hvarjehanda 

affall. 

Under augusti och september månader i södra och mellersta 

Sverige åtminstone in i Upland. 

Anm. För eftersökande hos oss intages diagnos för följande art: 

P. candidulanra (NOLCK,). Framvingarne hvita med blekgrå skuggningar; 

basfältets yttre gräns bildar en mörkgrå fläck på vwvingvecket; ett vinkladt, 

smalt tvärband öfver disken; spegelfläcken silfverglänsande, med några få, 

svarta fjäll. 

NoLCK. Fn. II. 269. Vimmerana WILK. STAINT. Man. II. 254. 

(non TREIT.) 

Larven skall lefva i topparne på Artemisia maritima, Å. absinlhium och 

ÅA. campestris. 

Under juli månad i Liffland och England. 

36. P. aspidiscana (HUÖBN.). Framvingarne blekgrå, med 

längsgående, mörka streck; basfältet rödbrunt, i yttre brädden 

starkt vinkladt; en askgrå inkantsfläck, som stundom fortsättes 

såsom ett otydligt band till framkanten; ett vinkladt tvärband 

där bakom mörkbrunt, hvarifrån en mörk strimma fortsättes of- 

van spegelfläcken till utkanten; spegelfläcken ljusgul, med 3 

grofva, svarta streck; dess infattning starkt blyglänsande; bak- 

vingarne brungrå, hos & stundom hvita med brun kant. 

NATLENGR: Op. LOTtt. i CC ob 1:52 3 SO 

Larven lefver i en tubformig silkesspånad bland blommorna 
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på Solidago virgaurea och Linosyris vulgaris eler i sjelfva 

stjelken af dessa växter, hvilken då är krökt och förvissnande. 

Under juni och juli månader på hela halfön ända upp i 

Finmarken. 

37. P. conterminana (H. $S.). Framvingarne blekt läder- 

gula, basfältets yttre brädd bildar en lefverbrun fläck i inkanten, 

hvilken, sedan den bildat en skarp vinkel, blir mot framkanten 

blekare; dernäst en stor blekt lädergul, af otydliga, mörka, våg- 

formiga linier genomskuren, i yttre brädden obestämd inkants- 

fläck; därefter en mörkbrun, obestämd skuggning ända till vingspet- 

sen och omgifvande den gulaktiga, med 2—3 svarta linier genom- 

skurna samt med silfverglänsande infattning försedda spegelfläcken. 

ESS PVE 247, fö 204s. BARRETT. nt, Month. Mag. 

PSNNGSSFIRINA SSchmM SN Ke 

Larven ljust brunröd, med gulhvit buk; långs ryggen en 

mörkare linea; vårtorna med svart punkt; hufvudet svartbrunt; 

nacksköld, analsegment och andhål svarta. Lefver i blommor 

på Lactuca sativa och L. scariola samt förpuppas i jorden. 

Under juni månad i Skåne. 

Anm. På följande tvänne arter må uppmärksamheten fästas, emedan de 

möjligen kunna förekomma hos oss: 

P. emuanra (SCHLÄG.). Framvingarne grågula, i basfältet med hvitgula 

och mörkbruna, vågformiga tvärlinier; detta fält på midten spetsvinkligt och i 

diskfältet försedt med en hvitaktig, långsgående strimma ända till tvärnerven; 

en stor mörkstrimmig inkantsfläck, föga ljusare än grundfärgen; spegelfläcken 

jemnbred, inuti ljus med 2—3 svarta streck, infattningen silfverhvit; framkants- 

hakarne fina; de derifrån utgående linierna svagt blyglänsande. 

SCHEAG. Ber. 1I940:.305 ELIS, LV 248 CHEN. Schm;, IE, fö 

175. latiorana H. S. f. 312. 

Larven blekgul, med mörk purpurstrimma långs ryggen, blekare purpur- 

färgade subdorsal- och spiracularstrimmor; hufvudet svart, nackskölden hvitaktig 

med svart fläck på hvarje sida och deremellan 2 svarta punkter; analsegmentet 

ljusbrunt. Lefver i blommorna på Solidago virgaurea. 

Under juli månad i Tyskland, England och Danmark. 

P. trigoliana (BARRETT.). Framvingarne blekgulaktigt bruna, gråbruna, 

mörkbruna eller ljusgrå utan tvärlinier i basfältet; detta angifvet genom ett 

mörkare brunt band, som hinner till 3 af vingbredden och ofta är på midten 

genombrutet; ett snedt, brunaktigt, mer eller mindre otydligt tvärband öfver 

midten; spegelfläcken glänsande, oftast med 2 grofva, svarta linier; ofvan 

den en mörk skuggning från midtelbandet till vingspetsen, framkanten med 

bruna fläckar, som ofta bilda streck, 
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BARRETT Ent. Month. Mag. XVII. 84. 

Larven blekt laxgul, med knapt mörkare rygglinea. svart hufvud, brun nack- 

sköld och brunt analsegment. Lefver i blommorna och fröhufvudena på Aster 

tripolium. 

Under juli månad i England. 

VII. Subgen. TZmetocera. (LED). Framvingarne hos & utan flikformigt 

omslag nära framkantsbasen; bakvingarnes ulnar- och styloidgrenar ur diskfältet 

med gemensam stam; antennerna hos & med utskärning ofvantill nära roten; 

palperna små, buskiga; framvingarne långsträckta, smala, utåt knapt utvidgade, 

med ganska sned utkant och rundad spets. 

38. P. ocellana SCHiFF. Framvingarne hvita eller grå, i 

spetsen mörkbruna; basfältet svartgrått eller mörkbrunt, med 

blåaktiga, vågformiga tvärlinier, i framkant och inkant lika bredt; 

i inkanten nära analhörnet en triangulär, mörk, svartpunkterad 

fläck; spegelfläcken smal, blygrå med svarta streck och blygrå 

infattning; hufvud och thorax mörkbruna. 

WALLENGR. ODPe OBE SC skin 276 Me 

Larven brun med svart hufvud och nacksköld, eller rödgrå, 

hufvud och nacksköld svarta. Lefver i knoppar på Sorbus aucu- 

paria, Carpinus betulus, Alnus glutinosa, äppelträd, päron- 

träd m. fl. 

Under juli och augusti månader i södra och mellersta Sverige 

åtminstone in i Upland. Inom Norge anmärkt vid Kristiania 

och i Odalen. 

VIII. Subgen. Steganoptycha (STEPH.). Framvingarne hos & utan flikfor- 

migt omslag nära framkantsbasen; bakvingarnes ulnar- och styloidgrenar ur 

diskfältet med gemensam stam; antennerna hos I utan utskärning ofvantill 

nära roten; palperna små, buskiga; framvingarne långsträckta, smala, utåt 

knapt utvidgade, med ganska sned utkant och rundad spets. 

Öfversigt af arterna: 

I) Framvingarnes basfält med en mörkbrun fläck i inkanten. 

a) Framv. hvita med brunaktig, framåt försvinnande tvärskuggning och 

brungrTa' Spets istoutvoss Por Ca seosetk Ir eni a NS NSRNeS 30 ramella. 

b) Framv. grå med kastaniebrunt tvärband och kastaniebrun spets 

40 Gimmerthaliana. 
II) Framvingarnes basfält af lika färg ända till framkanten. 

A) Framvingarne med en mer eller mindre ljus inkantsfläck, som ej hinner 

framkanten. 

I:o) Framvingarnes ljusa inkantsfläck räcker ända till analhörnets fransar 

41 ustomaculana 
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II:o) Framvingarnes ljusa inkantsfläek räcker ej till analhörnets fransar. 

a) Framvingarnes grundfärg rent grå, den stora tresidiga inkants- 

fläcken togarljusaressss.spiyg t95l Se Set 42 pinicolana. 

b) Framvingarnes grundfärg med mer eller mindre mossgrön in- 

blandning; den ljusa inkantsfläcken bred, i yttre brädden ur- 

I (OJ Kal SER RE Sgt TIA BAT ARR AT a AS ER 43 isertana. 

c) Framvingarnes grundfärg med roströd inblandning; den ljusa 

inkantsHackenttrestdigr oss sees ooo ssssdesosestass 44 Ratzeburgiana. 

B) Frarav. utan en ljus framtill tydligt begränsad inkantsfläck, men i dess 

ställe oftast ett ljust, mot vingspetsen obestämdt utbredt tvärband. 

(1:0) Framv. med ett mer eller mindre begränsadt mörkt, snedt tvärband 

från framkantsmidten till analhörnet eller nära derintill i in- 

kanten. 

(4) Bakv. hvita, blott i spetsen brungrå .....- ----- 45 pygmeana. 

(B) Bakv. ljusare eller mörkare grå. (Framvingarnes mörka tvär- 

band är ej genombrutet och går till inkanten samt är der sma- 

lare eller knapt bredare än det ljusa stället innanför detsamma.) 

a) De ljusa framkantshakarne enkla eller felande, blott den som 

är närmast vingspetsen stundom dubbel. 

(a) Framv. utan tvärgående blylinier..........-- 46G cruciana. 

(b) Framv. med tvärgående blylinier, 

1) Framv. vid basen olivgrå, utkantsfältet brunrödt, tvär- 

bandet och en framkantsfläck olivgrå 47 Gyllenhaliana. 

2) Framv, vid basen rödbruna, utkantsfältet ockragult, 

tvärbandet. ockragults 3do.-.s eo CNE 48 mercuriana. 

b) De ljusa framkantshakarne till största delen dubbla, ehuru 

mer eller mindre tydligt. 

(a) Det ljusa stället i framvingarnes inkant (slutet af det 

ljusa tvärbandet) räcker ej ända till analhörnets fransar. 

(Framv. med 1—2 ljusa ögonpunkter innanför fransar- 

nes delningslinier.) 

1) Framv. mörkbruna med 2 otydliga ljusa tvärband 

49 nanana. 
2) Framv. hvitaktiga med 2 rostbruna tvärband 

50 quadrana. 
(b) Det ljusa stället i framvingarnes inkantsmidt räcker till 

analhörnets fransar, 

1) Palperna på sidorna grå; hufvud, thorax och fram- 

vingarne rödaktigt ockragula; de sednare med ljust 

TARA TSAR AE SLE La Dr Få ara lygrrsbe Set 51 minutana. 

2) Palperna hvitgula; hufvud, thorax och framvingarne 

ockragula; de senare med ljust tvärband innanför 

och mörkt utanför midten.......----- 52 trimaculana. 

3) Hufvud och thorax ljusgrå, violettgrå eller mörkbruna. 
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(1) Framvingarnes spetsfält rostgult; 3 hvitaktiga af 

blågrå linier bildade tvärband 58 rubiginosana. 

(2) Framvingarnes spetsfält af annan färg. 

+) Bakvingarne svartgrå. 

(") Framvingarne med ett böjdt, violettgrått 

tvärband => Str sr As 54 vacciniana. 
("") Framvingarne med ett skarpt vinkladr silf- 

vergrätt tvärband -........ 55 nemorivaga. 

>") Bakvingarne ljusgrå. 

(") Framvingarnes fransar vid analhörnet bredt 

TJUSB: ro 2 5 at BANKS Sp Er AE 56 ericetana. 

(”") Framvingarnes fransar vid analhörnet ej 

eller föga ljusare —. 57 fractifasciana. 

(2:0) Framvingarne utan mörkt, snedt tvärband från framkantens midt 

till analhörnet, men i stället, där detta band skulle framgått, äro 

de stundom mörkvattrade, isynnerhet mot framkanten till. 

a) Framvingarne askgrå med 2—3 svartgrå långsfläckar 

58 granitana. 

b) Framvingarne utan svartgrå långsfläckar. 

1) Framvingarne smutshvita med brungrå bas och gulbrunt, obe- 

stämdt tvärband; hufvud och thorax rostgula... 59 aceriana. 

2) Framvingarne brungrå med blåvattrad bas, hvitt eller grått 

tvärband, rostbrunt hufvud och hvitt ansigte 60 incarnana. 

39. P. ramella (LIN.). Framvingarne hvita, gråtöckniga, 

med mörkt olivbrun, tresidig fläck innanför inkantsmidten, en 

oregelbunden, gråbrun, obestämd fläck nära analhörnet och den 

svart punkterade spegelfläcken; vingspetsen mörkgrå, bakvingarne 

brungrå. 

MWALLENGR: , Spa: Tortr. i &, Tin. 28.02 10,. 

Larven skall lefva på björk. 

Under juli och augusti månader i södra och mellersta Sve- 

rige åtminstone in i Upland; inom Norge anmärkt vid Kristiania 

och Lillehammer samt i Österdalen, Gudbrandsdalen, Odalen och 

Söndmöre. 

40. P. Gimmerthaliana (ZELL.). Framvingarne grå, det i 

yttre brädden vinklade Dbasfältet och ett tvärband öfver midten 

kastaniebruna, kantade med silfverglänsande linier, vingspetsen 

kastaniebrun; bakvingarne brungrå, utåt mörkare. 

NVALEENGRS Sp. "LO TCES (CC LET 0 SNS 2 

Under juni månad i Blekinge och Småland. 
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41. P. ustomaculana (CURT.). Framvingarne mörkbruna, 

i framkanten violettgrå, med en bred, hvit, i vingens inkant grå- 

fläckig, inåt till vingmidten och utåt till analhörnets fransar hin- 

nande, tresidig inkantsfläck och ett, med en skarp, mot ving- 

spetsen vänd vinkel försedt, mörkbrunt tvärband samt därutan- 

för några blyglänsande tvärlinier; spegelfläcken innefattad af 

grofva, violettgrå blylinier. 

WAELENGR: Ope JOrtf a 85 sb. 2 OR 22 

Larven hvitaktig med bruna fläckar, gulbrunt hufvud och 

nacksköld; lefver på Vaccimum wvitis idea. 

Under maj, juni och juli månader, i Småland samt därifrån 

ända in i Lappmarkerna; inom Norge från Kristiania troligen 

ända upp till Saltenfjorden. 

42. P. pinicolana (ZELL.). Framvingarne glänsande ljusgrå, 

med talrika tvärstående bruna småstreck; basfältets mörkbruna 

yttre brädd på vingmidten skarpt spetsvinkligt; ett från fram- 

kantsmidten snedt mot analhörnet gående mörkbrunt, tvärband 

bredast i inkanten och en mörkbrun fläck nära vingspetsen. (Mel- 

lan basfältet och tvärbandet ett tvärband af grundfärgen, hvil- 

ket bildas af en tresidig, ofta hvitaktig inkantsfläck och en där- 

med smalt sammanhängande framkantsfläck.) 

NVATTLENGR: ope PORT CE Klan Neo 4220. 

Larven yngre svartaktig, äldre brunaktig med 2 grönaktiga 

sidoband; hufvud och nacksköld glänsande svarta; den senare 

med ljus midtellinea. Lefver på fur- och lärkträd. 

Under juli och augusti månader i Upland, Norrbotten och 

Gudbrandsdalen. 

43. P. isertana (FABR.). Framvingarne ljusare eller mör- 

kare bruna med mossgrön inblandning, mot framkanten blekare; 

en hvitaktig, ljusgrön eller brungul, mörkvattrad, inåt mörk- eller 

svartbegränsad inkantsfläck, som i yttre brädden är urholkad, inåt 

räcker öfver vingmidten och sträcker sig in emot basen, där den 

är åter något utvidgad; en tvärstrimma från analhörnet till fram- 

kanten af samma färg som inkantsfläcken; från framkantshakarne 

korta ljusa streck. 

WALBENGRS SG SPstokOrtPA öG- INA 210,22 Te 

Larven smutsigt brun, glanslös; hufvud och nacksköld gul- 

bruna. Lefver på ek och hagtorn. 
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Under juli och augusti månader i södra och mellersta Sve- 

rige ända in i Upland; inom Norge anmärkt i Odalen. 

44. P. Ratzeburgiana (RATZ.). Framvingarne blekt rödak- 

tigt ockragula, från basen utöfver midten svartpudrade, med tre- 

sidig, öfver vingmidten räckande, af 2 hvitaktiga, glänsande tvär- 

linier bildad inkantsfläck, som fortsättes otydligt till framkants- 

midten; en mot framkanten gaffelformigt delad, hvitaktig blylinea 

från analhörnet och en annan långs utkanten till vingspetsen; 

hufvud och thorax rostgulaktiga. 

WALLENCR Ops uOrbEs, OC yL AN: 20: 122126 

Larven lefver på Pinus abies, är ljust gulgrön med brun- 

gult hufvud. 

Under juli och augusti månader i södra och mellersta Sve- 

rige in i Upland; inom Norge anmärkt vid Kristiania. 

45. P. pygmeana HöeN. Framvingarne töckniga af grått 

och brunt, med rostgulaktig glans isynnerhet mot spetsen; ett 

matt, blygrått, vid vingens inkant till en rundad fläck utvidgadt 

tvärband, samt därutanför ett svartaktigt, af ett långstreck ge- 

nombrutet, med ett hörn mot vingspetsen utgående, utåt af en 

blylinea begränsadt tvärband, mellan hvilket och en annan bly- 

linea spegelfläcken ofta genom mörka, otydliga punkter antydes; 

bakvingarne hvita, i spets och utkant brungrå. 

WALLENGR. Sp. Tortr. & Tin. 29. 229. Subsequana. 

FlaAw. ep. Brit. 449:,-(NOn EIS) 

Larven gulaktigt grön; hufvud och nacksköld svarta. TLef- 

ver på Pinus abies. 

Under april och maj månader i Upland. 

46. P. cruciana Lin. Framvingarne utan blylinier, i bas- 

fältet olivgrå, i utkanten bredt brunröda; båda färgerna åtskilda 

genom ett hvitaktigt från framkanten närmare basen till inkan- 

tens midt snedgående tvärband; en tresidig hvitaktig fläck i fram- 

kanten nära vingspetsen; bakvingarne gråbruna med ljusare, hos 

SA hvitaktiga fransar. 

WAELENGR. Sp. dortr & Jin. 205 21346 

Larven blekgul med knapt märkbara fläckar; hufvudet svart; 

nackskölden svartbrun. Lefver mellan sammanspunna blad på 

Salix-arter. 

Under juni, juli och augusti månader 1 södra och mellersta 

i 
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Sverige, åtminstone in i Upland; inom Norge anmärkt vid Lille- 

hammer, i Söndmöre och i Finmarken. 

47. P. Gyllenhaliana TuHBG. Framvingarne 1 basfältet oliv- 

grå, i utkanten bredt brunröda och där genomskurna af 2 fina 

blylinier; båda färgerna åtskilda genom ett blekt, olivgrått, stun- 

dom af mörka linier deladt, från framkanten nära basen till in- 

kanten nära analhörnet snedgående tvärband; i framkanten nära 

vingspetsen en blekt olivgrå fläck, innefattad af 2 glänsande grå 

linier, som parallelt löpa till analhörnet; bakvingarne gråbruna, 

med ljusare, hos & hvitaktiga fransar. 

IWVFAT ERNER Sp: sLOELN CC <A. N2/36 2 03 

Larvenr såsom ung smutshvit med genomlysande ljusbrun in- 

testinalkanal, glänsande svart hufvud och nacksköld; äldre blir 

han gulaktig eller hvitgrönaktig; hufvudet mörkbrunt; nacksköl- 

den af kroppens färg, brunfläckig. Lefver på Salix caprea och 

S. lanata. 

Under juli och augusti månader på hela halfön ända in i 

Finmarken. 

48. P. mercuriana Häes. Framvingarne i basfältet mörkt 

rödbruna och där med blyglänsande, strålformiga långstreck, ett 

ljusare rödbrunt, jämnbredt, af 2 grofva, glänsande blylinier inne- 

fattadt tvärband öfver midten; i utkanten bredt ockragulaktiga, 

med 2 grofva, glänsande blylinier; bakvingarne glänsande, grå, 

hos Y ljusare, med hvita fransar. 

WALLENGR. Sp. Tortr. & Tin. 29. 231. Subsequana. 
WOODSLUInd: 1021; 

Larven smutsigt gröngrå, stötande i gult, längs ryggen röd- 

aktig, med fin mörkare rygglinea och sidolinea; hufvud och 

nacksköld glänsande blekbruna. Lefver i blomstren på Dryas 

octopetala, hvars blomblad den sammanspinner. Puppan smutsigt 

ljusgul, med trubbig analtagg och på hvarje segment en krans 

vårtor; han hvilar mellan mossa och torra blad. 

Under juli och augusti månader i Lappmarkerna; inom 

Norge vid Kristiania, i Gudbrandsdalen, på Dovre oeh i Fin- 

marken. 

49. P. nanana TrEitT. Framvingarne mörkbruna med röd- 

aktig glans och 2 breda, otydliga, af 2 ljusgrå dubbellinier bil- 

dade tvärband, samt i utkanten en ljusgrå linea till första fram- 
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kantshakarne: bakvingarne brungrå; hufvud ofvan brungrått, an- 

sigtet hvitgrått. 

WALLENGR..  DPer skORtro 2 SLaD $000 Vete e 

Larven Mefver på Pinus. abies, är brun: med svarta fötter, 

hufvud och nacksköld. 

Under juni och juli månader 1 Skåne, Småland och Södra 

Norge. 

so.  P. quadrana Hisn. Framvingarne grå, med mörka, 

vågformiga tvärlinier och 2 rostbruna, vid vingarnes inkant svart- 

bruna tvärband och ytterligare ett sådant, men smalare, nära ving- 

spetsen, hvilket stundom ej hinner analhörnet; vingspetsen grå- 

spräcklig; bakvingarne brungrå, undertill hvitaktiga, gråspräckliga. 

WATDENGRI SP s NOTE nGE IL INSE20 220 

Larven askgrå, med gult hufvud. Lefver sällskaplig på 

Trichera arvensis nära vid marken. (H. S. anser dock denna 

larv tillhöra PL. fractifasciana TAw.) 

Under juni och juli månader inom Sverige anmärkt sydligast 

i Småland och nordligast i Lappmarkerna, men inom Norge vid 

Kristiania, på Dovre, i Gudbrandsdalen och Finmarken. 

51. P. minutana (HiäsnN.) Framvingarne rödaktigt hvita, 

rödaktigt ockragula eller köttröda, mot spetsen purpurbruna; ge- 

nom täta, svartgrå, vågformiga tvärlinier blifva de vanliga teck- 

ningarne helt otydliga, men oftast synes ett ljusare tvärband öf- 

ver disken; spegelfläcken bred med långa, svarta streck, som 

sträcka sig inåt vingen, och innefattad af matt glänsande linier; 

bakvingarne grå; palperna på sidorna grå. 

WALLENGR;. I 5ps DOrtr. CC 200-2BYE 

Larven smutsigt hvit; hufvudet blekgult med svartbruna 

mundelar och svart punkt på hvardera sidan därom; nackskölden 

med 2 svarta punkter på hvardera sidan. Lefver mellan 2 platt 

på hvarandra sammanspunna blad på poppel. 

Efter uppgift träffad i Vestergötland (Zett.); enligt StIEBKE i 

Gudbrandsdalen, men något exemplar af arten finnes ej i hans 

samling (SCHÖVYEN). 

52. P. trimaculana Douc. Framvingarne brunaktigt ockra- 

gula med täta, brunaktiga, vågformiga tvärlinier; ett hvitaktigt 

tvärband innanför och ett bredt mörkt rödbrunt snedband näst 

derintill utanför midten; utkantsfältet rostgult; spegelfläcken in- 
PE TONER SS VYER 
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uti rostgul, utan eller med otydliga svarta punkter, innefattad af 

matta blylinier; bakvingarne grå; palperna hvitgula med grå spets. 

WALLENGR. Sp. Tortr. & Tin. 29: 236. 

Var. a. Framvingarne ockragula med föga mörkare teck- 

ningar. 

Var. b. Framvingarne hvitaktiga; basfält och tvärband 

mörkbruna. 

Larven blekt olivgrön med gråaktiga fläckar och svart huf- 

vud och nacksköld; lefver på alm. 

Under juni och juli månader i Skåne, Upland, på Gotland 

och vid Kristiania samt i Odalen. 

53. P. rubiginosana H. S. Framvingarne svartgrå, i spets- 

sen bredt rostgula med 8 af hvitaktiga och blågrå, vågformiga 

linier bildade tvärband; det mellersta bredt, vid vingens inkant 

renare hvitt; de öfriga smala, det 1:sta nära. basen, det 3:dje 

från framkanten till analhörnet; från 2:dra paret framkantshakar 

en hvitaktig, genombruten linea till fransarnes ögonpunkt och 

därifrån utmed utkanten till analhörnet; spegelfläcken antydes 

genom 2 svarta streck; bakvingarne brungrå. k 

INVFATEENGR. "Sp mkOTbti 65 in; 20:,235: 

Under juni månad bland fur på Gotland. 

54. P. vacciniana ZELL. Framvingarne rostbruna, vid ba- 

sen med violettgrå, vågformiga tvärlinier; ett bågformigt, glän- 

sande, violettgrått tvärband innanför midten och en vid spegel- 

fläckens plats fläckformigt utvidgad, glänsande, violettgrå tvär- 

strimma från framkanten till analhörnet; bakvingarne svartgrå. 

MWALPENGR: Sp. TOrtry dc di0: 028: 224. 

Larven lefver på Vaccinium, isynnerhet på V. vitis idea 

och är rödgrå med brunt hufvud. Enligt andra skall han äfven 

lefva af ek. Puppan öfvervintrar. 

Under juni och juli månader i Skåne, Blekinge och vid 

Kristiania. 

55. P. nemorivaga TENGSTR. Framvingarne mörkt oliv- 

bruna, vid basen med otydliga hvitaktiga eller grå tvärlinier; ett 

snedt, af mörkare linier genomdraget, matt metallglänsande, silf- 

vergrått, vid vingens inkant bredast, på midten smalast, vinkladt 

tvärband; spegelfläcken smal, med 3—4 svarta punkter och 

innefattad af grofva, blyglänsande streck; fransarne nära ving- 
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spetsen genombrutna af ett hvitt streck; bakvingarne mörkt brun- 

grå, hufvudet mörkt olivbrunt. 

WALTLENGR. Sp. Tortr. & Tin: 18. 225: 

Larven minerar i bladen på Arctostaphylus officinalis. 

Under juni och juli månader vid Kristiansand och på Dovre. 

56. P. ericetana ZELL. Framvingarne rödaktigt violettgrå 

med mörka, vågformiga tvärlinier; basfältets yttre brädd, ett från 

framkanten snedgående tvärband, vingspetsen och ett snedstreck 

där bakom rostbruna eller svartbruna; spegelfläcken stor, rund, 

inuti hvit med fina svarta punkter, innefattad af hvitkantade bly- 

linier, som merändels förena sig med ett par framkantshakar; 

bakvingarne ljusgrå med hvitgrå fransar; hufvudet rostgulaktigt. 

WALLENGR: Sp: Lörtr. Sc Min: 28: 2265 

Under maj och juni månader bland björkar, Salix och Vac- 

cinzum, i Skåne, södra Lappmarken, på Dovre och i Finmarken. 

57. P. fractifasciana Haw. Framvingarne hos & bredare, 

hos P9 smalare, ljusare eller mörkare rostbruna, vid basen med 

ljusa, vågformiga tvärlinier; 2 af mörka, vågformiga linier genom- 

skurna tvärband och en linea vid utkanten hos & grå, otydliga, 

men hos 2 glänsande hvitgrå och tydliga; spegelfläcken fint svart- 

punkterad, bakvingarne ljusgrå (>) eller brungråaktiga (9). 

WATLLENGR. ,. Sp. TOFtE. 60 sl HG 210. 02 ge 

På sandfält under juni månad 1 Skåne. 

58. P. granitana H. S. Framvingarne askgrå, fint mörk- 

spräckliga, med 2 svartaktiga långsfläckar, en på vingvecket och 

en i diskfältet och öfver tvärnerven; stundom sådana fläckar äf- 

ven nära vingspetsen och analhörnet; bakvingarne grå med lju- 

sare fransar. 

WALLENGR. Sp. -FOFtf.; Sö bin.s2/0.0213 Oc 

Flygtiden infaller i maj och juni månader och arten före- 

kommer bland gran. Funnen i Östergötland. 

59. P. aceriana DurP. Framvingarne smutsigt hvita med 

brungrå bas och ett obestämdt, från framkanten till analhörnet 

snedgående, gulbrunaktigt, matt tvärband; spegelfläcken hvit med 

bred silfverglänsande infattning och otydliga svarta punkter; huf- 

vud och thorax rostgula. 

DuBF: AV. 83. 12 ZELL: Isisr8465 0504 HAS: NVEkRse 

f£.1350- STAINT. Man. II 220: EIeIN. ScChm.StrSeds 
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Larven smutsigt brun, bakåt blekare; hufvudet blekt kasta- 

niebrunt; nackskölden svart. Lefver af barken och unga gren- 

skott på Populus och Acer. 

Under juli månad vid Kristiania. 

60. P. incarnana Haw.' Framvingarne brungrå, vid basen 

med blåaktiga, vågformiga tvärlinier, 1 utkanten och vingspetsen 

rostgula med hvit inblandning; ett hvitt, i yttre brädden obestämdt 

tvärband och 2 svarta punkter vid tvärnerverna; hufvud rost- 

brunt, framtill jämte palperna hvitaktigt; thorax brungrå, 

INVATBENGRS ISP LOTT... C2) ELIN. f29S RS: 

Larven smutsigt hvit med grå eller svartaktiga vårtor; huf- 

vud och nacksköld glänsande svarta eller mörkbruna, den se- 

nare med ljus midtellinea. Lefver i knoppbladen på de högre gre- 

narne af hassel och äter sig ofta därifrån in i märgen på sjelfva 

grenen. Åfvenså på balsampoppel, Canadapoppel och flera an- 

dra löfträd. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige; 

på Gotland och inom Norge ända in i Finmarken. 

Anm. För efterforskning hos oss må diagnos för följande art intagas: 

P. nigromaculana HAWw. Framvingarne hvita, vid basen svartpunkterade; 

2 af svartaktiga, vågformiga linier bildade inkantsfläckar, en svartbrun fram- 

kantsfläck; en svartbrun fläck framför spegelfläcken; den sistnämuda oval med 

otydliga svarta punkter och innefattad af rödaktigt silfvergrått; vingspetsen rost- 

gul; hufvud och thorax hvita; skuldertäckarne framtill och halskragen svarta. 

Haw. Lep. Brit. 436. STAINT. Man. II. 320. HEIN. Schm. II. 

1.200. <repervara Pp. KR, pag. 135. ti. 5r. 30 HSV 279. 

Under juni och juli månader i Tyskland, Danmark och England. Larven 

skall lefva på arter af slägtet Sexecio, i synnerhet på S. paludosus. 

13. Slägtet: Coptoloma. LED. 

Framvingarnes styloid- och glenoidalgrenar utgå från skilda 

punkter på diskfältet. Bakvingarnes radial- och subradialgrenar 

utgå ur samma punkt på diskfältet och styloid- samt ulnargre- 

narne likaledes, men ej förenade i gemensam stam; Oberoende 

nerven utgår från diskfältets tvärnerv långt från styloidgrenen 

och är rät samt vid sin upprinnelse ej böjd mot sistnämda gren. 

Thorax utan upprättstående hårborste. Framvingarnes subcostal-, 

radial- och subradialgrenar utlöpa i framkanten skilda från och 
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under loppet ej berörande hvarandra; metacarpalgrenen enkel. 

Framvingarnes framkant hos gY utan flikformigt omslag nära ba- 

sen och hanens baktibier utan hårpensel. Framvingarne utåt 

obetydligt utvidgade med nästan vertikal utkant och rundad, ej 

sikelformig spets. Palperna korta, ej räckande öfver hufvudet. 

Antennerna hos & enkelt cilierade. Bakvingarnes utkant mellan 

subulnargrenens utlopp och analhörnet rakt afskuren, så att ut- 

kanten bildar mot inkanten en tydlig vinkel vid analhörnet hos 

båda könen, men mera hos g&. 

1. OC. janthinanum DurP. Framvingarne mörkbruna starkt 

purpurglänsande, med ljusare vågformiga tvärstrimmor, hvilka mot 

utkanten blifva stålblå; en af 2—3 mörka linier delad inkants- 

fläck, föga ljusare än grundfärgen; utkanten smalt orangegul; 

spegelfläcken otydlig, svartstreckad; ett kort hvitt streck i fram- 

kanten nära vingspetsen; hufvud och thorax rostbruna; panna 

och palper hvita; bakvingarne bruna. 

WALLENGR. SP. rhOBtr. CE mm. H20r2O0R 

Under juli månad omkring slånbuskar. Funnen i Skåne och 

på Gotland. Larven lefver på Crategus oxyacantha och är 

hvitaktig med röd anstrykning och ljusbrunt hufvud. Den lefver 

1 frukten. 

14. Slägtet: Grapholitha. TRrReIT. 

Framvingarnes styloid- och glenoidalgrenar utgå från skilda 

punkter på diskfältet. Bakvingarnes radial- och subradialgrenar 

utgå ur samma punkt på diskfältet, och styloid- och ulnargrenarne 

likaledes, men stundom förenade i kort gemensam stam; obero- 

ende nerven utgår från diskfältets tvärnerv långt från styloidgre- 

nen och är rät samt vid sin upprinnelse ej böjd mot sistnämnda 

gren. Thorax utan upprättstående hårborste. Framvingarnes sub- 

costal-, radial- och subradialgrenar utlöpa 1 framkanten skilda 

från och under loppet ej berörande hvarandra; metacarpalgrenen 

enkel. Framvingarnes framkant hos & utan flikformigt omslag 

nära basen och hanens baktibier utan hårpensel. Framvingarne 

merendels korta och breda, utåt föga utvidgade med rundad, föga 

framstående spets. Bakvingarnes utkant är ingenstädes rakt af- 

skuren, utan öfvergår i jemn böjning i inkanten och bildar ej vid 

analhörnet någon vinkel mot densamma. 
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Detta slägte har också blifvit sönderdeladt i flera, men då 

de karaktärer, som skulle kunna rättfärdiga en sådan splittring, 

. tillhöra blott ena könet, hafva vi endast kunnat upptaga en del 

såsom subgenera, ehuru de öfvergå i hvarandra genom vissa ar- 

ter åtminstone hvad nervulationen beträffar. 

I. Subgen. Grapholitha. Bakvingarnes styloid- och ulnargrenar utgå ur 

samma punkt på diskfältet, men ej förenade i gemensam stam; hos & finnes 

ingen skålformig fördjupning i bakvingarnes membran nära inkanten. 

Öfversigt af arterna: 

1:o) Framvingarne i inkantsmidten med en ljus, stundom af 1—4 ljusa linier 

sammansatt fläck 

A) Inkantsfläcken en smal, odelad eller blott af en mörk linea delad half- 

måne, som räcker utöfver vingvecket. 

a) Inkantsfäcken odelad. 

1) Inkantsfläcken smal, räckande till vingmidten; spegelfläckens 

ratta os STLfy eED: våt Ses NRA ASL EE VAN 1 dorsana. 
2) Inkantsfläcken bred, räckande öfver vingmidten; spegelfläckens 

KO fat Enn Sr LvIOLe TER Kar gt ost Ca Sr Bg pa 2 orobana. 

b) Inkantsfäcken delad genom en mörk linea. 

ä 1) Framvingarne ljusbruna, vid framkant och utkant ljusare än vid 

FILES DE EE ENE AE Sa Ke ole ST NN SEE Sör dl 3 Jungiella. 

— 2) Framvingarne mörkt guldgula med 8 silfverglänsande framkants- 

punkter och deras mellanrum svarta..sooooooooooo--- 4 aureolana. 

3) Framvingarne öfver allt lika mörka. 

(a) Ansigte och palper gula. (Inkantsfläcken med mörk tydlig 

Helnings nea) Se SI SNS USS ra EE 5 discretana. 

(b) Ansigte icke eller föga ljusare än hufvudet. 

| (1) Palper gula; inkantsfläcken med tydlig delningslinea 

6 fissana, 

(2) Palper ljusare eller mörkare grå; inkantsfläcken med otyd- 

Iigkdelningslinea -<&- =S =ESesSar, Tessan, 7 duplicana. 

B) Inkantsfläcken icke månformig, antingen vid inkanten lika hred som 

eller bredare än hög, eller ock mot framkanten försvinnande eller till- 

spetsad, odelad eller oftast delad af flera obestämda mörkare vågor 

eller 3 skarpa mörka linier. 

:É (A) Inkantsfläcken skarpt begränsad; gul eller hvit. 

a) Inkantsfläcken lifligt gul, odelad; framvingarne utan framkants- 

ji EET SK NAN BRA bo LEE SN RE KREIS SIE SSSICA 8 aurana. 

b) Inkantsfläcken hvit med mörka delningslinier, framvingarne med 

vita framkant Bal ATS NS SEE Man DNA Sån Bär 9 phacana. 

(B) Inkantsfläcken obestämd, ej skarpt begränsad, bestående af flera 

gula eller violetta linier. 
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a) Framvingarne mörkbruna med rostgula och blygrå vågformiga 

tvärlinier och hvita framkantshakar ....oooooooooo- 10 Woeberiana. 

b) Framvingarne svartaktigt purpurbruna. med obestämda, breda 

stålblå tvärlinier och knapt antydda framkantshakar 11 rufillana. 

(C) Inkantsfläcken hvit, med 3 tydliga, skarpa mörka delningslinier. 

1) Spegelfläcken bredt tresidig, innefattad af 2 metallinier, inuti 

ERENSSSES TSAREN 12 corollana. 

2) Spegelfläcken ingen, men antydd genom en grof, kort, snedt 

gul, med långa svarta streck 

mot analhörnet gående, glänsande blylinea -.. 13 compositella. 

(D) Inkantsfläcken helt obestämd, betäckt af mörka, ända till fram- 

kanten gående vågformiga tvärlinier; framvingarnes framkant hvit, 

Utan fram kantshakare Jeco.c.c.oc. sss0a TESS IKEA ON 14 Servilleana. 

II:o) Framvingarne utan ljus inkantsfläck och utan metallinier vid basen eller 

öfver midten. 

A) Framvingarne utan spår till mörka eller ljusa vågformiga tvärlinier; 

spegelfläcken med svarta punkter. 

a) Framvingarne mörkbruna, mot utkanten guldgula -.. 15 a/bersana. 

b) Framvingarne mörkbruna med afbrutna stålblå snedlinier vid fram- 

Kanten oc = ro eg AR SN seb er REA Sp EN 5 BREES 16 roseticolana. 

B) Framvingarne med flere eller färre mörka vågformiga tvärlinier. 

a) Spegelfläcken askgrå, infattningen utan metallglans 17 funebrana. 

b) Spegelfläcken brungul, innefattad af grofva violetta blylinier 

18 u/icetana. 

1. G. dorsana FABR. Framvingarne ljusare eller mörkare 

olivbruna med flera (10) korta, otydliga brunaktiga snedstreck 

vid framkanten och en smal, till vingmidten hinnande, krökt, 

odelad inkantsfläck; spegelfläcken infattad af silfverhvitt och för- 

sedd med svarta streck; hufvud och thorax olivbruna; bakvin- 

garne brunaktiga, hos & mot basen hvitaktiga. 

FABR, S. E. 654. STAINT. Man. IE 2465 5EEINSSchm: 

II: 1. 182. lunulana HäsN. ff. 35. FUNpTand RE 

VII: 22 276 ig. 253 LELL ITISYTSAÖPMe5 SENS 

IV.:= 2608. WAELENGR.. Oops LOnttan3.- Tine 

Larven orangegul utan brun anstrykning; vårtorna af samma 

färg, hufvud, nacksköld, och analsegment bruna eller svarta. 

Lefver inuti baljorna på åtskilliga baljfrukter såsom ärtor, ÖOro- 

bus tuberosus m. fl., hvars frö den förtär. 

Under maj och juni månader från Skåne, ända in i Upland, 

samt i södra Norge ända upp på Dovre. 

2. G. orobana TrREIT. Framvingarne mörkt olivbruna med 

flera korta, tydliga, hvita snedstreck vid framkanten och en bred, 
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öfver vingmidten hinnande, oftast kolfformig, odelad inkantsfläck ; 

spegelfläcken infattad af violettblått och försedd med svarta streck ; 

hufvud och thorax glänsande gulgrå; ansigte och palper ljusare; 

bakvingarne svartgrå, hos & mot basen hvitaktiga. 

TrEIT. VIII 226: H. S. IV. 268. f. 288. HEIN. Schm. 

II. 1. 182. arcigera TENGSTR. Bidr. 160. 

Larven mörkgul med tydlig brun anstrykning och vårtor 

af samma färg; hufvud och nacksköld nästan svarta; yngre är 

den ljusare gul. Lefver äfven i baljväxternas frukter, såsom i 

Vicia sylvatica, Orobus niger m. fl. 

Under juli månad i Skåne samt enligt D:r WocKE äfven i 

Lappmarken. 

Anm, Denna och föregående art likna hvarandra mycket, men G. dorsana 

har smalare, spetsigare framvingar med sned utkant och otydligare framkants- 

streck samt smalare, krökt, nästan vinklad inkantsfläck. G. orobara däremot 

har bredare, ej spetsiga framvingar, med rundad utkant och tydliga hvita fram- 

kantshakar, samt bred, sned, oftast halfmånformig inkantsfläck; dessutom är 

spegelfläckens infattning hos denna violettblå, men hos den förra violettröd- 

aktigt silfverhvit. 

3. G. Jungiella LIN. Framvingarne ljusbruna, i inkanten 

chokoladbruna, med alternerande mörkbruna och hvitaktiga fram- 

kantsstreck, i utkanten gulaktiga; vid midten af inkanten, en öf- 

ver vingmidten hinnande, genom en mörkgrå linea delad, smal, 

krökt, spetsig hvit fläck, åtföljd af en chokoladbrun; spegelfläcken 

gul med 3—4 svarta streck och infattad af gulhvita metallinier; 

bakvingarne hos & mjölkhvita med blekbrun utkant, hos 9 brungrå. 

WATLLENGR.. Sp. LOEWE SID: 25. 190. 

Larven lefver på Orobus niger. 
Under maj, juni och juli månader i södra och mellersta 

Sverige in i Upland; i Norge anmärkt vid Edsberg och Kristiania. 

4. G. aureolana TENGSTR. Framvingarne mörkt guldgula 

med 2 silfverglänsande framkantspunkter och 2, dubbla, silfver- 

glänsande strimmor i inkanten, den ena vid midten och sned, 

den andra vid aralhörnet och rät; en svart tvärbandslik linea 

utmed fransarne och framkantspunkternas mellanrum svarta. 

WAELENGE: "tops LOrtE, OC LiD. 25, 105. 

Under juni månad i södra Lappmarken. 

5. G. diseretana WocKE. Framvingarne mörkbruna med 

gulhvita framkantshakar, och gulhvit, af en mörk linea ända ige- 

Entomol. Tidskr. Årg. 11, H. 4 (1890). 12 
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nom delad, framtill tillspetsad, böjd eller bruten inkantsfläck; 

spegelfläcken gulpudrad, med svarta streck och innefattad af matta 

blylinier; bakvingarne mörkbruna: ansigte och palper gulhvita. 

WALLENGR: Ops Orter. 60 bin. 256 LOG: 

Under maj och juni månader i Skåne och Vestergötland. 

6. G. fissana FrRoEL. Framvingarne mörkbruna med hvita : 

framkantshakar och hvit, af en mörk linea ända igenom delad, 

framtill föga tillspetsad och föga böjd inkantsfläck; spegelfläcken 

gulpudrad, med svarta streck och innefattad af violettgrå linier; I 

bakvingarne mörkbruna; ansigtet mörkbrunt, palperna och ögon- å 

kretsarne gula. i 

FROEL. Enum. Tortr. 205. ZELL. [SiS I 846. 25200 FINS: ; 

IV. 2600. HEIN. Schrm. II. I. 187. dorsanowikesm. 

NIT OR a deffas ana ELSA 20A Kr 

Under juli månad i Skåne; men troligen äfven i andra pro- 

vinser, ehuru sammanblandad med föregående, som den är för- å 

villande lik. Utom hvad genom diagnoserna angifves, skiljas 

båda från hvarandra därigenom, att G. discretana har 4—5 par 

framkantshakar utanför midten, men innanför densamma endast ; 

i necdrnd 

FET. TA 

en matt och svag antydning till ett sådant par, hvaremot G. 

fissana har 5 par framkantshakar utanför midten och innanför 

densamma ett tydligt, skarpt hvitt par sådana. 

7. G. duplicana ZELL. Framvingarne mörkbruna med 4 par 

hvita framkantshakar utanför och ett par ganska stora innanför 

midten; inkantsfläcken smal, otydligt och åtminstone ej ända 

igenom delad af en mörk linea, framtill bruten och därifrån till- 

spetsad, föga öfver vingvecket hinnande; spegelfläcken guldgult 

pudrad, med svarta streck och innefattad "af glänsande blylinier; 

bakvingarne mörkbruna; ansigte och palper grå. 

IWALLENGR:- "SP5 LOT. SEMI DER LONE E 

Larven lefver inuti knölformiga uppsvällningar på Juniperus ; 

communis och förpuppas der; äfvenså i bastet på Pinus abies. 

Under juni, juli och augusti månader i Lappmarkerna samt 

inom Norge vid Kristiania, på Dovre och 1 Finmarken, 
Mar 

8. G. aurana FaABR. Framvingarne gulbruna med 2 runda 

guldgula fläckar, den ena i inkanten närmare basen, den andra 

nära vingspetsen, men stundom utbredande sig, så att de mer 
SP a PR Oe 

- 
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eller mindre undantränga grundfärgen; hvarken framkantshakar, 

spegelfläck eller blylinier finnas. 

WALLENGR. Sp. Tortr...& Tin, 25. 202, 

Under juni och juli månader bland umbellater och hagtorn. 

Funnen 1 Vestergötland. 

9. G. phacana WockKE. . Framvingarne svartbruna med 3 

par otydliga hvita eller gulhvita framkantshakar och ett par sned- 

stående utåtrigtade innanför midten; inkantsfläcken något bak- 

åtböjd, fyrsidig, hvit, oftast ända igenom delad af en brun linea 

och på hvarje sida därom genom en kortare, men stundom äro 

dessa linier blott antydda; i spegelfiäckens plats 2, ofta till en 

förenade blylinier; längs utkanten en rad hvita punkter; bakvin- 

garne brungrå; hufvudet mörkbrunt. 

NVALLENGR,. Dp. Lorry fö Jin. 215. 520F. 

Under juli månad på blomstren af Åstragalus oroboides och 

Å. alpinus, mera sällan på Phaca frigida; på Dovre vid Kongs- 

wold. 

10. G. Woeberiana SCHIFF. Framvingarne mörkbruna med 

täta rostgula och blygrå, vågformiga tvärlinier, fem enkla, hvita 

framkantshakar och en slingrande blylinea från s5:te framkants- 

haken till utkantens ögonpunkt; inkantsfläcken knapt antydd; 

spegelfläcken rostgul med grofva svarta linier och omgifven af 

ena blylinea; hufvud och palper bruna; bakvingarne svartbruna 

med grå linier. 

WALLENGR.' I Spa Ont. CC lina 25.0 LOAS I 

Larven gulgrön eller smutsgrön med brunaktigt hufvud och 

rödaktigt ryggband. Lefver i den inre mjuka barken på åtskil- 

liga fruktträd, i synnerhet af slägtet Prunus, och förpuppar sig i 

larvgången. ; 

Under juni, juli och augusti månader i södra och mellersta 

Sverige åtminstone in uti Upland, samt inom Norge vid Kristia- 

nia och i Söndmöre. 

11. G. rufillana DouBL. Framvingarne svartaktigt purpur- 

bruna utan tydliga framkantshakar, längs utkanten smalt ockra- 

gula, med obestämda, stålblå, vågformiga tvärlinier, öfver midten 

ett bredt, brutet, obestämdt, genom en mörk linea deladt, af 

stålblå och violettblå fläckar bildadt tvärband; en sådan därmed 

ofta genom ett snedstreck förenad strimma från framkanten och 
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en tvärrad sådana punkter närmare vingspetsen; spegelfläcken 

något gulaktig med svarta streck eller punkter; hufvud och thorax 

gråbruna; ansigtet gulgrått, bakvingarne bruna. 

STAINT: Man: ID 241. (EIEING SChm: CEN EN Orpue 

BCAA NTAAST PVIr208 ÖR ESSTe 

Larven köttfärgad med svart hufvud och nacksköld. TLef- 

ver i fröredningen på den vildt växande Daucus carota, men 

enligt andra äfven på Dipsacus-arter. 

Flygtiden infaller i juli och augusti månader. Funnen i Skåne. 

12. G. corollana HuBnN. Framvingarne svartgrå med 3 par 

hvitaktiga framkantshakar utanför midten och ett par större 

innanför midten, hvilket sammanhänger med en hvit, af 3 mörka 

linier delad inkantsfläck, hvarigenom ett skarpt vinkelbrutet tvär- 

band bildas; från det första paret af de yttre framkantshakarne 

utgår en blylinea; spegelfläcken tresidig, blekt ockragul med 5 

långa svarta streck och innefattad af fint hvitkantade blylinier; 

bakvingarne mörkt brungrå, sällan hvita med brun utkant. 

MW ALLENGR:- Op: Ortr. ec Jin: v2 As FO. 

Larven lefver i och förorsakar utväxter på grenarne af asp, 

på samma sätt som Saperda populnea, ehuru mindre utväxter. 

Under maj och juni månader träffad i Östergötland och vid 

Kristiania. 

13. G. compositella FABR. Framvingarne svartbruna med 

6 knapt parvis stälda, hvita framkantshakar utanför och 2 gröfre, 

snedare innanför midten; inkantsfläcken lika bred som hög, snedt 

fyrsidig, hinnande till vingmidten, hvit, delad af 3 krökta, svarta 

linier; i spegelfläckens ställe en snedt mot analhörnet stående 

grof, kort glänsande blylinea; ansigte och palper hvitaktiga; 

bakvingarne brungrå mot basen hvita (FP) eller enfärgade (9), 

med hvita fransar (>) eller brungrå (8) fransar. 

WALLENGRA «Ops sik OLttsr GE t NDS, s215)- IG ÖR 

Under maj, juni och juli månader i Sverige från Skåne in 

i Lappmarkerna. Inom Norge anmärkt vid Kristiania. Träffas 

isynnerhet på klöfverfält och der Medlilotus officinalis växer. 

Anm. För efterforskning hos oss intages diagnos för följande arter. 

14. G. Servilleana DUP. Framvingarne hvita, i basfältet grå och blä- 

vågiga, i utkanten och omkring spegelfläcken gråaktiga, i midten gråtöckniga; 

spegelfläcken hvitaktig med 3 svarta punkter, och innefattad af blå blylinier; 
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framkantshakarne otydliga; hufvudet ofvan brungrått, undertill hvitgrått; bak- 

vingarne hvita, i utkanten brungrå (3) eller enfärgadt brungrå (92). 

DEPA ENA 0202: 07 - Fl 0, LV, 2340 05: VELEINS SCAM ILS TS 

192. STAINT. Man, II. 220, 

Larven lefver i och förorsakar utväxter på grenarne af Salix caprea. Den 

är ljust gröngul med brunt hufvud. Flygtiden infaller i juli och arten före- 

kommer i Tyskland och Danmark. 

15. ÅG. albersara HÖUBN. Framvingarne gulbruna mot spetsen ockragula; 

båda färgerna itskiljas genom en böjd blylinea, som inåt begränsar den svart- 

punkterade spegelfläcken, hvilken utåt begränsas af en annan från framkanten 

kommande blylinea; framkantshakarne hvitaktiga, föga afstickande mot grun- 

den; stundom finnes innanför vingmidten antydning till en enkel eller dubbel 

tvärgående blylinea; hufvud och thorax guldgula; bakvingarne brungrå, hos & 

mot basen hvitaktiga. 

KIUENS 2 2/4 SES LV 25 70ake BSASTSKAINT PMans 254 

FIEIN-Schm, Il, I: 178. 

Larven lefver i sammanvecklade blad på Zonicera, blekt gulgrå med brunt 

hufvud och nacksköld. Flygtiden infaller i maj och juni månader. Arten före- 

kommer i Tyskland, Finland, Danmark och England. 

16. G. roseticolana ZELL. Framvingarne mörkbruna med 

violett glans och matta framkantshakar, från hvilka matta, blå, 

ofta i punkter upplösta, korta snedlinier utgå; spegelfläcken an- 

tydd genom 4—5 fina, svarta punkter samt utåt begränsad ge- 

nom en, med utkanten parallel blå linea; palperna hvitaktiga; 

bakvingarne gråbruna med ljusgrå fransar. 

ZELLA BD LeMSE ESA 25S ERS ARVIE 250 FRA OOS 

FIEIN:o Schola SA ; 

Larven köttfärgad med rödgulaktigt hufvud, blekt brunfläc- 

kig nacksköld och blekbrun analsköld. Lefver på buskar af släg- 

tet Rosa inuti njuponen, af hvilkas kött den närer sig. Förvand- 

lingen sker i ruttet trä eller i växtstjelkar. 

Under juni månad i Blekinge och inom Norge vid Molde 

och Bergen. 

17. G. funebrana Tretit. Framvingarne askgrå med grå- 

bruna tvärvågor, matta framkantshakar och en brunaktig skugg- 

ning från analhörnet till framkantsmidten; spegelfläcken askegrå, 

oval, matt blyglänsande med 4 svarta punkter och otydliga infatt- 

ningslinier; bakvingarne ljust blågrå med gulaktigt hvita fransar. 

IWALDENGR: "Spa HOrtElvön Clin: , 24. KET. 

Larven blekröd med svart hufvud och gulbrun nacksköld, 
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Lefver i plommon och slån. Under juni månad i Skåne, Små- 

land och på Gotland 

18. G. ulicetana Haw. Framvingarne hvita, 1 basfältet 

och längs framkanten med grå vågformiga linier, i utkanten gul- 

bruna; framkantshakarne tydliga med derifrån utgående blylinier; 

spegelfläcken brunaktigt gul med svarta streck och innefattad af 

violettröda blylinier; hufvud och thorax hvitgrå; sällan mörkgrå; 

bakvingarne brungrå, hos &A mot basen ljusare, med hvitgrå 

fransar. 

Haw. Lep. Brit. 458. Zanceolana Steph. II. IV. 121. 

asseclana HäsrnN. fig. 194. succedana FROEL. Ent. 

Tort. "224: TREIT. MIII 211.0E0S:SIVEN26 SEEN 

Schm. II I. 193- WALELENGR: Sp. ORG CoMbm Sker 

188. micaceana CONST. Ann. soc. Ent. de Fr. 1845. 

Larven skall lefva på Sarothamnus scoparius, Lotus cor- 

niculatus och Genista angläca. Under juni och juli månader 

anmärkt i Skåne, Vestergötland och södra Lappmarken. 

II. Subgen. Zudopsia GN. Bakvingarnes styloid och ulnargrenar utgå ur 

samma punkt på diskfältet, förenade i gemensam stam; hos & finnes ingen 

skålformig fördjupning i bakvingarnes membran nära inkanten. 

Öfversigt af arterna; 

I:o) Framvingarne vid midten med enkel eller dubbel, hvit, i sednare fallet 

stundom tvärbandlik tvärlinea. 

A) Framvingarnes tvärlinea är enkel, hvit, på midten metallglänsande och 

kommer från en enkel, sällan otydligt dubbel framkantshake. (Spe- 

gelfläcken med svarta punkter eller streck).......-- 19 cosmophorana. 

B) Framvingarnes tvärlinea är dubbel, hvit, mer eller mindre metallglän. 

sande, tvärbandslik och kommer från tydligen dubbel framkantshake, 

a) Spegelfläcken med tydliga svarta punkter eller streck. 

1) Spegelfläcken tresidig; tvärlinien kommer ur fina framkants- 

BHakar 0 3es0 2 Ste SEO NITOSSSENESE NAN gg ansa 20 coniferana. 

2) Spegelfläcken långsträckt fyrsidig; tvärlinien kommer ur stora 

framkantshakar. «-t< Nyrve EE SI er NS 21 pactolana. 

b) Spegelfläcken utan 1. m. blott antydning till svarta punkter eller 

STECK re oops diss kn se one ake se SE EA ESS 22 strobilella. 

II:o) Framvingarne' utan ljus inkaäntsfläck eller hvit tvärlinea; olivbruna med 

spridda, hyitaktiga fjälls ssss lönen 23 tenebrosana. 

19. G. cosmophorana TrEIT. Framvingarne glänsande grå- 

aktigt bruna mot basen gråaktigare med 4 hvita framkantshakar 

4 utanför och en svagt böjd hvit, på vingmidten blågrå tvärlinea 
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innanför midten; spegelfläcken tresidig med 3—5 skarpt svarta 

streck och innefattad af glänsande blygrått; bakvingarne mörk- 

bruna. 

WALLENGR. Sp. Tortr. & Tin. 24. 190. 

Larven grönaktigt ockragul med ljust brunrödt hufvud och 

nacksköld. Lefver i späda grenar på fur, der den förorsakar 

knutformiga utväxter. 

Under maj och juni månader i mellersta och norra Sverige 

samt vid Kristiania i Norge. 

20. G. coniferana RaTtz. Framvingarne glänsande brungrå, 

med en smal krökt hvit inkantsfläck, som delas af en svart linea 

och samanhänger med det första paret framkantshakar, så att ett 

vinkladt tvärband bildas; 3—4 hvita framkantshakar utanför 

midten; spegelfläcken tresidig, ej gulpudrad, men med 3—4 svarta 

streck och innefattad i violettröda blylinier; ansigte och pal- 

per ljusgrå. ; 

NV ATRENGR ar Ope SO NCKrA CC sulla 2 TO 

Larven gulaktig med ljusbrunt hufvud. Lefver i barken 

på gran. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige, 

men «troligen genom hela halfön, emedan den blifvit anmärkt ända 

upp Finmarken. 

Anm. En annan närstående art förtjenar att eftersökas hos oss: 

G. cognatana BARRETT. Framvingarne glänsande mörkt brungrå med tre- 

sidig, bred, utåt krökt, silfverfärgad inkantsfläck, som innesluter en triangulär 

brun fläck; 5 sneda, dubbla, silfverfärgade framkantshakar; från den 2:dra af 

dessa utgår en linea, som går omkring spegelfläckens inre brädd och böjer sig 

ned. deromkring till analhörnet; spegelfläcken gulpudrad, med alternerande svarta 

och silfverfärgade linier; ansigte och palper mörkgrå, 

BARRETT Ent. M. Mag. X. 244. 

Förekommer i Holland på gran. Är större än föregående med bredare 

framvingar, bredare och mera krökt inkantsfläck och snedare framkantshakar. 

Anses af somliga såsom var. af följande art. 

21. G. pactolana ZELL. Framvingarne olivbruna med en 

glänsande, skarpt vinkelbruten, hvitaktig tvärlinea öfver midten 

och hvita framkantshakar, från 2 af hvilka korta blylinier utgå 

mot spegelfläcken,; denne så bred som hög, fyrsidig, framtill öp- 

pen, inuti gulpudrad med 1—2 rader svarta punkter, innesluten 

af blylinier. 
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WALLENGR. Sp. Tortr. & Tin: 24. 193. 

Larven hvitaktig, ofta stötande i rödt, med ljusbrunt huf- 

vud och nacksköld. Lefver under barken på gran. 

Under juni månad på Gotland. 

22. ÅG. strobilella Lin. Framvingarne olivbruna, i utkanten 

gulpudrade med 2, svagt böjda, tvärgående blylinier öfver midten 

och 6 hvita, merändels enkla framkantshakar utanför midten, 

från hvilka utgå korta blylinier; utanför tvärlinien ett mörkare 

tvärband; spegelfläcken utan eller med blott antydning till 1 rad 

svarta punkter, innesluten af blylinier. 

NV:ATLENGR. 9: LOK: (CO KT il 240 EO0. 

Larven blekgul med blekbrunt hufvud. Lefver af frön i 

grankottar och öfvervintrar fullvuxen. 

Under maj månad i hela Sverige ända in i Lappmarkerna 

samt på Dovre i Norge. 

23. G. tenebrosana DurPr. Framvingarne olivbruna med 

spridda hvitaktiga fjäll och hvita samt svarta framkantshakar; 2 

blå snedgående linier, hvaraf den yttre slutar i utkanten, den 

inre vid spegelfläcken; denne föga gulaktig, med svarta punkter 

eller streck, innefattad af matta, violettgrå blylinier. 

WALLENGR. . 5p. Tortr..& Tin. 24: 180. prsanaseN: 

Ind. 43. 

Var. nigricana (Steph.). Framvingarne mörkare olivhruna; 

framkantshakarne tydligare, gulaktiga. 

STEPH. (ll. IVERIOT. STAINT) FMAn sg LER250G 

Larven gulaktigt hvit med svartaktiga eller grå punkter, 

brunaktigt hufvud och gulaktig nacksköld. Lefver i baljorna på 

ärter, Örobus, Vicia silvatica och andra leguminoser. 

Under juli månad i södra och mellersta Sverige in uti Up- 

land. Inom Norge anmärkt i Gudbrandsdalen. 

III. Subgen. Carpocapsa TREIT. Bakvingarnes styloid och ulnargrenar 

utgå ur samma punkt på diskfältet förenade i gemensam stam; hos I finnes 

en skälformig fördjupning i bakvingarnes membran nära inkanten. 

Öfversigt af arterna: 

I:o,  Framvingarne grå med mörka vågformiga linier, aldrig med hvitaktigt 

eller gråaktigt tvärband. (Spegelfläcken utan svarta punkter eller streck.) 

24 pomonella. 

É 

vå NN 
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II:o. Framvingarne grå med mörka vågformiga linier, ofta med hvitaktigt eller 

gråaktigt tvärband. (Spegelfläcken med svarta punkter eller streck.) 

a) Spegelfläcken, belägen i en svartbrun fläck, begränsas inåt af en svart 

ÄTA Ra SIR EE Ina VARE Re a rt SRA Es EDA SR 25 splendana. 

b) Spegelfläcken, ej belägen i en svartbrun fläck, begränsas inåt af en 

REST 17 BET RAG RS SES TEE LTR SE AA Na a EE 26 grossana. 

24. G. pomonella LIN. Framvingarne grå med talrika, 

mörka tvärlinier samt med en krökt svart linea innanför den 

rödaktigt mörkbruna, af grofva rödaktigt guldglänsande linier 

innefattade spegelfläcken, som saknar svarta punkter eller streck. 

Bakvingarne hos & ega ofvantill nära basen en hårpensel, som 

hvilar i ett långsgående veck nära mediannerven. 

WALLENGR Dp. Tortr. & Tin. 26. 203. 

Larven såsom yngre hvit, äldre köttfärgad eller gulrödaktig 

med grå, långhåriga vårtor, rödbrunt hufvud och nacksköld. Lef- 

ver i äpplen och päron derifrån den utkryper om hösten och 

öfvervintrar till följande vår. Förpuppar sig gerna i ruttet trä 

och vid kläckningen utkryper puppan likt Setiernas till hälften 

ur kokongen. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige, 

åtminstone in i Upland, samt 1 södra Norge. 

25. G. splendana Hiss. Framvingarne hvitgrå med tal- 
rika brunaktiga tvärlinier; basfältets yttre brädd skarpt vinkel- 

formigt bruten och grundfärgen derutanför ofta tvärbandslik; 

den gula, med svarta streck tecknade spegelfläcken, som är inne- 

fattad af silfverglänsande linier, belägen i en svartbrun fläck och 

begränsad i inre brädden af en svart linea. 

IWIATLENGR Spa - ONT: SCAM ADS20. 205 

Larven smutshvit eller blekröd; hufvudet och nackskölden 

blekrödaktiga. Lefver i ekollon. 

Under juli månad i Skåne. 

26. G. grossana Haw. Framvingarne blåaktigt askgrå med 

talrika mörka tvärlinier; basfältets yttre brädd skarpt vinkelformigt 

bruten och grundfärgen där utanför ofta tvärbandslik; den brun- 

gula, med svarta streck tecknade spegelfläcken, som är innefattad 

af blylinier, ej belägen i en svartbrun fläck, men i inre brädden 

begränsad af en brun, tresidig fläck i vingens inkant. 

WALLENGR. Sp. Tortr. & Tin: 206. 204, 
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Larven mörkt bernstensfärgad, med orangegula flammor och 

blekt gulaktigt brunt hufvud. TLefver i bokollon. 

Under juli månad i Skåne och Blekinge. 

15. Slägtet: Phthoroblastis. LebD. 

Framvingarnes styloid- och glenoidalgrenar utgå från skilda 

punkter på diskfältet. Bakvingarnes radialgren saknas hos g&, 

men hos Q2 utgår den från diskfältet, närmar sig och berör subra- 

dialgrenen innan den utlöper skild derifrån' uti framkanten; sub- 

costalnerven löper hos 9 på vanligt sätt, mén hos g utlöper den 

1 subradialgrenen och bildar härigenom ett slutet fält framför 

diskfältet; styloid- och ulnargrenarne utgå från samma punkt på 

diskfältet, stundom förenade i kort stam; oberoende nerven ut- 

går från diskfältets tvärnerv långt från styloidgrenen och är rät 

samt vid sin upprinnelse ej böjd mot sistnämnda gren. Thorax 

utan upprätt stående hårborste. Framvingarnes subcostal-, radial- 

och subradialgrenar utlöpa i framkanten skilda från hvarandra 

och under loppet ej berörande hvarandra; metacarpalgrenen en- 

kel. Framvingarnes framkant hos & utan flikformigt omslag nära 

basen och hanens baktibier utan hårpensel. Framvingarne utåt 

föga utvidgade med rundad spets. Bakvingarnes utkant är ingen- 

städes rakt afskuren utan öfvergår i jemn böjning uti inkanten 

och bildar ej vid analhörnet någon vinkel mot densamma. 

Slägtet kan delas 1 tvenne subgenera efter styloid- och ulnar- 

grenarnes lopp på bakvingarne och behålla vi för det sista af 

dessa det slägtnarmn, som af HERRICH-SCHAFFER blifvit förelaget 

för en hithörande art, sedan det af honom först för samma art 

föreslagna genusnamnet: Strophosoma befunnits enligt äldre datum 

tillhöra ett coleopter-slägte och således är inom lepidopterologien 

oanvändbart. 

I. Subgenus: Phthoroblastis: bakvingarnes styloid- och ulnargrenar utgå 

från samma punkt på diskfältet, men ej förenade i gemensam stam. 

Öfversigt af arterna: 

I:v) Framvingare grå eller bruna, i midten af inkanten med en ljus, ofta af 

2—3 ljusa linier sammansatt fläck. 

a) Inkantsfläcken askgrå med mörka. streck, —...— cc Srmo 1 fimbriana. 

b) Inkantstläcken hvitimed mörka /Streck ö.-—= === 855055SseNeN 2 argyrana. 

c) Inkantsfläcken lifligt gul, stundom med mörka punkter ... 3 regiana. 

MYTEOT RY I 
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II:o) Framvingarne mörkbruna utan ljus inkantsfläck. 

a) Framvingarne mot vingspetsen rödaktigt orangegula .....- 4 rhediella. 

Bb) Framvingarne-ytterst 1 spetsén.SVärta mocoomo-o---sesss-r = 5 Germarana. 

III:o) Framvingarne hvita, vid basen och framkanten gråtöckniga, i utkanten 

BEA HAROM GENT OSLFAT TATE? 4 dar sed one rr sf SA ENS TI IEEE 6 Juliana. 

1. Ph. fimbriana Haw. Framvingarne mörkgrå, skuggade 

med mörkbrunt längs inkanten och med bruna streck längs fram- 

kanten; inkantsfläcken belägen bakom midten, askgrå, inåt sma- 

lare och böjd, inuti delad af en bred och der framom af en fin 

mörkgrå linea; spegelläcken brungul med fina svarta punkter, 

begränsad inåt af 3 runda, glänsande silfverfläckar, utåt af en 

matt glänsande askgrå strimma; bakvingarne smutshvita med brun 

utkant. 

WATSENGR: I bpy JOstr:. & Lfin:(204207- 

Larven Aefver i ruttnande ekträd äfvensom i galläpplen på 

ek, förorsakade af Cynips lignicola och C. fecundatrix. 

Under maj månad funnen vid Trondhjem i Norge. 

2. Ph. argyrana Hien. Framvingarne grå, marmorerade 

med hvitt och svart; inkantsfläcken stor, hvit af irregulier form, 

nästan femsidig, belägen vid midten af inkanten, inuti med några 

mörka streck, hvaraf det ena oftast helt delar honom; några 

smala, tvärgående blylinier; spegelfläcken brungul med några 

svarta streck eller punkter; bakvingarne brungrå (9) eller ljus- 

bruna, mot basen hvita och mot utkanten svarta (>). 

NVATLTDENGRI EN op PORT. «CCT LIN: 20: 00: 

Larven lefver i ekbark. 

Under maj och juni månader i södra och mellersta Sverige 

åtminstone in i Upland. 

3. Ph. regiana ZELL. Framvingarne olivbruna, bakåt svart- 

aktiga; inkantsfläcken lifligt gul, stundom med grå punkter eller 

streck i vingens inkant; framkantshakarne gula; från dem utgå 

blåaktiga, ofta till punkter upplösta tvärlinier; spegelfläcken blott 

antydd genom den splittrade infattningen; bakvingarne svartbruna 

med lång, svart fläck nära inkanten och brungrå fransar (&) 

eller svartbruna med hvitaktiga fransar (9). 

ZELES Et. LET GMO (O- NEN DI LV. 27O0LT. 4A00— 

AO? STAINT, Maniniba243; EBINS Schm. <E-I5 202: 

Larven smutshvit med svartaktiga fläckar, blekbrunt hufvud 
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och gulbrun nacksköld. Lefver under barken på lönn. (ÅAcer 

pseudoplatanus). 

Under juni månad i Skåne. 

4. Ph. rhediella CLErcK. Framvingarne mörkt violettbruna, 

mot utkanten och vingspetsen orangegula och der med matta 

guldlinier; båda grundfärgerna öfvergå så småningom i hvarandra; 

bakvingarne brungrå med hvitaktiga fransar och hos A med matt 

svart oval fläck nära inkanten; hufvud och palper svartgrå. 

WALLENGR. Sp. Tortr. & Tin. 27. 216. 

Larven skall lefva i omogna bär på hagtorn, men enligt 

andra äfven i blomstren på äpple och plommonträd samt på 

Cornus sanguinea och slånbuskar. 

Under juni månad i södra och mellersta Sverige åtminstone 

in i Uppland. Inom Norge anmärkt vid Kristiania. 

5. Ph. Germarana Huäen. Framvingarne mörkt svartbruna 

med hvita framkantshakar och från dem stålblå tvärlinier; ving- 

spetsen svart; bakvingarne brungrå med hvitaktiga fransar och 

hos AY med mattsvart oval fläck nära inkanten; ansigte och pal- 

per brunaktigt hvita. 

WALLENGR: Dp, LO. (Ci diDwv20e 20 

Under juni månad i Skåne. 

6. Ph. Juliana Curt. Framvingarne hvita; basen och fram- 

kanten till midten grå, den förra med svartaktiga streck; utkan- 

ten och analhörnet rostfärgade med violettröda, blyglänsande tvär- 

linier samt skarpt svarta fläckar framför den med svarta streck 

försedda spegelfläcken; den hvita grundfärgen bildar ett krökt 

band, som vid framkanten är mer eller mindre gråtöcknigt; bak- 

vingarne gråbruna med hvitaktiga fransar; hufvud, skuldertäckare 

och palper hvitaktiga. 

WALLENGR. Sp. Tortr. & Tin. 26. 210. (exclus. syn. 

ninbane H. S. & Hein.) 

Larven lefver på ek. Den är gråaktigt gul med brunt huf- 

vud, mattsvart genomskinande rygglinea, brunaktig sidolinea och 

svarta andhål, nackskölden grönaktigt brun med svarta strim- 

mor. Öfvervintrar och förpuppas om våren. 

Under juli månad i Blekinge. 

: å 
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II, Subgen. Stroghedra H. S. Bakvingarnes styloid- och ulnargrenar utgå 

från samma punkt på diskfältet, förenade i längre eller kortare gemensam stam. 

Öfversigt af arterna: 

I:o) Framvingarne bruna med hvit inkantsfläck. 

a) Framvingarnes framkant mot spetsen gulpudrad, inkantsfläcken tre- 

SKE TOC RER ad nef SER TE Ag RN a EA Se Song 7 populana. 

b) Framvingarnes framkant ej gulpudrad, inkantsfläcken trapetzformig 

FAL DE LA 1 (0 spår SN 2 ån Ae SA pt) pä ET SAN EA free BR ATL 8 straguläna. 

II:o) Framvingarne svartgrå med svart, af glänsande violettblå tvärlinier be- 

BTR SAGE CAT Dade anna es ns sr dan As 9 Ochsenbeimeriana. 

III:o) Framvingarne bruna med grå tvärband. 

BJÄMEdYT avioletforatt. tvärband ooo ooo noob oss oss Ee AS - 10 flexana. 

b) Med 2 blygrå, glänsande tvärband. ooooooooo------- 11 splendidulana. 

7. Ph. populana FABR. Framvingarne bruna med några 

blåaktiga tvärlinier baktill och framkanten bakom midten med 

glänsande gult puder, i midten af inkanten en hvit, tresidig fläck 

med spetsen böjd bakåt, inuti vid inkanten med 1—2 mörka 

streck; framkantshakarne hvitaktiga; bakvingarne mörkbruna, un- 

dertill mot spetsen hvitaktiga, spräckliga af brunt. 

NVATEENGRA öpp. FOFt. SS CkINe 203 AT. 

Larven hvit med genomskinande grön eller brunaktig intesti- 

nalkanal, svart hufvud och svartbrun eller svartaktig, af ene hvit 

linea delad nacksköld. Lefver mellan sammanspunna toppblad 

på Salix caprea. 

Under juli, augusti och september månader 1 södra och mel- 

lersta Sverige åtminstone in i Upland samt inom Norge vid 

Kristiania. 

83. Ph. stragulana TENGSTR. Framvingarne svartbruna, stö- 

tande i violett; vid inkanten en trapezformig hvit fläck, som 

knapt är brunlinierad, framtill bredare, utåt trubbvinklig och 

baktill afsmalnande, skarpvinklig; bakvingarne bruna med askgrå 

fransar. 

MWALLENGR- Sp. tkortra oe lin. 276-212, 

Var. ovulana (TENGSTR.) Inkantsfläcken halfrund med om- 

kring 3 bruna linier. 

TENGSTR. Bidr. 160. 

Under juli månad i Upland och Lappland. 

9. Ph. Ochsenheimeriana ZELL. Framvingarne svartgrå med 

rödaktig glans, i viss dager guldbruna, med svart, af glänsande 
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violettblå linier begränsadt tvärband bakom midten och violettblå 

linier vid utkanten och i basfältet; bakvingarne brunaktigt grå; 

palperna hvitaktiga. 

WALDENGR. « Spar sbOrntr. CC: UNMe felen 20 

Under maj och juni månader bland gran i Vestergötland 

och Upland. 

10. Ph. flexana ZELL. Framvingarne mörkbruna, vid basen 

gråaktiga med ett, af mörk linea deladt, bakom vingmidten trub- 

bigt brutet eller snarare böjdt violettgrått tvärband och der bakom 

en violett tvärlinea; framkantshakarne hvita, bakvingarne brun- 

aktigt grå; ansigtet blekgrått. 

WALLENGR. Sp. Tortr. & Tin. 2/7. 24.0 Melkane 

DouvGL. Zool. VIII. 2806 (1850). STAINT. Man. II. 244. 

Larven skall lefva på bok i en fast spånad mellan platt 

spunna blad; den är grönhvit med mörkare ryggkärl, brunt huf- 

vud och nacksköld. 

Under juni och juli månader i Skåne, Blekinge och Vester- 

götland och på Öland. 

11. Ph. splendidulana GN. Framvingarne gråbruna, basen, 

två tvärband, hvaraf det yttre är genombrutet af en svart fläck, 

samt en linea nära spetsen starkt glänsande rödaktigt blygrå; bak- 

vingarne brungrå, mot basen ljusare. 

GN. Ind. 45. STAINT. Man. II. 247. plumbatana ZELL. 

WALLENGR. Sp. Lortr.-& Tin. 20: 2005-C0umMAsyn: 

Bland ek och bok under maj månad i Skåne och Upland. 

16. Slägtet Dichrorhampha. LED. 

Framvingarnes styloid- och glenoidalgrenar utgå från skilda 

punkter på diskfältet. Bakvingarnes radial- och subradialgrenar 

utgå från vidt skilda punkter på diskfältet och äro parallela; 

subcostalnervens lopp normalt, styloid- och ulnargrenarne utgå från 

samma punkt på diskfältet; oberoende nerven utgår från disk- 

fältets tvärnerv långt från styloidgrenen ocb är rät samt vid sin 

upprinnelse ej böjd mot sistnämnda gren. Thorax utan upprätt- 

stående hårbuske. Framvingarnes subcostal-, radial- och subra- 

dialgrenar utlöpa i framkanten, den enkla metacarpalgrenen i ut- 

kanten. Framvingarnes framkant hos & med eller utan flikfor- 

j 

; 
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migt omslag nära basen, och hanens baktibier utan hårpensel. 

Framvingarne utåt något utvidgade med rundad spets. Bakvin- 

garpes utkant är ingenstädes rakt afskuren utan öfvergår 1 jämn böj- 

ning uti inkanten och bildar ej vid analhörnet någon vinkel mot 

densamma. 

Afven detta slägte kan delas i tvenne subgenera allt efter- 

som framvingarne äro med eller utan flikformigt omslag nära 

basen. De hafva blifvit ansedda såsom sjelfständiga genera, men 

då inga andra karakterer kunna uppletas, hvarigenom de skiljas 

från hvarandra, än de som tillhöra blott ena könet, kunna vi ej 

upptaga dem såsom sådana. 

I. Subgenus: Dichrorhampha LED. Framvingarnes framkant hos & med 

flikformigt omslag nära basen. 

OÖfversigt af arterna: 

I:o) Framvingarne med tydlig gul eller hvit inkantsfläck. 

A) Inkantsfläcken gul eller hvitgul, månformig, ofta delad af en mörk 

linea. 

a) Framvingarne olivbruna med hvitgul inkantsfläck -... 1 petiverella. 

b) Framvingarne gråbruna med guldgult puder och guldgul inkantsfläck 

2 alpinana. 

B) Inkantsfläcken smal, hvit, delad af en eller flera, stundom otydliga 

RTORK ASL CRS Cesc obs AEr OST IR OLSEN LD CRUEL AE SAN SDR 3 agilana. 

II:o) Framvingarne utan inkantsfläck eller är den blott antydd genom ljusare 

grundfärg. 

A) Spegelfläcken infattad af mörkare, men matta blylinier. 

a) Framvingarne bruna, öfver allt lätt gulpudrade -.. 4 plumbagana. 

b) Framvingarne purpurbruna, knapt gulpudrade ...... 5 acuminatana. 

B) Spegelfläcken blott antydd genom ett svagt glänsande ställe 

6 simpliciana, 

1. D. petiverella LIN. Framvingarne blekt olivbruna, mer 

gråaktiga mot basen; vid midten af inkanten en blekgul, mån- 

formig skarpt begränsad fläck, som stundom är delad af en mörk 

linea; mot spetsen vid framkanten korta blekgula streck mellan 

blylinier och vid utkanten 4—5 svarta punkter; spegelfläcken 

otydlig. 

IWALDLENGR:: (Spi LOKE, (65 LIN, 31. SAG: 

Larven rödhvit med gulbrunt hufvud. Lefver 1 rötterna på 

Achillea millefolium. 

Under juni och juli månader i södra och mellersta Sverige, 
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åtminstone in i Upland. Inom Norge anmärkt vid Kristiania, i 

Österdalen och Gudbrandsdalen. 

2. D. alpinana TrREtt. Framvingarne gråbruna, baktill starkt 

streckade med guldgult; vid midten af inkanten en stor guldgul, 

månformig, skarpt begränsad fläck, som stundom utsänder gula 

streck mot framkanten; framkanten med gula streck utanför 

midten; vingspetsen gul, vid utkanten 3 svarta punkter. 

Var. politana GN. Framvingarne brunaktigt ockragula; den 

breda och något otydliga inkantsfläcken blekare, framkanten utan- 

för midten med korta blekgula streck; vid utkanten 3 svarta 

punkter. : 

WALLENGR.. -.5p. Tortr.. & Tin, 31 250 (exeluskals 

pinana STAINT. Man. II 214). 

Larven gulhvit med genomlysande rödaktig intestinalkanal, 

ljusbrunt hufvud och nacksköld. Lefver i roten på Achillea 

millefoliuwm. 

Under juni och juli månader i hela Sverige ända in i Lapp- 

markerna. Inom Norge anmärkt vid Kristiania. 

3. D. agilana TENGSTR. Framvingarne mörkt olivgrå med 

hvitaktiga vågformiga linier vid basen; i inkanten en smal, sned- 

stående, hvit, af bruna linier eller fläckar två eller tredelad fläck; 

framkanten med hvita streck utanföre midten; spegelfläcken med 

4 svarta punkter, begränsad af blylinier frå framkanten; bakvin- 

garne bruna. 

TENGSTR. Bidr: 90:27. EEINSSSChno obs seSe 

Under juli månad i Skåne omkring Tanacetum vulgare. 

4. D. plumbagana TrEitT. Framvingarne bruna, genom tät- 

stående gult puder olivgröna; inkantsfläcken bredt tresidig, föga 

ljusare än grundfärgen; framkanten med hvita, dubbla framkants- 

hakar; blylinierna glänsande ljusgrå; spegelfläcken bredt tresidig, 

hvitgrå, innefattad af blylinier; bakvingarne brungrå, hos & mot 

basen hvitaktiga. | 

WALLENGR.. Sp. Tortr. & Tin, 31. 252000(ExelNeSjnN 

STAINT.) 

Larven skall lefva i roten på Achillea millefolium. 

Under juni månad i Skåne och på Gotland samt inom Norge 

vid Kristiania och Tromsö. 
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5. D. acuminatana ZELL. Framvingarne purpurbruna (med 

utdragen spets) mörkare vid kanten af den blekgrå, stora, tre- 

sidiga inkantsfläcken; framkantshakarne hvitaktiga samt derifrån 

utgående mörkt violettgrå, glänsande blylinier; längs utkanten 

några svarta punkter; bakvingarne ljusgrå. 

WAELENGR: INPicTörtr. Se in: "3 Ia 254. 

Larven Iefver i nedre delen af stjelken till Chrysanthemum 

leucanthemum och är hvitaktig med ljusbrunt hufvud. 

Under juni, juli och augusti månader i Skåne, Upland och 

på Gotland. 

6. D. simpliciana Haw. Framvingarne gråbruna, blekare 

utmed framkanten; inkantsfläcken bred, triangulär, blekgrå, skarpt 

begränsad i främre brädden; framkantshakarne bleka samt der- 

ifrån utgående matta, violettgrå, glänsande blylinier; längs ut- 

kanten 3 svarta punkter, bakvingarne brungrå. 

INVSALDBENGRE TE SpA ORLEANS LA 2 3jhen2 5 

Larven gulaktigt hvit med ljusbrunt hufvud. Lefver i roten 

till Årtemisia vulgaris. 

Under juni och juli månader i Skåne, på Gotland och i 

Gudbrandsdalen. 

Anm. D. montanana DUP. (monticolanra HEIN.) har på grond af felaktig 

uppgift blifvit intagen i faunan, men då arten möjligtvis kan hos oss påträffas, 

må likväl dess diagnos här meddelas. 

D. montanana DUP. Framvingarne lergula med brungrå, vågformiga tvär- 

linier; inkantsfläcken bredt tresidig, gulaktigt hvitgrå, med tydliga mörka våg- 

formiga linier; framkantshakarne dubbla samt derifrån utgående föga sneda, 

ljust violettrödaktiga blylinier; bakvingarne ljusgrå. 

Dur. Lep. IV. 83. 7. subseguanra WALLENGR. Sp. Tortr. & Tin. 

31. 253. (Exclus, syn. HAW.) 

Under juli månad i Tyskland isynnerhet på alperna. 

II. Subgen. Lipoptycha LED. Framvingarnes framkant hos & utan flik- 

formigt omslag nära basen. 

7. D. plumbana ScuoP. Framvingarne olivgrå (s) eller oliv- 

bruna (2) med gula, i utkanten tätare fjäll, som oftast äro ställda 

i rader, men stundom betäcka hela ytan; från de små, hvita 

glänsande framkantshakarne utgå glänsande blylinier och mellan 

dessa i rader ställda, ofta till linier sammanflytande svarta punk- 

ter; bakvingarne brungrå, hos & ljusare. 

WALLENGER. Dp. TOFtf- ör: Lin. 32. 2554 

Entomol. Tidskr. Årg. 11, H. 4 (1890). 13 
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Under juni och juli månader på gräsrika ställen, ofta vid 

vägkanter i södra och mellersta Sverige åtminstone in i Upland, 

samt inom Norge vid Kristiania och i Gudbrandsdalen. 

Anm, För eftersökande hos oss intages diagnos för följande art: 

D. tanaceti STAINT. Framvingarne brungrå, lätt och likformigt pudrade 

med blekt ockragult; inkantsfläcken föga ljusare än grunden, med bred bas, 

men på midten sammanknipen och derefter åter utvidgad; framkantshakarne 

otydliga och derifrån början till matta blylinier; bakvingarne brungrå, 

STAINT. Man, II. 214. saturnana HEIN. Schm. II. 238. (Excl. 

syn. omn.) 

Omkring ZTanacetum vulgare i Tyskland och England. Larven lefver i 

roten af nämnda växt. OD. saturnana GN. Ind. 52 är en helt annan art. 

CS 
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AF 

W. M. SCHÖYEN. 

Vanessa polychloros, Lin. 

Da det i SIEBKE's »Enum. Ins. Norv.» III. p. 9 omhandlede, 

angivelig af Jernverkseier N. AALL ved N&es Verk i Nedenzes 

fundne Exemplar af denne Art ikke befandt sig hverken i AALL's 

efterladte Samling eller i Universitetsmuseet, ligesaa lidt som Ar- 

ten hverken för eller senere vidstes observeret noget andet Sted 

her i Landet, har jeg hidtil anseet det rigtigst at stille mig tviv- 

lende ligeoverfor denne Angivelse, som muligens beroende paa 

en Feiltagelse. Imidlertid gleder det mig nu at have faaet Vis- 

hed for, at denne vakre og anseelige Art dog alligevel med rette 

tilhörer Norges Fauna, idet en Sönnesön af botanisk Gartner N. 

G. MoE baade ifjor og iaar (1889 og 1890) har taget mange 

Exemplarer af den ved Byen Risör i Neden&es Amt. Den synes 

saaledes her endog at vere temmelig hyppig og flöi ifölge Op- 

gave helt fra Begyndelsen af Juni, hyppigst i Slutningen af samme 

Maaned, og forsvandt mod Slutningen af August. Midt i Juli 

toges ogsaa Larven, der forpuppede sig i Begyndelsen af August 

og udklekkedes omkring 20:de samme Maaned. Flere af de 

indsamlede Exemplarer er skjenkede til Universitetsmuseet. 

Notodonta torva, He. 

Denne for Skandinaviens Vedkommende först af Prof. AURI- 

VILLIUS Åar 1886 i Roslagen fundne Art, der to Aar senere, i 
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1888, ogsaa toges i Finland ved Saarijärvi af K. EHNBERG, er i 

afvigte Sommer, 1890, ligeledes fundet her i Norge, idet en Sön 

af Sogneprest G. SANDBERG den 26:de Juni tog et Han-Exemplar, 

siddende paa V&eggen paa Bagns Prestegaard, söndre Aurdal i 

Valders. 

Zanclognatha emortualis, 5. V. 

Et enkelt Exemplar (2) taget Juni 1889 i en Have i Ho- 

ansbyen, Kristiania, af Stud. med. H. HuIiTFELDT. Denne Art 

synes overalt, hvor den findes, kun at forekomme sparsomt og 

enkeltvis; i Danmarl: udbredt, i Sverige observeret i Skaane og 

ved Stockholm, men endnu ei i Finland. Larven skal spise visne 

og törre Egeblade, som den gjennemhuller. 

Gnophos obscuraria, He. 

Denne Art staar vistnok allerede opfört som norsk i « Enum. 

Ins. Norv.» III. pag. 90, samt i min Reiseberetning fra Gudbrands- 

dalen og Dovrefjeld i »Nyt Mag. f. Naturv.»> B. XXIV. pag. 1903 

men som jeg allerede för (samme Sted pag. 309) har gjort op- 

merksom paa, beror disse Angivelser paa Feiltagelse, idet de 

saaledes benevnte Exemplater i Virkeligheden tilhörer en mör- 

kere Form af Gun. myrtllåta, TarG. Nu kan imidlertid Arten 

med rette indtages som norsk, idet et Exemplar er taget Vaaren 

1889 i Homansbyen af Stud. med. HuIiTFELDT. At den maatte 

forekomme ogsaa her i Landet, var jo rimeligt nok, da den i 

Sverige er fundet helt op i Helsingland. Larven lever paa en 

Me&engde forskjellige lave Plamter, baade Gramineer, Potentilla, 

Thymus, Helianthemum, Silene, Lychnis, Artemisia, Rubus-o. fl. 

Zophodia convolutella, He. 

Saavidt mig bekjendt har denne Art aldrig tidligere veret 

observeret paa den skandinaviske Halvö, medens den dog i de 

senere Aar er fundet paa forskjellige Steder i Finland. I den 

forlöbne Sommer (1890) fandt jeg imidlertid i flere Haver paa 

Norderhov, Ringerike, de umodne Stikkelsber i temmelig betyde- 

a 
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ligt Antal angrebne af denne Arts Larver, som paa vanlig Vis 

havde boret sig helt ind i og udhulet dem aldeles. Navnlig viste 

dette sig at vere Tilfeldet paa Gaardene Frog, Gusgaarden, Przeste- 

gaarden og vistnok ogsaa flere andre Steder. En enkelt Larve 

fandt jeg ogsaa indboret i et Solber, derimod ingen i Ribs, som 

ligeledes er anfört som ”Tilholdssted for Larven. De indsamlede 

Larver forpuppede sig i Begyndelsen af August og henligger for 

Tiden som Pupper. 

Teras roscidana, Hr. 

Ved en Forglemmelse er Fundet af denne interessante Art 

her i Landet ikke -för bleven offentliggjort, hvorfor den desverre 

heller ikke er kommet med i WALLENGREN'S Fortegnelse og Bear- 

beidelse af Skandinaviens Tortricider her i dette Tidsskrift. Alle- 

rede for 15 Aar siden er den imidlertid taget ved N&es Verk 

i Nedenzes, saaledes som et af min Kollega Konservator J. Sp. 

SCHNEIDER til Universitetsmusseet skjenket Exemplar udviser. Dette 

Exemplar, der er aldeles friskt og har en Vingebredde af 25 

mm., er nemlig, som den vedfestede Etiket udviser, taget Hösten 

13875 ved Nes Verk af O. HALVORSEN. Arten er tidligere kjendt 

fra St. Petersburg, men saavidt vides hverken fra Sverige, Fin- 

land eller Danmark. 'Larven lever i Juni og Juli paa Populus 

tremula, og Imago overvintrer, som vanligt hos Zeras-Arterne. 

Lita tricolorella, Haw. 

Af denne saavidt mig bekjendt heller ikke tidligere hverken 

fra Sverige eller Finland, men vel fra Danmark kjendte Art toges 

ihöst den 20:de August et friskt Exemplar i Haven paa Bagns 

Prestegaard, söndre Aurdal, af Sogneprest G. SANDBERG. Ex- 

emplaret er overgivet til Universitetsmuseet. Larven af denne 

Art angives at leve paa Ålsine media og Stellaria holostea, först 

minerende og senere i sammenspundne Skud (HARTMANN). 

RurDs 

I Anledning af, at der i Entom. Tidskr. 1890, Häft. 3 pag. 124 

opföres som ny for Finlands Fauna Däianthoecia capsophila DuP. 
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med Tilleg: »förut veterligen funnen nordligast i Irland och 

mellersta Europas fjälltrakter», skal jeg her henlede Opmerk- 

somheden paa, at denne Form, der vel neppe tör gjöre Fordring 

paa Artsberettigelse ", af mig allerede Sommeren 18179 er fundet 

her i Norge paa Jelöen ved Moss (se Nyt Mag. f. Naturv., B. 

NIVA Pp. 304): 

" Cfr, desangaaende »The Entomologists Monthly Magazine», 1890, pag. 

89—90. 

GÅFVOR TILL ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS 
BIBLIOTEK UNDER ÅR 1889. 

(Forts. fr. sid. 112.) 

2. Från enskilda gifvare. 

Obs. När ingen särskild gifvare är nämd, är arbetet skänkt af författaren. 

AURIVILLIUS, CHR., Bidrag till kännedomen om våra solitära getingars lefnads- 

sätt. 2. Sthm. 1889. 8”. ; 

, Berättelse i zoologi vid K. Vetensk.-Akademiens Högtidsdag den 321 

mars 1889. Sthm. 1889. 12”. 

BERGSÖE, D., Om Oldenborrens Udryddelse ved Masseindsamling i Flyveaarene, 

Et Par Ord til Danmarks Jordbrugere. Kjöbenhavn. 1883. 8”. 24 sid. 

af S. LAMPA. 

, Samma bok. Andet foröget Oplag. Kjöbenhavn. 1887. 8. 28 sid. 

af S. LAMPA, 

BorRIES, HERNM., Bidrag til Danske Insekters Biologi. Kiöbenhavn. 18838. 

8 sid. 

DZIEDZIELEWICZ, J.,. Nowy dodatek do fauny owadöw siatkoskrzydlych. Kra- 

köw:? 1808: ör vu Ps INtabs 

HAGEMANN, Å., Forstenthomologisk Undersögelse af Kystdistrikterne i Nede- 

nes og Lister & Mandals Amter. 1887. 23 sid. 

HEER, O., Die Käfer der Schweiz. 1—3. Neuchatel. 1837—41. 6 + 96 + 

ASSR OEPE: 
af ingeniör C G. ANDERSSON. 

HorvArH, G., Iglet u Padsused u Zagrebagkoj Okolici. Zagreb. 1888. 

Ö-A KO Lpg: 



EN FOR VIDENSKABEN NY DIPTER. 

AF 

OLAF BIDENKAP-. 

Blandt endel af mig ne&estforrige sommer i Jarlsberg og 

Laurvigs amt indsamlede diptera fandtes endel exemplarer af 

Anthomyia impuncta, FALL. Ved n&ermere undersögelse af disse 

paatraf jeg et individ, der ved förste öiekast maatte antages for 

Zmpuncta, men som dog adskiller sig saa vesentlig baade fra 

denne og de övrige nerstaaende arter, at den vistnok maa op- 

stilles som en ny art. Jeg tillader mig herved at rmeddele en 

nöiere beskrivelse af exemplaret, som jeg har kaldt dignofta. ; 

Anthomyia dignota n. sp. 

Cinerascens, thorace 3 lineis brunneis, abdomine immaculato, 

cinerascente, palpis antennisque nigris, femoribus usque ad apicem 

nigricantibus. — Longitudo: 7 mm. £&. 

Q. Gulgraa, underansigtet noget mörkere end hos ÅA. zn- 

puncta, graaskimrende. Antennerne og palperne sorte, de förstes 

3die led graaskimrende, fölerbörsten laengere fjeret end hos zz- 

puncta. Öinene adskildte ved en bred, askegraa stribe, hvori 

der findes en lysere 3-kantet plet. Rygskjoldet paa midten med 

3 rödbrune lengdestriber, hvoraf den mellemste meget smal, for- 

övrig uplettet. Smaaskjoldet af samme farve som rygskjoldet. 

Baglivet aflangt xgformet, gulgraat, aldeles uplettet og fuldstan- 

dig uden rygstribe, med langt ferre macrocheter end impuncta. 

Vingeskjzellene og svingkolberne smudsig hvide, vingerne selv 

med graaligt anströg. Laarene med undtagelse af spidsen samt 
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tarserne sortagtige, skiunebenene og laarspidsene gulröde (hos 

alle andre n&erstaaende arter er laarene helt gulfarvede). 

Arten, der staar Ånth. impuncta FAL. og ÅAnth. separata, 

MElG. (MEIG. syst. Beschreib. V. p. 118 og 119, 61 og 62) meget 

ner, er tagen ved badestedet Aasgaardstrand 22 juli 1890. 

> 

GÅFVOR TILL ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS = :oö 
BIBLIOTEK UNDER ÅR 1889. 

(Forts. fr. sid. 198.) 

HORVATH, G., Die Excremente der Gallenbewohnenden Aphiden. Budapest. ) 

1887. 7 pg. 

, Description de deux Hémiptéres nouveaux de France. Caen. 1887. 2 pg. 

, Uebersicht der europäischen Cymus-Arten. Wien. 1888. >2 pg. 

. Un genre noveau d'Hemiptéres du Bresil. Caen. 1888. 2 pg. 

» Materiaux pour servir å VP'étude des Hémiptéres de la Faune Palé- 

arctique. Caen. 1888. 22 pg. 1 tab. . 

, Rapport sur le Phylloxera en Hongrie pendant l'année 1887. Budapest. : 

FÖ83, — 73 Pg: 

, Rapport etc. etc. 1888. Budapest. 1889. 75 Pg. 

, Essai monographique sur le genre ZYrigonosoma. Caen. 1889. 17 pg. 

, Beitrag zur Hemipteren-Fauna von Turkmenien. Wien. 1889. 6 pg. 

— —  Analecta ad cognitionem heteropterorum Himalayensium. Budapest, 

1889. 12 pg. ; 

LAMPA, S., Ollonborrarne, deras lefnadssätt och utrotande. Sthm. 1889. 8. 

40 pg- ; 
FP Entomologie ou V'histoire naturelle des insectes. Paris. 1826. &. 2 + 437 

pg. 9 tab. af CHR. AURIVILLIUS. 

SCHÖYEN, W. M., Notes on Dr Jordan's Entomological Ramble at Bergen, 

Norway, august 2oth, 1887. London. 1889. 4 pg. 

, Skovödelzeggende Insekter. Christiania. 1888. 20 pg. 

, Om Myggene. Christiania. 1889. 8”. 16 pg. j 

, Bidrag till Kundskaben om Norges Hemipter- og Orthopter-Fauna, | 

Christiania. 1889. 8&. 13 pg. 3 
THORELL, TAMERLAN, Primo Saggio sui Ragni Birmani, Genova. 1887. 8. 

147 P8. 
, Aracnidi Artrogastri Birmani, raccolti da L. Fea nel 1885—1887. 

Genova. 1889. 213 pg. I tab. 

WeEstwoop, J. O., Descriptions of some new exotic species of Coleopterous-: 

Insects.: London. UTG. 0. 3 pos tiotab. : 



NYA FJÄRILABERRATIONER. 

BESKRIFNA AF 

ENZIO REUTER. 

Thyatira Batis L. ab. confluens. Alis anticis superne 

basi medioqve sordide rubido-albidis, margine costali ante me- 

dium macula fere semiovali sordide fusco-olivacea, ab ea usque in 

marginem posticum pulvere fuscescenti parce et valde obsolete 

subfasciatim sordidatis; parte tertia apicali (exteriore) sensim sor- 

dide fusco-olivacea, maculis typicis ornata, his posterioribus autem 

qvam in typo multo obsoletioribus; ciliis fuscis unicoloribus; alis 

posticis ut in typo, sed fascia media pallida obsoletiore; abdo- 

mine albicanti (9). 

Denna aberration skiljer sig från hufvud- 

formen därigenom, att basalfläcken, den bakre 

fläcken vid framkanten samt de båda fläckarne 

vid inkanten nästan helt och hållet samman- 

flyta, så att vingarne till ?/, från basen, blott 

med undantag af en tämligen stor halfoval fläck 

vid framkanten, äro nästan enfärgadt smutsigt INGEN 

rödhvita; blott öfver midten går en svagt an- j 

tydd brunstoftig schattering från inkanten till den nyss nämda 

fläcken; den yttersta tredjedelen är däremot tecknad ungefär så- 

som hos den typiska formen, dock äro fläckarne vid inre hör- 

net mycket otydligare; fransarne äro hos denna aberration en- 

färgadt bruna, under det de hos hufvudformen afbrytas af tyd- 

liga svarta fläckar; bakvingarne likna dem hos hufvudformen, men 

hafva det bleka midtelbandet mycket otydligare; bakkroppen är 

något hvitare än hos typen. : 

Funnen i endast ett exemplar (9) på Karkkali udde i Ka- 

rislojo i Nyland, den 19 juni 1889. 
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Zonosoma punctaria L. ab. infuscata. — Sordida, alis 

fuliginoso-fasciatis, utrinqve densius punctulatis, subtus (precipue 

al. ant.) nonnihil infuscatis, rubro-indutis, anticis in medio pagin& 

superioris late saturateque fusco-hepaticoloribus (3). 

Denna nya aberration afviker från hufvudformen genom en 

öfverhufvud taget dunklare färgton; tvärstrecken äro nötbruna, 

tämligen smala och svagt färgade, isynnerhet 

på bakvingarne, där de äro nästan upplösta i fina 

punkter, på vingarnes undersida endast svagt 

antydda därigenom att öfversidans teckning ly- 

ser igenom; vingarne på båda sidorna något 

tätare punkterade än hos hufvudformen; under- 

till, isynnerhet framvingarne, förmörkade genom = Bild. 2. Zonosoma 
punctaria IL. ab. arcu- 

en brunaktig anlöpning, hvilken tillika företer Pra 

en isynnerhet mot framvingarnes framkant täm- 

ligen stark skiftning i rödt; fläcken på midten af framvingarnes 

öfre sida tämligen stor och intensivt färgad, chokoladfärgad eller 

lefverbrun. 

Endast ett exemplar, en hanne, har af mig blifvit anträffad 

i en ekdunge på Lenholmen i Pargas socken nära Åbo somma- 

Ten .1085. 

Zonosoma punctaria L. ab. arcufera. — Alarum antica- 

rum fascia mox ante medium introrsum fortiter arcuata, in par- 

tem quartam basalem cellul& discoidalis extensa (2). 

Vingarne mycket blekt färgade, fläcken på framvingarne 

kort före midten — ungefär vid diskfältets yttre ände — starkt 

inåt bågböjd, sträckande sig till den (från basen räknadt) första 

fjärdedelen af diskfältets längd, hvarest den gör en svag böjning 

mot dettas inre hörn; på undre sidan hafva tvärstrecken sitt nor- 

mala förlopp, men den på öfre sidan gående bågen lyser dock 

äfven här igenom; främre delen af tvärstrecket — från framkan- 

ten till det ställe, från hvilket bågen böjer sig inåt -— är täm- 

ligen bred och skarpt markerad. 

Äfven af denna nya aberration har jag lyckats fånga endast 

ett exemplar. en hona, på en med ekar bevuxen skogssluttning 

på samma holme som föregående, den 27 juli 1888. 



NEUE KÄFER AUS AFRIKA 

BESCHRIEBEN 

VON 

CHR. ÅA URIVILLIUS. 

Meloide. 

1. Cissites africana n. sp. Rufa, supra nitida, glabra, subtus 

pubescens; oculis, antennis, palpis, femorum <apicibus, tibiis 

tarsisque nigris; abdomine obscuriore, brunneo vel nigro-brunneo; 

tarsis elongatis; posticis vix compressis articulo ultimo longo, 

subcelavato, apice leviter depresso. Long. corporis 23 m.m.— 

25 m.m. 

&. Segmento ultimo (sexto) ventrali fisso; femoribus posticis 

incrassatis, subtus apice dentibus duobus, brevibus armatis. 

9. Segmento sexto ventrali integro, subtus medio canalicula 

apicem versus distinctiore instructo; femoribus posticis vix in- 

Crassatis. 

Synon.? Horia senegalensis 9 (non &) CASTELNAU Hist. nat. 

AdestiIns2 per 2605 

? Cissites testacea DE Borre An. E. Belg. 27. 1883 

C. R. p. 136—138. 

Habitat: Congo (EKBLOM). — Museum Holmize. 

Diese ausgezeichnete Art, wovon bisher nur das Q erwähnt, 

aber mit der ganz verschiedenen Czissites testacea FABR. aus 

Java vereint wurde, ist in beiden Geschlechtern durch die nackte 

Oberseite und die langen, kaum zusammengedriäckten Tarsen von 

C. testacea zu trennen. Das & hat nur zwei (nicht vier) Dor- 
nen an den Hinterschenkeln. In Gestalt und Farbe stimmt 
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unsere Art genau mit C". ftestacea; die Querfurche an der Basis 

des Halsschildes ist jedoch tiefer und in der Mitte deutlicher. 

Ein Mann und ein Weibchen wurden vom Capitain EKBLOM 

dem Reichsmuseum tiberreicht. 

Cetoniide. 

2. Taurhina Dannfelti n. sp. Splendide wiridis, nitidissima 

immaculata, supra sparsim punctulata; femoribus antice purpura- 

scenti-cupreis; marginibus eclypei unguibusque nigris, femoribus 

anticis subtus antice dense ciliatis — 31 m.m.—32 m.m. 

AA. Clypeo apicem versus paululum dilatato, medio longi- 

tudinaliter acute carinato-elevato, utrinque profunde impresso, apice 

tridentato, dentibus lateralibus longis, divergentibus acutis, dente 

apicali recurvo-erecto, apicem versus paululum dilatato, apice 

truncato-emarginato; femoribus anticis validis, longius ciliatis, 

prope apicem dente maximo, subrecto, transversim compresso, 

extus nudo, intus ciliato armatis; tibiis anticis extus inermibus, 

prope apicem profunde emarginatis, intus basi margine anteriore 

fortiter laminato-producto, apice margine posteriore dentato-cre- 

nulato, dente apicali majore et insuper calcare mobili instructis; 

tibiis posterioribus extus inermibus. 

9. Clypeo supra dense, fortiter punctato, medio longitudina- 

liter obtuse elevato, marginibus acute elevatis, margine apicali 

medio obtuse lobato-producto; genis a latere superiore late visi- 

bilibus, rotundatis; femoribus anticis brevius ciliatis, inermibus; 

tibiis anticis intus rectis, inermibus, extus acute tridentatis; tibiis 

posterioribus extus acute unispinosis. 

Habitat: Congo (Dannfelt). — Museum Holmiz. 

Diese ausgezeichnete Art, welche vom Lieutnant M. DANN- 

FELT dem Reichsmuseum in Stockholm verehrt wurde, ist durch 

bedeutendere Grösse und die oben angefihrten Geschlechtskarak- 

tere von 7. nireus "SCHAUM sofort zu unterscheiden. Der vom 

Mesosternum gebildete, vordere Theil des Sternalfortsatzes ist 

breit gerundet und kirzer als bei Z. nireus SCHAUM. 
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Cerambycide. 

3. Mecaspis Mapanje n. sp. Elongata, metallica, saturate cyanea, 

antennis pedibusque nigris, scapo antennarum femoribusque (basi 

apiceque exceptis) castaneo-rufis; tarsis argenteo-pilosis; antenna- 

rum articulis 4—711 extus distincte sulcatis et carinatis; protho- 

race basi apiceque constricto, medio fortiter elevato, sublevi et 

utrinque foveolato, lateribus spina valida armatis, depressionibus 

apicali et basali sublevibus, haud costatis, sed sulcatis; scutello 

triangulari, modice' elongato, transverse sulcato, apice brevi acu- 

tissimo; elytris apicem versus sensim sat fortiter angustatis, basi 

utrinque impressione irregulari, nigro-velutina ornatis, disperse 

punctatis, margine haud explanato; femoribus inermibus, posticis 

apicem segmenti 5:i haud attingentibus; prosterno apice truncato 
, 

et tuberculato, mesosterno antice arcuato-truncato — 35''-—40""'. 

AA. Antennis elytrorum medium sat longe Ssuperantibus; abdo- 

mine subtus articulis 6 coriaceis composito, qvinto apice late emar- 

ginato, sexto qvam 3:0o fere longiore, apice triangulariter exciso et 

subtus late sulcato. 

9, Antennis elytrorum medium paullum superantibus; ab- 

domine subtus articulis 5 coriaceis composito, quinto apice plus 

minus profunde emarginato angulis rotundato-subtruncatis. 

Habitat: Camerun (Mapanja); VALDaAU & KNUTSSON — Mu- 

seum Holmi2x. 

4. M. femorata n. sp. Aurato-viridis, nitidissima, a posteriore 

visa obscure coerulea, antennis pedibusque nigris, femoribus (basi 

apiceque exceptis) rufis, inermibus, tarsis argenteo-sericeis; pro- 

thorace antice posticeque depresso-constricto, disco medio elevato 

et utrinque leviter depresso, nitidissimo, punctato, et tantum ad 

marginem posticum elevationis transversim strigoso; elytris plaga 

utrinque elongata ad basin, sutura angusta et vitta media utrin- 

que densissime punctulatis, nigro-coeruleo-velutinis; corpore subtus 

presertim pectore argenteo-sericeo. — 30" 
”"” —31"", 

&. Antennis apicem elytrorum fere attingentibus; abdominis 

segmento s5:o apice profunde emarginato, 6:0 apice leviter emar- 

ginato, vix sulcato; femoribus posticis segmentum quintum su- 

perantibus. 
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9. Antennis elytrorum tertiam partem apicalem vix attin- 

gentibus; abdominis segmento 5:0 elongato, quam 4:o longiore, 

apice levissime emarginato; femoribus posticis medium segmenti 

5:11 haud attingentibus. 

Habitat: Sierra Leona. — Museum Holmiz. 
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ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

SAMMANKOMST 

DEN 27 SEPTEMBER 1890. 

Denna ordinarie sammankomst hölls såsom vanligt å hotel 

Phenix under prof. O. SANDAHLS ordförandeskap. 

Ordföranden helsade föreningens ledamöter välkomna åter 

från sommarens kampanj i skog och mark samt tillkännagaf, att 

föreningen hade sedan senaste sammankomsten förlorat en af sina 

medlemmar, jägmästaren CARL GUSTAF LENNMAN. 

Tre nya ledamöter anmäldes: jägmästaren ARvID MONTELL 

(Pajala) på förslag af Hr LAMPA; lektorn vid K. skogsinstitutet 

LARS ÅLBERT NILSSON på förslag af prof. AURIVILLIUS och kollega 

ERNST JOSEPH SAMUEL LINNARSON (Sköfde) på förslag af d:r Do- 

verTIE. Närvarande gäster för aftonen voro med. dir T. H. 

BJÖRKBOM från Piteå och farm. stud. J. WESTERLUND från Ronneby. 

Det samma dag utkomna häftet 3 af Entomologisk Tidskrift 

utdelades bland ledamöterne. 

Byråchefen J. MEveEs höll sedan ett längre föredrag, hvilket 

här endast i största korthet återgifves, om de svåra härjningar, 

hvilka föröfvats 1 Baierns skogar sistlidne sommar af larverna till 

en spinnarefjäril, den s. k. Nunnan (Psilura Monacha), som i 

oräkneliga massor angripit och uppätit granarnes barr, så att trä- 

den stodo nakna med kronorna bruna i stället för vackert mörk- 

gröna. Larverna kläckas på våren ur de under fjärilens flygtid 

(juli, augusti) föregående år i barksprickor o. s. v. lagda äggen. 

Larverna afbita barren på midten, så att den yttre hälften faller 

till marken och uppäta sedan barrets nedre, qvarsittande del. 
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Vandringen genom en sådan afbarrad skog är högst nedslående. 

Marken är täckt af torra barrdelar. Luften är fylld af milliarder 

kringflygande fjärilar, medan andra milliarder helt och hållet be- 

täcka stammar och grenar å de barrlösa träden. För att söka 

minska härjningen af ännu icke angripna skogar till ett annat 

år, har man försökt flere åtgärder, bland hvilka fjärilarnes insam- 

lande massvis genom användandet af en s. k. »exhaustor» är den 

mest originella och kanske äfven den mest verksamma. Exhau- 

storn drifves af två ångmaskiner. Den ena underhåller en kraf- 

tig elektrisk båglampa, som är placerad nära den smalare ändan 

af en stor trattlik, horisontalt stäld apparat, genom hvilken det 

starka elektriska ljusknippet kastas ut vid en höjd af 8 m. öfver 

marken. Den andra maskinen drifver en apparat, som med väl- 

dig kraft suger till sig en luftström genom den nämda tratten, 

hvars smalare ända fortsättes i ett vertikalt plåtrör. Vid dettas 

nedre mynning finnes ett slags stampverk, som också hälles i 

gång af ångkraften. Det elektriska ljuset drager fjärilarne mass- 

vis till sig, och så snart de komma inom trattens vida öppning 

fattas de oemotståndligt af luftströmmen och följa med denna ned 

till stampverket, där de krossas och sedan bortskaffas såsom en 

sammanstampad massa. Genom detta insamlande och dödande 

massvis af fjärilarne afser man att minska de äggläggande ho- 

nornas(?) antal och sålunda inskränka, så vidt möjligt, äggens mängd 

och med det samma de härjande larvernas antal för nästkom- 

mande år. I detta bemödande lemnar naturen äfven en kraftig 

hjälp åt människan, i det att dels sjukdom synes hafva angripit 

tallösa individer, så att luften är förskämd genom stanken af döda 

fjärilar, hvarjämte parasitsteklar angripa larverna och hindra deras 

förvandling till fjärilar. 

Åren 1852 till 1855 härjade Nunnan i Ostpreussen och öde- 

lade alldeles skogarne på en areal af 217,000 svenska tunnland. 

Man försökte då företrädesvis ägginsamling och ensamt å ett 

skogsområde insamlades omkring 300 skålp. ägg, motsvarande 

ungefär 150,000,000 individer, men detta syntes föga hjälpa. 

De sjuka träden angrepos sedan af barkbaggen (Bostrichus Il. 

Tomicus typographus) och måste fällas — en högst betydlig 

förlust. 

Nunnan har i år visat sig härjande i Schlesien, Oldenburg 
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och Schleswig-Holstein. Äfven i Daumark har detta skadedjur 

en gång (1849) uppträdt massvis. I Sverige är icke någon härj- 

ning af denna fjäril med säkerhet känd, men den samma är fun- 

nen här och där upp till Vestmanland och Upland. I Skåne 

förekommer den vid Åhus icke sällsynt. Man må dock icke 

häraf insöfvas i säkerhet. Det är kändt, att en annan fjäril; 

Tallspinnaren (Eutrichia Pini), — som vanligtvis förekommer 

tämligen sparsamt — under åren 1814—1816 i vissa trakter af 

Norge uppträdde i tallösa skaror, ödeläggande skogar af betydlig 

utsträckning. 

Såsom en anledning till att den nämda insektshärjningen i 

Tyskland varit så våldsam anförde hr MEVES, att därstädes skogs- 

bestånden utgöras af ett enda trädslag, icke en blandning af flere; 

larver, som lefva på detta trädslag, kunna således lättare utbreda 

sig och finna näring, hvilket icke är lika lätt, om skogsbeståndet 

är sammansatt af barrträd och löfträd, hvilka senare icke angri- 

pas af dessa larver och sålunda äro i viss mån hinderliga för 

deras utbredning. Häraf torde den slutsatsen kunna dragas, att 

blandade skogsbestånd, såsom de ofta äro i Sverige, äro tryggare 

med afseende på insektshärjning, än oblandade. 

I det lifliga meningsutbyte, som uppstod med anledning af 

det sakrika föredraget, meddelades underrättelser om flere andra 

insektshärjningar och medlen mot dem eller till deras förekom- 

mande. Det framhölls af flere, huru vigtigt det är, att kunska- 

pen om skadeinsekternas lefnadssätt varder spridd till så många 

i landet som möjligt. Okunnigheten är i detta hänseende beklag- 

ligt stor och föranleder stundom alldeles oriktiga åtgärder. Så- 

som exempel härpå anfördes, att å ett ställe i Sverige, där Zall- 

mätaren (Bupalus piniarius) afbarrat skogen, man fälde de an- 

gripna träden för att komma åt våldsverkaren, som då redan låg 

i lugn och ro förpuppad i marken. Alla uttalade önskvärdheten 

och behofvet af en utvidgning af Entomologisk Tidskrift med en 

afdelning, innehållande populära uppsatser rörande skadeinsekterna. 

Konservator LAMPA redogjorde sedan för härjningen af en 

tallstekel (Lophyrus rufus) i Nerike. Denna stekelarts larv in- 

nesluter sig i en fast och hård kokong, i hvilken han kan ligga 

i åratal innan han förpuppar sig, väntande på gynsamma tider 

för vidare utveckling. 

Entomol, Tidskr. Årg. 11. H. 4 (1890). 14 



2170 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1890. 

Hr IL. anförde vidare från Gotland, att kornflugan förekom- 

mit allmänt äfven i år, så att mången landtbrukare tvekade, om 

han skulle våga så korn nästa år. Men då en mängd puppor 

till denna skadefluga befunnos nästan alla vara anstuckna af pa- 

rasiter, så kunde man däraf sluta till, att kornflugan nästa år där 

skulle endast sparsamt uppträda, hvarför kornsådd utan risk kunde 

företagas. Detta var ytterligare en illustration af nödvändigheten 

att meddela allmänheten kunskap i praktisk entomologi. 

Hr LAMPA hade iakttagit, att ollonborrelarverna under sist- 

lidne sommar talrikt, t. ex. i Karup, träffats döda och angripna 

af en mögelsvamp. Man känner icke, att dessa larver anfallas 

af parasiter, hörande till djurverlden, men det synes möjligt, att 

en mögelsvamp kommer människan till hjelp i striden mot ollon- 

borrarne, hvilka, om de lemnas i fred, säkerligen, såsom hr J. 

MEVvEs yttrade, »skulle taga öfverhand>»> och göra all sädesodling 

i det sydligaste Sverige till sist omöjlig. Såsom bevis på ollon- 

borrelarvernas sega lifskraft omtalade hr L., att sådana larver 

utan svårighet öfverlefvat fyra dygns nedsänkning i vatten. En 

framstående landtman och riksdagsman, som är bosatt i ollon- 

borrebygden, hade funnit denna larv kunna öfverlefva ännu lång- 

varigare bad. 

Prof. AURIVILLIUS omnämde sedan fyndet vid Furusund af 

en sällsynt skalbagge, Erirhunus festuce, lefvande i den neder- 

sta, i vatten stående delen af vanlig säf (Scirpus lacustris). 

Till sist förevisade ordföranden det nyss utkomna 8:e häftet 

af prof. AURIVILLIUS vackra arbete /NVordens fjärilar, i hvilket 

man finner med otrolig möda utarbetade öfversigter så väl af 

nattfjärilarnes slägten som af dessa slägtens ofta talrika och svår- 

bestämbara arter. 

Oskar Th. Sandahl. 



MINNEN FRÅN EN LEPIDOPTEROLOGISK RESA 

I JÄMTLAND. 

AF 

EMIL HOLMGREN. 

Det torde vara allmänt bekant, af hvilket ovanligt intresse 

landskapet Jämtland är både för turisten och naturforskaren. Re- 

dan länge har man också fäst uppmärksamhet vid specielt den 

insektverld, som här uppehåller sig. Ännu återstår dock i detta 

senare afseende ofantligt mycket att uträtta, såväl hvad beträffar 

upptäckandet af för landskapet egendomiiga former, som också 

dessa lägre djurs biologiska och metamorfotiska förhållanden, 

hvilka senare åtminstone ännu äro till hufvudsaklig del fullkom- 

ligt obekanta. 

För att särskildt i detta sist nämda hänseende något väsent- 

ligt skulle kunna uträttas, fordras emellertid en vida långvarigare 

vistelse på respektive lokaler, än hittills oftast varit förhållandet; 

lika så visst som äfven den fullständigare kännedomen om de 

olika arter, som därstädes förefinnas, fordrar åtminstone ett tre 

månaders uppehåll på de skilda platser, som därtill kunna anses 

fördelaktiga. Då under nuvarande förhållanden en entomolog 

blifvit satt i tillfälle att besöka dessa i högsta grad intressanta 

trakter, har han merendels af ekonomiska skäl nödsakats att in- 

skränka sin vistelse därstädes till en månad eller däromkring och 

har sålunda blifvit tvingad att — för att i någon mån söka få 

valuta för de utlagda resemedlen — insamla så mycket som möj- 

ligt af t. ex. de fjärilar, som här förekomma 1 någon större 
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mängd, och därigenom utestängts från verkliga forskningar och 

iakttagelser. Endast af en händelse kan entomologen under slika 

förhållanden komma i tillfälle att bringa något nytt i dagen. 

Redan af de geologiska förhållandena tycker man sig:'kunna 

sluta, att såväl floran som faunan måste på skilda lokaler af 

detta landskap vara väsentligt olika, och vid en närmare gransk- 

ning finner man också detta i högsta grad vara händelsen. Så 

påträffas i den östligare delen af landskapet, eller i nejderna om- 

kring Storsjön, där ännu den subalpinska karaktären gör sig gällande, 

former, som för denna del af Jämtland äro karaktäristiska, under 

det att man, då man närmat sig den vestligare, alpina delen, 

förgäfves söker flertalet af dessa, men i deras ställe finner former, 

som ofta äro af rent högnordisk natur. 

Den första plats, på hvilken vi stanna för att till en början 

studera de mera subalpinska trakterna, är Mattmars gästgifvare- 

gård, bvilken är belägen ej långt från Storsjöns nordvestra hörn. 

Lokalerna i ställets närmaste omgifning utgöras af ganska vid- 

sträckta myrar, hvilka begränsas af sanka gräsvallar, där före- 

trädesvis Betula verrucosa och arter af slägtet Salix växa. Å 

sjelfva myrarna, hvilkas tufvor beklädas af Betula nana, föra laf- 

bevuxna tallar ett tvinande lif. Redan vid vårt inträde å en af 

dessa myrar, hvilken är belägen i vestlig riktning från stället, 

finna vi i rätt stort antal AErebia Embola THUNB., hvilken med 

tunga, oviga vingslag fladdrar omkring på gräsvallarna. Till en 

början hålla vi oss i myrens utkant för att fortsätta vår jagt 

efter Embla, hvarunder ex. af Årgynnis Euphrosyne var. Fingal 

Hest, Aphirape ab. Ossianus Hest och Freya ”THUNB. få göra 

bekantskap med våra fångstredskap. Vi befinna oss ännu 1 de 

första dagarna af juni, men icke desto mindre äro de flesta af de 

infångade ex. af Freya nära nog utflugna, på samma gång som 

vi kunna glädja oss öfver individer, som förvisso för ej länge 

sedan lemnat puppskalet; och då vi dessutom veta, att det inga- 

lunda hör till sällsyntheterna att ännu in i juli månad kunna er- 

hålla en och annan nykläckt individ bredvid sådana, som må- 

hända flugit en vecka eller något mer, kunna vi med skäl fram- 

ställa det spörsmålet: när har denna art sin flygtid? — Medan 

vi ännu på den synnerligen sumpiga gräsvallen jaga de nykläckta 

Embla, möter oss ett ex. Oeneis Jutta HöBN., hvilken på jemfö- 

FN TYTESEL YEN 
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relsevis lätta,' sväfvande vingar flyger in mot myren, där den 

slår ned på en tallstam. Vi förfölja honom, och snart hvilar han 

i vår cyankaliumburk. Äfven denna fjäril förekommer, flygande 

omkring tallstammarna, i rätt stort antal. — Intressant är det 

att iakttaga de enahanda förhållanden Embla och Zutta förete 

under fortplantningstiden. Honorna, hvilka, såsom ju den all- 

männa regeln är bland fjärilarna, framkomma senare än ha- 

narna, slå sig ned, då de ämna para sig, på tämligen högt upp 

sittande grenar å tallarna, och hanarna flyga därvid upp och 

ned efter trädstammarna under sitt sökande efter en lämplig 

maka. Helt säkert äro också dessa insekter under parningsakten 

genom detta öfver marken höjda -biläger ganska väl fredade för 

de glupska sländor, hvilka i talrik mängd och utan rast och ro 

jaga på myrarna. — Bland tufvorna surra ex. af Syrichtus Cen- 

tauree RBR, Ånarta Cordigera THUNB., Myrtilz L. och ett ex. 

af Ånarta Funebris HäB. väcker både vår förundran och glädje, 

ty den var hittills påträffad endast i Lappland. Sedan vi så- 

lunda fortsatt en ifrig jagt efter nämda fjärilar, till solen nått 

sin middagshöjd, draga vi oss in i den omgifvande af björk, tall 

och gran blandade skogen, der Cidaria Hastata L. och Sub- 

Aastata NorcK. flyga i snart sagdt obegränsadt antal. Vi äro 

snart framme vid en liten insjö, omgifven delvis af-sumpiga gräs- 

vallar, delvis äfven af backsluttningar, där vindfällen, ris och 

snår försvåra framträngandet. Äfven här finna vi Erebia Embla 

THUNB. På backsluttningarna få vi göra bekantskap med en 

hittills osedd fjäril, nämligen Polyomumnatus Amphidamas ESP, 

hvilken i ystra dansar fladdrar omkring i solskenet. Äfven Pa- 

rarge Hiera F. är här representerad genom några exemplar. — 

Vi gå vidare. Sedan vi genomvandrat en skogssträcka, hvilken 

här och hvar afbrytes af sumpiga ängar, där tomma hölador 

lemna något skydd mot de häftiga regnskurar, som då och då 

hemsöka oss, hafva vi uppnått en landsväg, hvilken nu vid afto- 

nens inbrott för oss tillbaka till gästgifvaregården. 

Följande morgon helsar oss äfven med sol och värme. Denna 

dag rikta vi vår marsch söderut. Vi följa den landsväg, som 

för från Mattmar till Qvittsle, hvilket ställe är beläget vid Stor- 

sjöns nordvestra strand. På båda sidor om vägen, men synner- 

ligast på den högra, hafva vi stora myrsträckor, hvilka dock till 
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följd af sin stora sumpighet äro ganska otillgängliga. Här flyga 

Erebia Embla THUNB. och Öeneis Jutta Hir., — den förra i 

"stort antal. Utefter hela vägen äro vi i tillfälle att rikta vårt 

förråd med talrika ex. af Polyommatus Ampludamas EsrP. äfvenså 

af Argynnis Selene ab. Hela STGR. Sedan vi närmat oss Qvitt- 

sle, finna vi på de smärre och torrare myrar, som här ligga in- 

skjutna mellan skogsbackarna, Syrichtus Centauree RerR och 

Thecla Rubi L. — Vi hafva så småningom hunnit ned till 

Storsjön, där Indalselfven i brusande fart afbördar sig sitt vatten. 

Här finna vi på en yngre björk larven till Psyche Opacella H. 

hvilken oupphörligt måste stänga sig inne i sin lilla boning för 

att freda sig mot de glupska larverna till Cidaria Sordidata F. 

som i tallös mängd härja på björkar och videbuskar. Återvägen 

taga vi öfver myrar och skogsbackar och hafva fram på efter- 

middagen hunnit till den tämligen starka stigning, som leder upp 

till Mattmars by, hvilken är belägen på en höjd af nära 300 

meter öfver hafvet. Äfven här flyger Polyommatus Amplhidamas 

EsP. i ymnighet. Vi kunna icke förneka oss njutningen af att 

taga i betraktande det storartade panorama öfver Jämtlands öst- 

ligare fjälltrakter, som här utbreder sig. På venster hand be- 

gränsas taflan af de snöstrimmiga Oviksfjällen, hvilkas fot be- 

kransas af mörka, vidsträckta skogstrakter, här och hvar genom- 

brutna af Indalselfven, som likt en silfverorm slingrar sig fram 

mellan furorna. I fonden tronar 1 allt sitt mäktigt gripande ma- 

jestät Åreskutan, som med den af snö bländhvita hjässan marke- 

rar sig i det blå fjärran. Norrut eller på höger sida mötas våra 

beundrande blickar af vidsträckta skogs- och myrsträckningar, 

ytterst begränsade af otydligt framträdande fjäll. Solen har 

snart nog sjunkit ned bakom de snöklädda jättarna i vester och 

lemnat qvar af allt sitt lifgifvande ljus endast ett gnistrande bräm 

på deras breda ryggar. En timme senare hafva vi återvändt till 

vårt qvarter, sedan vi under hemmarschen i en skogsdunge lyc- 

kats fånga några ex. af Hydrilla palustris He. 

Ännu några dagar qvarstanna vi vid Mattmar, men finna 

därunder ej något nytt i fjärilväg, hvarför vi fortsätta resan längre 

vesterut, lemnande sålunda bakom oss den subalpinska delen af 

Jämtland. 

Till oskattbar nytta i flerfaldiga hänseenden torde onekligen 
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den anlagda järnvägen här, liksom annorstädes, vara. Man kom- 

mer med densamma fram både beqvämt och hastigt; men för 

skildraren af en exkursion hade förvisso de forna fortskaffnings- 

medlen, förmedelst »rapphöna» eller båt o. d., lemnat ett tack- 

sammare material. — Åkande sålunda efter de frustande ånghä- 

starna, ila vi hän mot den norska gränsen, till Enafors, sedan 

vi dock gjort ett kort uppehåll i Åre, vid foten af Åreskutan. 

Det i högsta grad ogynsamma vädret inskränker på detta senare 

ställe vårt byte till endast några ex. af Årgynms Euphrosyne 

ab. Fingal Hest och" Erebia Lappona Esp. Vi veta emellertid, 

att Argynnis Thore ab. Polaris STGR. plägar flyga i den däld, 

som sträcker sig nära nog i norr och söder mellan höjden »Tot- 

ten» och den lummiga sluttning, hvaraf bestigare af »Skutan» 

pläga begagna sig. Hoppande och klättrande på de stenar och 

klippblock, som i denna däld sköljas af en nedbrusande fjällfors, 

spana vi emellertid förgäfves efter den nämda fjärilen. För visso 

besöka vi dock detta ställe för tidigt på sommaren. — Vi resa 

sålunda vidare. 

Efter en eller annan timmes förlopp har det bantåg, på 

hvilket vi färdas, nått stationen Enafors, hvarest vi ämna stanna 

under återstoden af den korta tiden för vår resa. Huru helt 

annorlunda är icke den natur, som här ter sig för våra blickar, 

mot den vi förut under färden skådat i Jämtland! Vi befinna 

oss i en äkta fjälltrakt. De väldiga Snasahögarna resa sig mot 

himlen till en höjd af inemot 1,500 meter, och vid deras fot 

ligga sjöar och myrsträckningar, hvilka äro af väsentligt annan 

natur än de, med hvilka vi förut fått göra bekantskap. Sjöarna 

äro tll största delen mycket grunda, och deras stränder bestå 

af de sanka myrarna, å hvilka knappast något enda träd står att 

finna. De äro torfslätter, bevuxna endast af dvärgbjörk, Andro- 

meda och andra smärre fjällväxter. De synnerligen vidsträckta 

slätterna begränsas eller snarare skiljas från hvarandra af torftiga 

granskogar och genomkorsas af talrika fjällbäckar. Fjällens slutt- 

ningar erbjuda emellertid mera omvexling. Längst ned utbreda 

sig de öde myrarne; längre upp bilda rätt högväxta björkar ett 

grönskande bälte, här och der afbrutet af jämförelsevis yppiga 

högslätter eller sanka gräsvallar. Ännu högre upp blir björken 

mera lågväxt och krypande och täflar om utrymme på de myll- 
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rikare platserna med dvärgbjörkar och videbuskar. Slutligen högst 

uppe, bland snö och is, smyga ännu arter af Salix i skrefvor 

och afsatser och skjuta ej stort mer än de fruktifikativa delarna 

öfver marken. Här tyckas emellertid de mindre fjällväxterna 

trifvas väl, obekymrade af väder och vind. Arter af slägtena 

Rhodiola, Diapensia, Saxifraga, Ranunculus, Silene m. fl. trotsa helt 

frimodigt Nore nordan. 

Sedan vi ordnat om logis och vivre, begifva vi oss ut på 

fångst. Första dagen egna vi åt en vidsträckt myr, belägen norr 

om stationen. Solen strålar härligt på "det nära nog molnfria 

himlahvalfvet; endast omkring fjällens snöbeklädda toppar sväfva 

skymmande dimmor. Kort efter vårt inträde på myren få vi 

göra bekantskap med den så mycket omordade larven till 5om- 

byx Lanestris ab. AÄavasakse TrIcH. Vid det ganska sinnrikt 

å en dvärgbjörksbuske hopspunna »boet» krypa larver ut och in. 

>»Boet» består, — i likhet förmodligen med »boet» till hufvud- 

formen, Bombyx Lanestris, — af tvenne afdelningar, nämligen ett 

mera afskildt rum, där larverna under sin tillväxsttid i fred och 

ro kunna undergå sina hudombyten, och ett större, rymligare, 

ofta spaltadt i flere afdelningar, hvilket tjenar såsom allmän hvilo- 

plats och tillflyktsort under ruskväder. Från denna sällsamma 

boning leda talrika vägar, uppbyggda af silkestrådar, än till stånd 

af Rubus Chamzamorus, än till småbuskar af Vaccinium uligino- 

sum eller Betula nana, på hvilka växters bekostnad larverna lefva. 

Dessa senare hafva ej ännu nått någon betydande storlek. Dock 

äro de redan så långt komna, att man med tämlig säkerhet skulle 

kunna sluta sig till, att de respektive äggen blifvit lagda på hö- 

sten, icke på våren. Vi stärkas i denna vår förmodan, då vi 

på samma ställe finna äggsamlingen, omsorgsfullt kringspunnen 

af håren från honans abdonimaltofs och desslikes fästad på ett 

fjolårsskott. Den fullt utbildade individen torde sålunda flyga, i 

likhet för öfrigt med sina samslägtingar, om hösten, icke på vå- 

ren. Vi medtaga ej larvkolonien, utan låta den ännu så länge 

stå på tillväxt. Vi vandra vidare öfver myren, i riktning mot 

en bäck, som rinner tvärs igenom mossen och hvilkens stränder 

beklädas af små löfdungar. Från en grästufva höjer sig med 

tunga, oviga vingslag en Erebia Lappona EsP. och knappast 

hafva vi hunnit gifva honom ett lämpligt härberge, förr än ett 
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ex. af Ånarta Melaleuca THUNB. genom sin pilsnabba flygt eggar 

vårt fångstbegär. Genom ett lyckligt språng äro vi öfver den 

omnämda bäcken, och nu går jagten lifligare. Vi hafva kommit 

in på något skiljaktiga lokaler mot dem vi nyss genomvandrat, 

1 det att här smärre myrar utbreda sig, begränsade af gräsvallar. 

Inne på de egentliga myrarna flyga Syrichtus Centauree RBrR 

och Ånarta Melaleuca THUNB., äfvenså ett och annat ex. af År- 

gynnis Freya ”THUNB. och Frigga THUNB. Vi iakttaga dock, 

hurusom dessa båda sist nämda fjärilar oftast rikta sin flygt mot 

kanten af myrarna, mot gräsvallarna. Vi förfölja dem och finna 

dem också här vida talrikare. — Om man vågar sluta ex ana- 

logia, torde dessa fjärilar under sitt larvstadium lifnära sig på 

bekostnad af Viola palustris, som 1 ymnighet växer på de sanka 

gräsvallarna. -- Utefter myrkanterna håller sig äfven Erebia 

Lappona EsrP, i detta afseende sålunda öfverensstämmande med 

sin samslägting Erebia Embla. Bland de talrika ex. af den förra 

fjärilen befinner sig äfven en och annan individ tillhörande ab. 

Pollux Esp. Beträffande Freya göra vi här samma iakttagelse 

som vid Mattmar. De flesta ex. äro utflugna, några nyss kläckta. 

Frigga deremot tyckes hafva en bestämd flygtid, nämligen i mid- 

ten och i slutet af juni, eller i slutet af juni och i början af juli 

månad, beroende på temperatur- och väderleksförhållandena. Vi 

vandra vesterut öfver den långa sträcka af myrar, som ligga norr 

om järnbanan och få dervid oupphörligt tillfälle att förnya de 

gjorda bekantskaperna. Dessutom finna vi här och hvar spridda 

individer af ÅÄrgynnis Aphirape ab. Ossianus HBst- och Lycena 

Optilete ab. Cyparissus HB. När aftonsolen sänker sig ned 

bakom -en mörk, hotande molnbädd och dervid gifver oss föga 

förhoppning om en gynsam morgondag, hafva vi uppnått stran- 

den af Rensjöarna, hvarifrån vi anträda den rätt långa hem- 

marschen. 

Det gamla märket, att vädret blir dåligt påföljande dag, 

när solen en afton »bäddar under sig» med moln, har verkligen 

slagit in. När vi uppvakia till en ny dags verksamhet, är him- 

len mulen och regndiger. Icke desto mindre begifva vi oss ut 

på exkursion, menande, att vädret, som ju städse är så ytterligt 

nyckfullt i fjälltrakter, äfven nu helt hastigt skulle kunna låta 

ett soligt leende gå öfver de mulna dragen. Vi rikta våra steg 
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åt fjällen. Sedan vi rotts öfver Enaelfven, som skiljer vårt qvar- 

ter från de myrar, hvilka utbreda sig vid foten af Snasahögarna, 

börja vi ånyo våra spaningar. När en lätt ljusning bland mol- 

nen då och då visar sig, framkryper en och annan fjäril ur sin 

gömma och gör några matta slag öfver tufvorna, och vi få snart 

anledning att ånyo glädja oss öfver fyndet af ett par ex. af 

Anarta Funebris HB. — ÅAnarta Melaleuca ”THUuNB., Syrichtus 

Centauree RBR och Cidaria Serraria Z. visa sig äfven. Denna 

senare håller sig företrädesvis 1 löfdungarna i myrarnes utkanter. 

Talrika äro också de kolonier af Bombyx Lanestris ab. Aava- 

sakse TECH, som vi under vår marsch mot fjällen påträffa. Of- 

tast finna vi vid dessa kolonier de tillhörande äggsamlingarna, och 

utan undantag äro de alla fästade på fjolårsskott. — En lätt 

vind börjar spela öfver fjäll och myrar, och efter en stund kunna 

vi åter med glädje helsa solen. Vi hafva närmat oss upp mot 

fjällets fot och befinna oss därvid på en af de högslätter, som 

här utbreda sig. En och annan Årgynnis Aphirape ab. Össia- 

nus Hest, Freya THUNB., Frigga THUNB., Lycgena OÖptilete ab. 

Cyparissus HB, Syrichtus Centaurec RBR blifva vårt byte. Dess- 

utom fladdra här, liksom nästan öfverallt annorstädes i de Ena- 

fors omgifvande trakterna, talrika ex. af Cidaria Hastata L. och 

Subhastata NorcKk. Men snart riktas vår uppmärksamhet före- 

trädesvis på en annan fjäril, som helt oförmodadt uppenbarar 

sig. Det är Oeneis IVorna THUNB. Tämligen tvärsäker och lugn 

i sina rörelser slår han ned på tufvorna, ofta på den därstädes i 

ymnighet växande Eriophorum Scheuchzeri. Detta intressanta 

fynd qvarhåller oss rätt länge på den nämda och angränsande 

högslätter, tills vi omsider lemna dem för att stiga högre upp 

på fjället. Vi taga därvid en liten sidoomväg, så att bestignin- 

gen kommer att ske från det håll, der Handöls by är belägen, 

— vid den vestra stranden af sjön Ånn. Ehuru vi äro nästan 

en half mil aflägsnade från de bekanta Handölsfallen, höra vi 

dock lik en aflägsen åska dånet af de väldiga vattenmassor, som 

där i flere afsatser och med skyhögt skum störta sig utför. 

I samma mån som vi stiga högre upp på Snasahögarna, blir 

utsigten öfver det landskap, som därvid utbreder sig för vår syn, 

allt mer storartad och hänförande. Såsom en karta te sig de vida, 

gråbruna myrsträckningarna, där de afskiljas från hvarandra ge- 
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nom grönskande skogsvidder och genombrytas af slingrande elf- 

var och talrika småsjöar. Hela detta sällsamma panorama, hvil- 

ket äfven innesluter den vida Ånnsjön, så rik på sanka större 

och mindre holmar, begränsas på alla håll af blånande fjäll. Af 

dessa reser sig i öster och norr upp öfver de öfriga Åreskutan; 

i öster och söder skimra så underbart de snöklädda hjässorna af 

Bunnerviksfjällen; i norr och vester se vi den långa kedja af 

fjällryggar, som skilja Sverige från broderlandet, och slutligen i 

sydvest möta våra blickar drotten bland dem alla, treenigheten 

»Sylerne>», såsom de så egendomligt formade och med trenne 

spetsar försedda Syltopparne af Jämten benämnas. 

Snart ryckas vi emellertid från detta skådespel till helt an- 

dra sysselsättningar genom fångsten af Ånarta Melanopa ”THUNB., 

hvilken vi hittills ej påträffat. (Måhända stå de infångade exem- 

plaren närmare ab. Wiströmi än den egentliga hufvudformen). 

Jagten efter denna intressanta fjäril försvåras emellertid rätt be- 

tydligt genom den starkt sluttande och af kullerstenar belamrade 

terrängen, hvilken dessutom öfverallt genomsättes af nedstör- 

tande fjällbäckar. Ännu högst uppe bland snö och is, flyger 

denna lilla lifliga fjäril, då och då sugande nektar ur de blom- 

ster, hvilka i likhet med fjärilen våga trotsa de ogynsamma tem- 

peratur- och väderleksförhållanden, som här på den stora höjden 

göra sig gällande. 

Vi rikta nu vår marsch söderut komma dervid ned på Snasa- 

högarnas södra sida. Äfven här utbreder sig vidsträckta myrar 

och högslätter, å hvilka vi påträffa Öeneis IVorna THUNB., Sy- 

richtus Centauree Rer, Argynnis Freya THUNB., Frigga, THUNB., 

Aphirape ab. ÖOssianus Hest. Allt efter som vi mer och mer 

stiga utför fjällets sluttning, närma vi oss till Handölselfvens 

lummiga stränder, där vi fånga några ex. af Erebia Lappona 

Esp. För visso skulle dessa senare jämförelsevis yppiga lokaler 

skänka oss ytterligare något i fjärilväg, om ej ånyo regndigra 

molnbäddar hopat sig omkring fjällens toppar och snart nog 

tömma sitt innehål! öfver oss och omgifvande nejder. Ovädret 

tilltar i häftighet, och vi finna oss nödsakade att söka skydd 

mot de rasande elementen. Att anträda den några mil långa 

hemmarschen är ej att tänka på; vi måste öfvervada den rätt 

breda, men dess bättre ej alltför djupa Handölselfven och där- 
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efter genomtränga en genom täta snår af vide- och enbuskar otill- 

gänglig trakt för att ej för sent på aftonen hinna fram till några 

på andra sidan elfven boende lappar. Med välvilja och, om vi 

få säga, med gästfrihet mottagas vi af dessa, och sedan vi vid 

den flammande härden midt i kåtan torkat och med en kopp 

renmjölk och dito kaffe förplägat oss, inslumra vi ganska välbe- 

hållna mellan ett par i hemipterologiskt hänseende intressanta 

renfällar. 
Tack vare det vida rökfånget å kojan, kan solen följande 

morgon väcka oss i tämligen god tid. Vi begifva oss ut på 

exkursion i de omgifvande trakterna och komma därvid i till- 

fälle att egna en flyktig uppmärksamhet åt de förvisso intres- 

santa nejder, som utbreda sig vid foten af Bunnerviksfjällen. Nå- 

got nytt i fjärilväg påträffa vi emellertid ej; men så är ej heller 

vädret det gynsammaste. Vi finna Årgynnis Frigga THUNB., 

som för öfrigt tyckes förekomrna mycket talrikt i alla Jämtlands 

fjälltrakter, Freya THUNB., Lycaena Optilete ab. Cyparissus HB, 

Syrichtus Centauree ReBr, Anarta Melaleuca THUNB. och några 

andra förut påträffade arter. Fram emot aftonen anträda vi åter- 

färden till Enafors, tagande vägen till en början 1 nordostlig rikt- 

ning öfver Handöl, och påföljande dag få vi bereda oss på en 

nära ett och ett halft dygns oafbruten tröttande järnvägsresa till 

Stockholm. 

Innan vi nedlägga vår penna, taga vi oss friheten att ännu 

en gång påpeka nödvändigheten utaf en långvarigare vistelse 

än hittills oftast varit händelsen, i dessa säregna bygder, på det 

att man måtte få en så fullständig kännedom som möjligt om de 

lepidopterologiska förhållandena därstädes, på samma gång vi 

använda tillfället för att uppmana de herrar entomologer, som 

egna sin uppmärksamhet åt mikrolepidoptera, att företaga forsk- 

ningsresor äfven till dessa trakter, något hvarpå de helt säkert 

skulle vinna ej så litet. 
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RHAGIUM BIFASCIATUM F. SOM SKANDINAVISK 

INSEKT: 

AF 

W. M. SCHÖYEN. 

Af de fire i Europa forekommende Arter af Slegten Rha- 

gum F. (Stenocorus GEOFFR.) har hidtil kun tre veret kjendte 

som skandinaviske, nemlig 2ordax Dec. (inguisitor F.) og 

inqiuisitor L. (indagator F.), begge almindeligt udbredte baade 

i Sverige og Norge fra Skaane til Finmarken, samt sycophanta 

SCHRANK (mordax F., grandiceps ”THOMS.), den sidste hidtil 

fundet i det sydlige og mellemste Sveriges Egeskove, men endnu 

ikke paatruffet inden Norges Grzendser. Maaske turde imidlertid 

ogsaa denne Art med Tiden vise sig at tilhöre Norges Fauna, 

siden det ser ud til, at vi herfra vort Land kan opvise den hid- 

til manglende fjerde Art, nemlig Rhag. bifasciatum F, der end- 

nu saavidt vides ikke er observeret noget Sted i Sverige. 

Under Arbeidet med Ordningen af vort Universitetsmuseums 

indenlandske Coleoptersamling har jeg nemlig blandt en hel Del 

andre interessante Fund fra gamle, lengst forsvundne Dage ogsaa 

stödt paa et Exemplar af denne Art, som den vedfestede Etiket 

viser fundet i Eker Prestegjeld, Buskeruds Amt, af forlengst af- 

döde Provst J. BeErG eller ialfald af ham i sin Tid erholdt 

derfra. Exemplaret, der er en defekt & (Fölehornene og delvis 

ogsaa Födderne afbrukne) af normalt Udseende og 16 mm. lang, 

er nemlig med Provst BErRG's egen Haandskrift etiketteret saale- 

des: »Rf[hagium]. n. sp. Eger, Vestfossen», saa der kan neppe 

vere nogen Grund til at drage Fundets Tilforladelighed i Tvivl. 

Entomol. Tidskr. Årg. 12. H. 1(1891). = I I 
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Provst BERG, der var en serdeles ivrig og flittig Samler og har 

efterladt sig en meget smuk Coleoptersamling, der nu sammen 

med flere andre Specialsamlinger indordnes i Museets Hoved- 

samling, gjorde i sin Tid Indsamlinger af Coleoptera paa for- 

skjellige Kanter af Tandet, ligesom han ogsaa synes at have 

haft Hjelpere, der leilighedsvis skaffede ham Exemplarer. Hvor- 

vidt han selv har taget den her omhandlede Art eller faaet den 

gjennem nogen anden Samler, er nu ikke saa godt at vide; men 

der synes i hvert Fald at v&ere al Grund til at tro, at den ved- 

festede Etiket er rigtig, da Fundet af denne Trebuk hos os 

ikke i sig selv er mere usandsynligt end af saa mangen anden 

sydligere Art, der uventet har vist sig ogsaa at friste Livet her 

under vore nordlige Breddegrader. 

Efter dette vil der altsaa vere al Opfordring til specielt 

at eftersöge den her omhandlede Art ogsaa andre Steder inden 

Skandinavien. Sin Udvikling undergaar den, som det synes, 

hovedsagelig i Bartrer, og treffes derfor ogsaa mest paa dem. 

Saaledes anförer CANDEÉzZE, at dens Larve lever i Pinus-Arter, 

og LETZNER : fandt dem i raadne Granstammer. At de imidlertid 

ogsaa lever i Lövtrer fremgaar deraf, at SCHIÖDTE opgiver Ege- 

stammer, og WESTHOFF raadne Bögestubber som Findesteder for 

Larverne. Hvad forresten angaar Larvens Udseende m.v., sam- 

menlignet med de övrige Rhagrum-Arters, kan henvises til H. 

J. KorBe's Afhandling: »Die Entwickelungsstadien der Rhagium:- 

Arten und des KRhamnusium salicis, nebst einer vergleichend- 

systematischen Untersuchung der Larven und Imagines dieser 

Gattungen und ihrer Species», indeholdt i »Entomologische Nach- 

richten», Tahrg. X., 1884, hvor der ogsaa forefindes en fuldstzen- 

dig Litteraturfortegnelse over disse Insekters Udviklingsstadier 

og Levevis tilligemed en kritisk Gjennemgaaelse af samme. 

Kristiania, 28 August 1890. 
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KÅLFJÄRILAR TILL SJÖS. 

Genom ett par notiser i »Entomologische Nachrichten» (årgg. 

1876 och 1877) angående fjärilsvärmar, som anträffats på öppna 

hafvet, har jag kommit att erinra mig, hurusom jag sjelf en gång varit 

vittne till något dylikt, och hvad jag då hade tillfälle att iakttaga 

torde i någon mån sprida ljus öfver dessa märkvärdiga företeelser. 

I den ena af de nämnda notiserna omtalas en ofantlig svärm 

kålfjärilar, som, flygande från norr till söder, anträffades i Nord- 

sjön af en ångare på väg från Bremen till Helgoland. Det upp- 

gifves, att några af passagerarne trodde sig hafva bemärkt fjärilar, 

som hvilade ut på vattnet, men meddelaren säger sig sjelf icke 

hafva iakttagit något sådant. 

På ungefär samma plats uppgifver sig vidare en Dr SCHULTE 

hafva vid ett annat tillfälle bevittnat ett liknande tåg af kålfjäri- 

lärs .flan. är för” sin egen del öfvertygad om, att de först af en 

sydlig vind drifvits ut från fastlandet, ty de därutanför belägna 

öarne säger han vara allför ofruktbara och för litet odlade för 

att kunna frambringa en sådan massa kålfjärilar, och han anser 

uppenbarligen att det är alldeles otänkbart, att de härstammat 

från någon aflägsnare ort. i 

Slutligen meddelar en Herr SCHMIDT i Wismar, att en väl- 

dig skara kålfjärilar vid ett tillfälle dragit däröfver, kommande 

från Östersjön. Af skäl, som Herr S. uppgifver, synes det emel- 

lertid icke kunna råda någon ovisshet om dessa fjärilars hem- 

ort; de hade säkerligen kommit från ön Töl, belägen 144 mil 

från Wismar. 

Sjelf har jag, som sagdt, bevittnat ett dylikt tåg på öppna 

sjön, nämligen under en segeltur sommaren 1885. En af de 

sista dagarne i juli eller de första i augusti hade jag tidigt på 

morgonen för svag nordlig vind lemnat Trelleborg och höll kurs 

på Falsterbo fyrskepp. Fram på förmiddagen dog vinden allde- 

les ut och sjön låg spegelblank. Jag befann mig då midtför 

Kämpingebugten och ungefär 2 mil från land. Vid middagstiden 

I 
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upptäckte jag en och annan kålfjäril (Pieris brassice) fladdra 

förbi mig, kommande rakt norr ifrån eller från land och styrande 

ut till sjös. Så småningom började fjärilarne blifva så talrika 

att man upptäckte dylika hvart man än såg, alla hållande samma 

kurs. Efter vid pass 1 timmes tid kom en lätt bris från land, 

som fyllde seglen och kom båten att åter skjuta fart, men åt- 

minstone 1 mil fortfor jag att befinna mig inom tågets område, 

och så långt jag kunde se med kikare, fortsattes detsamma. 

Alideles tydligt och upprepade gånger iakttog jag, att fjäri- 

lar slogo ned på vattnet och att de sedan åter höjde sig till 

flygt. Som jag befann mig i en liten segelbåt, var det natur- 

ligtvis lättare för mig att göra denna observation, än för dem, 

som befunno sig å den i första notisen här ofvan omtalade ånga- 

ren. Jag iakttog till och med, att fjärilar, som slagit ned på 

vattnet, blefvo alldeles öfversköljda af de små vågor, som bildade 

sig, då brisen kom, och det oaktadt efter en stund flögo upp och 

fortsatte sin väg. Då de slogo ned på vattnet, skedde detta med 

platt utbredda vingar, och när de legat så en stund, fällde de 

samman vingarne och sutto på vattnet några ögonblick, innan 

de började röra vingarne. 

Dessa omständigheter är det, som jag särskildt velat fram- 

hålla, ty de synas mig vara vigtiga att känna, då man vill forska 

efter utgångspunkten för sådana fjäriltåg, som de här omnämnda. 

Då nämligen våra kålfjärilar tydligtvis kunna hvila ut på sjelfva 

hafsytan, torde de äfven kunna göra vida längre sjöresor, än man 

annars skulle tilltro dem. 

Dagen efter råkade jag äfven ut för vindstilla. Detta vari 

Lommabugten (mellan Malmö och Landskrona) och omkring 1 

mil från svenska kusten. Då vi legat stilla ett par timmar bör- 

jade enstaka fjärilar passera förbi, liksom föregående dag i rikt- 

ning åt söder. Mängden af fjärilar tilltog en stund, men var på 

långt när ej så talrik, som dagen förut. På grund af förra dagens 

erfarenhet yttrade jag till min båtkarl, att vi troligen snart skulle 

få nordlig vind, och efter en half timmes tid kom verkligen en 

nordlig bris och samtidigt upphörde fjärilarne. 

Landskrona den 20 oktober 1890. 

N. C. Ohlson. 
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BIDRAG TILL KÄNNEDOMEN OM LEFNADSÄTTET 

HOS NÅGRA SKANDINAVISKA ARTER AF 

SÅGSTEKELSLÄGTET EMPHYTUS 

AF 

C. H. NERÉN. 

Detta slägte, som först blifvit upställdt af KruG i tidskrif- 

ten: »Magazin der Gesellschaft naturforschender Freunde su 

Berlin»! i början af vårt århundrade, är af honom så väl 

begränsadt, att detsamma blifvit af de flesta yngre författare i 

det väsentligaste bibehållet. «Sådant detsamma numera fram- 

ställes, innefattar det 31 europeiska arter, af hvilka nära half- 

va antalet eller 135 arter hittills blifvit anträffade inom Skan- 

dinavien. Slägtet tillhör tribus: Tenthredina, som omfattar fyra 

subtribus eller underafdelningar neml. Nematides, Selandria- 

des, Dolerides och Tenthredinides samt tillhör den 2:dra grup- 

pen: Selandriades, hvilken är rikast på genera, 14 till antalet 

inom Skandinavien, och jämväl har den största geografiska ut- 

bredningen, omfattande såväl gamla som nya verldens arktiska 

regioner, der de äro talrikast representerade, samt tropikerna och 

Australien, hvarjämte arter af Emphytus blifvit funna i Zapan, 

Nord- och Central-Amerika.” Slägtet Emphytus är det mest 

centrala inom sin underafdelning och derjämte näst slägtet B/len- 

nocampa det artrikaste, samt innehåller flere arter, som tillhöra 

de till storleken ansenligaste inom gruppen, men äfven flere 

smärre, vexlande mellan 5 och 10 mm. i kroppslängd. Larverna 

lefva på allehanda träd, buskar och örter, hvars löf de äta 

1 Jahrg. 8, 1818 p. 278. 

2 CAMERON Monograph of the British Phytophagous Hymenoptera Vol. i 

pagg. 185 o, 266. 
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med större eller mindre glupskhet, ofta i sällskap, men äfven 

mera enstaka. Sålunda lefver &£. togatus PANZER” 24-012 

Succinctus KLuG) på björk och vide, E. cactus "KL. på törn- 

rosor, vare sig vilda eller odlade och förpuppar sig ofta i mär- 

gen af afskurna törnroskvistar. EE. melanarius KLuG och E.rufo- 

cinctus DE GEER likaledes på törnrosor, E. calceatus KLuG på 

Spirea Ulmaria!, E. tibialis PANzER 62.11 äfvensom BE. sero- 

£inus KLuG lefva enl. CAMERON 1. c. pagg. 275 och 277 på ungt 

eklöf tidigt på sommaren, undet det den till samma grupp som 

de 2:ne sistnämnda hörande och med dem närbeslägtade £E. Klugii 

THOMSON under sistl. år visat sig förhärjande på bladen af odlade 

hvita törnrosor. E. Grossularice KruG lefver enligt BoucHÉ på 

arter af slägtet Rzbes ” men äfven på vide; £. Carpiniz HARTIG 

åter i 2:ne generationer på Geranium Robertianum” samt på 

Sorbus ÅAucuparia och Crategus." E. tener FALL. på törnrosor 

och larven i stjelkar af Cirstuwm lanceolatum” samt E. Perla, 

den af BoHEMAN först funna och beskrifna arten, på Rubus Ideus ' 

äfvensom på NKosa Eglanteria." I de citerade bulletinerna från 

Société Entomologique de France förekommer under den 14 Maj 

1890 ett meddelande från Hr E. OL1ivIER, deri han säger sig 

under våren hafva observerat på vingårdarne kring Moulins, att 

honan af den ofvannämde £. tener lägger sina ägg i snittet på 

afskurna vinrankor på den blottade märgen, der larven kläckes 

och äter sig ned genom märgkanalen, hvarigenom skotten torka 

och förtvina och påstår därjämte, att larven kan bana sig väg och 

nedtränga »ända till roten», hvilket emellertid såväl Hr EDM. 

ANDRÉ som Hr P. LESNE på ofvan anförda ställe ?; som det 

vill synas, på goda skäl bestrida. Begge erkänna emellertid att 

frågan, som är af stort intresse, tarfvar vidare belysning och ut- 

redning. Till förekommande af skadan föreslår Hr ÖLIVIER ett 

1 Bullet. Soc. Ent. Fr. 1890, pag. CVI, EDM. ANDRÉ. 

2 In sp. Grossularia. i 

3 CAMERON pag. 279. 

SA PACBEN: 

5 CAMERON pag. 281. 

6 CAMERON pag. 282. 

EDM. ANDRÉ 1. c. pag. CVI. 

Brpag. CNE 
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enkelt medel: bestrykning af den afskurna stjelken med tjärsalfva. 

Hr P. LESNE, preparateur. ent. au Muséum d hist. naturelle, 

tillägger härvid följande i biologiskt afseende interessanta iaktta- 

gelser:: han hade den 16 April 1889 erhållit ett stycke af en 

vinrankstjälk der »en grön puppa påträffats i gränsen emellan den 

torra och lefvande stammen». Vid undersökning af den öppnade 

stjälken fanns en fullvuxen svart sågstekel: Emphytus tener FAL- 

LÉN, med hufvudet rigtadt zppåt; något som förutsätter, att larven, 

sedan han utgräft sitt bo, vändt sig om i motsatt rigtning, innan 

han undergått sin sista metamorfos. Man såg, att gränsen för 

larvens bostad bildades af det hårda grenvecket vid stammen; 

därofvanför var visserligen märgkanalen urgnagd och märgen 

söndertrasad, men ej digererad och ersatt med exkrementer, hva- 

dan larven ej synes hafva närt sig af märgen på sätt Hr ÖLIVIER 

tänkt sig saken. Hr LESNE delar sålunda Hr ANDRÉS mening, 

att larven i likhet med sina samslägtingar '"lefver af växters blad 

och sedan upsöker en passande tillflyktsort för sin öfvervintring. 

Slutligen tillägger han, för bestyrkande af detta sitt antagande, 

att Dr GirauD sett en &E. tener kläckas ur ett galläple den 5 

Maj samt att Mr FaALLou erhållit samma insekt ur en stjälk at 

» Chevrefeuille», (Lonicera Caprifolium) den 8 April. 

Jag har ur den litteratur, jag själf eger, samt de dyrbara verk, 

som blifvit ställda till mitt förfogande dels från Kegl. Vet. Aka- 

demien och dels från Linköpings Gymnasiibibliotek, samlat dessa 

uppgifter, dels om de olika slags växter, som utgöra larver- 

nas föda och dels om de olikartade tillflyktsorter, som de full- 

vuxna larverna uppsöka, när de skola förpuppas. Det är till- 

fullo konstateradt, att de allra flesta af slägtets arter, utan att 

spinna sig kokonger förpuppas vare sig i lösa jorden och nära 

dess yta eller inom märgrören eller stjälkarnes ihåligheter hos en 

mängd buskar och örter, af skiljda slag och familjer, som de 

förstå att uppsöka. Bland de 36 arter sågsteklar, hvilka mer 

och mindre fullständigt beskrifvas af DE GEER i 2:dra Tomen, 16:de 

och 17:de memoirerna af hans stora arbete: Memoaires pour 

servir äå lUhistoire des Insectes, hvilket anses utgöra en fort- 

sättning af RÉAUMURE'S lika benämnda klassiska arbete, beskrifves 

under N:r 8 pag. 967 af slägtet en art, hvars koncisa och nog- 

granna beskrifning torde kunna få gälla såsom typisk för slägtet 

3 
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i dess helhet. Denna art är: E. rufo-cinclus RETz.,! hvars lar- 

ver af DE GEER anträffats Aug.—Sept. »ätande törnrosbuskars blad 

»från kanten och hvilande på bladskifvan i spiral, vridne än åt 

»höger än åt venster i 2:ne hvarf med hufvudet utåt och stjärt- 

»ändan uppstående i midten; de upnå en längd af 9 linier (omkr. 

>20 mm.) och falla plötsligt till marken då de vidröras; full- 

»vuxne begifva de sig ned i jordytan, hvarvid är att märka, att de 

»ej Spinna kokonger utan kvarblifva där såsom larver till våren 

»och blifva puppor i Maj samt sågsteklar i Junis. Denna korta 

beskrifning angifver de väsentligaste dragen af slägtets biologi- 

ska egendomligheter, dock med undantag af tiden för larvernas 

upträdande, som visar många olikheter inom slägtets olika afdel- 

ningar. Larverna synas totalt sakna spinnvårtor och spinnkörtlar, 

hvadan de, i saknad af kokonger, nödgas instinktmessigt söka sig 

passande skydd mot vinterkylan; flere dväljas sålunda dels i jor- 

den och dels ofvan jord i märgen af stjälkar, i löfträdsknoppar, 

i träd- eller barkspringor o. s. v. utan att ännu då våren är i 

annalkande, hafva förpuppats. DE GEERS iagttagelser rörande den 

sistnämnda arten bekräftas i viss mån af CAMERON l. c. pag. 273, 

då han säger att larverna, som jämväl lefva af hallonbuskens 

blad, ehuru de hade tillgång på till bostad lämpliga KRosa- och 

Rubus-stjälkar, dock föredrogo att nedkrypa i jordytan, der de 

byggde sig »celler med sirligt slätade sidor, möjligen hoplimma- 

»de; åtminstone höllo de ihop, då de skiljdes från omgifvande 

»jordpartiklar». 

Hvad nu angår tiden för Jarvernas härjningar så vill jag söka 

i korthet anföra hvad som härom är kändt. Emphlytus togatus 

PANZER, som enligt THOMSoN ensam bildar 1:sta sektionen af 

slägtet, lefver på björk och vide, men äfven på ekar under Au- 

gusti månad; larven öfvervintrar och förekommer sparsamt i mel- 

lersta och södra Sverige. Den 2:dra sektionen har 2:ne afdel- 

ningar, af hvilka den 1:sta omfattar 3:ne grupper: den r1:sta utaf 

dessa representeras af: £E. cinctus KLuG, hvars ej sällsynta larver 

FJuli— Oktober lefva på törnrosbuskar, hvars blad de äta från 

kanten och på hvilkas undersida larven ofta hvilar liggande i spiral, 

hvarjämte de vanligtvis förpuppas i törnroskvistar. Hit höra äfven: 

1 Caroli De Geer Genera et Sbec. Insect, Lipsie 1783. 

4 
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Buibasalis KLuG, 

latus TEPELLETIER (= lZogatus FABR.) för England, Tyskland och 

Frankrike med förbigående af Skandinavien — samt &E. cingil- 

um KruG, båda tämligen sällsynta i mellersta Sverige enl. THOM- 

SON, och den högnordiska arten £. fulvipes FALLÉN, om hvilkas 

af CAMERON uptagen under namnet: cingu- 

lefnadssätt under larvstadiet intet är mig bekant. Den 2:dra 

gruppen innefattar förutom den sällsynta, på Öland och i Skåne 

funna E. melanarius Ktuc, den nyss omtalade E. rufo-cinctus 

RETZ, begge lefvande på rosenbuskar Åug —Sept., samt &E. cal- 

ceatus KrLuG, som lefver på Spirea Ulmaria Juni, Fuli och 

början af Aug. månader. Den 3:dje gruppen innefattar de 3:ne 

största arterna inom slägtet, hvilka äro i flera afseenden märk- 

liga, hos oss sällsynta samt till sitt lefnadssätt numera fullstän- 

digt kända. ”Tvänne af dessa lefva på ek nemligen: £E. tibialis 

PANZER och £. serolinus KLuG, och jag vill i korthet meddela 

det vigtigaste af deras biologiska förhållanden. EE. tibialis är 

känd af och afbildad hos PANZER redan 1799, men larven är 

först beskrifven och afbildad af VOLLENHOVEN. Den har ryg- 

gen mörkt olivfärgad med ljusgrå buk och sidor; längs ryggen 

löper en blekare midtellinia och grundfärgen ofvan benen är be- 

gränsad af mörkare, otydliga fläckar. Hjässan är svart och glän- 

sande, ansigte och mun ljusare med bruna käkar. FEfter sista 

hudömsningen blir färgen blekare, ryggen grönbrun samt buken 

och hufvudet äfven brunare till färgen. STEPHENS har sett imago 

i Funz och FZuli, vid hvilken tid larverna jemväl blifvit sedda på 

det späda eklöfvet, hvilande i spiral på dess öfre sida; CAMERON 

har tagit den endast på hösten, t. o. m. så sent som i 2:dra vec- 

kan af Oktober. De hos begge könen hvita antennlederna va- 

riera på flere sätt; än äro lederna 6-—9 helt hvita, eller den 

9:de svart, eller den 8:de och 9:de delvis eller helt och hållet 

svarta. — Larven af E. serotinus KLuG, likasom föregående täm- 

ligen sällsynt i medlersta och södra Sverige, träffas jämväl i Juni 

och Juli på det späda eklöfvet och har kroppen naken, cylindrisk, 

af ljusgrön bottenfärg samt täckt af ett hvitt pulver. Hufvudet, 

äfven hvitpudradt, är mörkgrått ofvantill och gulblekt under de 

svarta ögonfläckarna; vid sista hudömsningen är hvitpudringen 

försvunnen. Förpuppades hos CAMERON i jorden utan kokong och 

I =CAMERON 1. cc; pag. 275. 

in 
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blefvo imagines i Sept.— Oktober. Äggen måste då ha: blifvit 

lagda, men förblefvo outvecklade ända till aj månad, då Ca- 

MERON påträffade nyss utkrupna larver i de späda eklöfsknoppar- 

ne 1. c. pag. 277. Han anser insekten vara en mera allmän art, 

ehuru sällsynt i samlingarne, och antager detta sednare bero på, 

att arten flyger så sent på hösten; sjelf har han tagit densamma 

så sent som den 17:de Oktober. Det bör anmärkas, att hos 

denna art antennerna äro ÅAeflt svarta hos begge könen. Den 

3g:dje arten inom gruppen: Emphytus filiformis KLuG anser CA- 

MERON »ingenstädes vara någon vanlig företeelse». Sjelf känner 

han den endast genom »STEPHENS' exemplar, tagna i Darenth 

Wood i Juni— Juli. Äfven THOMSON anser den »sällsynt: en- 

dast funnen i Upland och Vestergötland på törnrosor». KLuGc 

har i sitt ofvan citerade arbete beskrifvit A under N:o 207 med 

namnet: filiformis och 9 under namnet: apicalis (N:o 208), der- 

med betecknande dess hvita antennspetsar. Då KLrLuG sålunda be- 

skrifvit de begge könen såsom skiljda arter borde enligt häfd- 

vunnet bruk artnamnet tagas »Qa genere potiori> och således blif- 

va: apzealis, men då HaArTtiG redan förut användt detta namn för 

en sällsynt /NVemartus-art, endast funnen i Tyskland och Skott- 

land, synes det af THOMSON redan för 20 år sedan föreslagna 

namnet: »Klugzii> vara det mest lämpliga, helst KruG var den 

förste, som beskref de begge könen, om än under skiljda namn. 

Jag hade ännu sistlidne vår aldrig sett någon representant af 

denna hos THOMSON väl begränsade grupp, men föga anade jag 

dock, att denna min länge hysta lifliga önskan var så nära att 

gå i fullbordan. Af en trädgårdsegare här 1 staden blef jag 

näml. i början af sistl. Juni månad tillfrågad, huru man bäst skulle 

fördrifva en mask, som i stora massor frossade på bladen af ett 

par törnrosbuskar i hans trädgård. Jag hemtog några exemplar 

i en pappersstrut, hvilka befunnos i allo öfverensstämma med de 

ofvan beskrifna DE GEERSKA törnroslarverna (af E. rufocin- 

ctus), ehuru de största mätte 25 mm. och sålunda voro nära 5 

mm. längre sänå De Geers ritning: Pom lpi 35 tasef 

och 15. Under de följande dagarne fann jag dels i min egen 

trädgård och dels i en annan närbelägen samma slags larver i 

stora sällskap girigt frossa på de småludna bladen af hvita törn- 

FIURSIRES GA MERONESIRG: pag. 276. 
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rosbuskar, hvaremot mera lågväxta mossrosor, provinsrosor samt 

gula törnrosor m. fl., som stodo i samma grupp helt nära till- 

sammans, förblefvo af larverna oberörda. Den 12:te Juni insatte 

jag omkring 20 st. fullvuxna larver, frossande på afskurna blad- 

kvistar, i ett vattenglas på bottnen af en större glasburk, som i 

bottnen var täckt af ett 2 tum djupt lager af fuktig jord. Bur- 

ken placerades på ett luftigt ställe och försågs med friska blad 

i mån af behof, men inom några dagar voro samtlige larver för- 

svunna och nedkrupna i jorden. Innan dess hade jag dock un- 

dersökt ett par af dem, hvilka utsträckta mätte 25 mm. i längd 

och voro försedda med 3 par bröst- och 8 par bukfötter; hufvu- 

det nära rundt, af gulröd färg med svarta ögon, kroppen längs 

ryggen blågrön med en ljusare midtellinie samt undertill och längs 

sidorna smutsigt hvitgrå och svagt genomskinlig, alla fötter af 

samma bleka färg. Kroppen isynnerhet på ryggen liknande cha- 

grin och beströdd med små hårda, koniska och hvita korn, ställda 
1 i tvärlinier på de talrika hudvecken. Earvernar suttors äv gast 

i kanten på hvarje blad, stundom hvilande ofvanpå bladskifvan 

i spiral med hufvudet utåt och stjertspetsen i midten, uppåtriktad, 

»lik en vaxstapel färdig att påtändas», som RÉAUMUR säger.” 

Vid minsta beröring föllo de plötsligt till marken. Jag hyste nu 

en >»till visshet gränsande förmodan», att jag i sinom tid skulle 

få se den ofvannämnda De Geerska arten framkläckas, men stor 

var min öfverraskning, då jag den 29:de September fick se en 

stor svart & med egendomligt rödbrokiga ben spatsera omkring 

på kläckburkens tylltak. En flygtig undersökning gaf mig dock 

en aning om beskaffenheten af mitt fynd, tills jag följande dag 

vid middagstiden fick se en väl utvecklad 2 med hvita antenn- 

spetsar sitta på tylltäcket, då jag blef förvissad om riktigheten af 

min diagnos: Emphytus Klugii Tu. 72. Den 1 Oktober fram- 

kom ytterligare en & och dagen derpå kl. 11 f. m. flög en 2 om- 

löning buren, kl. 3 es mös. od; ytterligare -en "Q?-samt den: 3:dje 

Oktober den 4:de oeh sista P2, hvarefter jag förgäfves spejade 

efter flere. Efter några dagar genomsöktes en del af jordlagret, 

men hvarken kokonger eller pupphöljen kunde uptäckas; endast 

en hoptorkad, död puppa af svartbrun färg anträffades med högst 

2 Denna larv är mig veterligen ej förut beskrifven af någon författare. 

2 De Geer 1. c. pag. 968. 
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otydliga rudimenter af ben och antenner — hvaraf dock med viss- 

het framgår, att jemväl denna art förpuppas i jorden likasom dess 

samslägtingar utan att spinna sig någon kokong. 

Det har ofvan blifvit anmärkt, att £. Zibzalis PANnz. har 

hvitringade antenner hos begge könen, hvilka dock på mångfal- 

digt sätt variera, under det att den andra, jemväl på eklöf lef- 

vande arten £. serotinus KL., har helt svarta antenner, likaledes 

hos de begge könen. Den sist nu af mig funna arten afviker i 

biologiskt afseende från de begge närstående arterna i så måtto, 

att den lefver på törnrosor, hvarjämte den i morfologiskt hän- 

seende håller ett slags medelväg mellan de begge förstnämnda 

arterna med hänsyn till antennerna, som äro svarta hos &, men 

hvitringade hos 949: ett förhållande som, 92 det förekommer hos 

andra sågstekelarter än denna, hvilket dock är mig obekant, åt- 

minstone måtte vara högst sällsynt. ! De ofvan anmär:kta olikheter- 

na beträffande de hvita antennringarne hos E. Zibialis återfinnas 

jemväl hos E. Klugzi. Bland de nu hos mig kläckta fyra honorna 

af sistnämnda art är nämligen ingen den andra lik, hvad antenn- 

ringarne angår, hvarjämte 2:ne äro symmetriska och 2:ne osym- 

metriska på sätt följande tablå utvisar: 

P kläckt d. ?9/9 har 3 af 6:te antennlederna, hela 7:de, 8:de o. 9:de 

d:o hvita, de sednare dock med svarta spetsar. 

2 >» od. ”/10 har 3 af O:te antennlederna, hela 7:de och 8:de 

EG hvita samt 9:de lederna helt svarta. 

; h. ant.-leden /Aelt 

PER di /1orhar frafiö:terant.-led-y heta | svart 

PAR 7:de och 8:de hvita v. ant.-leden ofvan 
och 9:de | Avit men med 

| svart spets. 

[b-antennen: 7:de och 8:de lederna ofvantill: hvita 

| och de öfriga: svarta. 
SE 3 af Ö:te ant.-leden samt hela 7:de och 

LEGE Sf 8:de å undersidan smutshvita. 

v. antennen har endast 7:de antennleden ofvantill 

och på pZtersidan gråhvit, men hela 

| antennsträngen undertill rent svart. 

2 Hos parasitsteklarne t. ex. slägtena: Ichneumonr och Amölyteles m. fl. 

är detta förhållande emedlertid, såsom kändt är, ganska vanligt. 

8 

hr STR 

sa NAR JÄRN säcen a aa 



NERÉN: SÅGSTEKELSLÄGTET EMPHYTUS. 13 

Af tiden för larvernas framkomst, som inom denna grupps 

3:ne skandinaviska arter inträffar under Maj—Yuni månader, 

framgår, att äggen läggas på hösten, ofta långt fram i Oktober 

månad, hvarefter de späda larverna visa sig först i Maj månad 

följande år. 

Den andra afdelningen af slägtets 2:dra sektion, enligt THoM- 

SON, omfattar fyra skandinaviska arter: E. Grossularie, Carpini, 

tener och Perla. Den förstnämnda arten lefver, som nämndt är, 

på Ribesarter, företrädesvis R. Grossularia, men är äfven enligt 

BoucHÉ anträffad på Salirarter.! Larven är grön, med svart 

hufvud, har de 3 första och de 3 sista kroppsringarne pomerans- 

gula och är längs ryggen prydd med sex rader hårtofsbärande 

svarta vårtor och är väsentligen olik sina samslägtingar, hvadan 

THOMSON hyser tvifvel om dess plats inom slägtet Emphytus. 

Han anmärker jemväl att, ehuru arten ej är sällsynt inom Skan- 

dinavien, hanen dock ännu är okänd. Den andra arten: E. Car- 

pint HARTIG, ej heller sällsynt i medlersta och södra Sverige och 

jemväl funnen i det norra, till och med i Lappland, lefver enligt 

KALTENBACH på skuggiga ställen å Geranium Robertianum. Den 

har 2:ne årliga generationer, af hvilka den första lefver Juli— 

Sept. på rotbladens undre sidor och den andra på örtbladen, 

som den äter ända ned till nervstammarne;” larven lefver jemväl 

på Sorbus ÅAucuparia enligt Dours och på hagtorn enligt FAL- 

LÉN. Den 3:dje: £ Zener FALLÉN är näst cactus den allmän- 

naste arten och lefver företrädesvis på törnrosor, men äfven på 

Rubusarter. Larven har funnits öfvervintra i stjälkar af Cirstum 

lanceolatum, Vitis vinifera, Cerefolium, galläpplen etc. på sätt 

här ofvan blifvit nämndt. Den 4:de Bohemanska arten: £. Perla, 

hvars larv är beskrifven af BoucHÉ såsom liknande den af EE. 

cinctus förekommer »tämligen sparsamt, men är utbredd öfver 

hela Sverige» >? och lefver på Rosa Eglanteria" samt på åtskil- 

liga Rubusarter, där den enligt CAMERON öÖfvervintrar i stjälkarne, 

sedan den gräft ned sig i märgen till ett djup af i till 1,3 fot. 

NETEt taprea, cinerea m. fl. 

2 CAMERON 1. c. pag. 279. 

3 "THOMSON. 

Enligt EDM. ANDRÉ, 1. c. [9 
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RÉSUME. 

C. H. NERÉN. Öuelgues notes pour servir å la connaissance 

de la vie des especes Scandinaves du genre Emphytus. 
L'auteur raconte tout ce, qui est connu jusqu'ici des larves 

et de la vie des éspåces «scandinaves et decrit la larve jusqu'ici 

inconnue de Emphytus filiformis KuvuG (=Klugii THOMSON) 

qu'il a trouvée sur les feuilles des roses blanches des jardins. 

La larve ressemble beaucoup å celle de E. rufocinctus decrite 

par De. Geer, mais est plus longue, environ 25 mimi ssekten 

contre plus töt PFété, et n'hibernant pas éclose en septembre— 

octobre. La larve a la teéte arrondie d'un couleur rouge jaunåtre; 

le corps est le long du dos vert-bleuåtre avec une ligne plus 

claire au milieu; au dessous et sur les cötes le corps a un cou- 

leur blanc-grisåtre; tous les pieds sont påles. Le corps est sur- 

tout sur le dos chagriné par des petits grains blances coniques 

et trés dures, qui sont placés en lignes transverselles sur les plies 

tres nombreuses du peau. Les oeufs hivernent. 

1 
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NÅGRA SVENSKA FJÄRILARS FYNDORTER 
UPPTECKNADE AF 

J. H. MWVERMELIN. 

Lycena Orion PALLAS, ett ex. ”!/5 90 på Hunneberg i 

Vestergötland. 

lycena Cyllarus: RÖTT, 2:06 CX: 0:0-A:0. 

Dasychira Pudibunda L, 2:ne larver 1890 på Hunneberg, 

atihvilka, kläcktes ett-ex. &. 

Agrotis Sincera H. S., 2:ne ex. fångades af mig under juni 

månad 1889 i Bälinge socken, Upland. - 

Agrotis Xanthographa F. förekom ej sällsynt på Muskön, 

Sdm. 1888. 

Mamestra Serena F., ett ex. & den 

Luperina Matura HuFnN. förekom ej sällsynt på Muskön, 

Sdm. 1888. 

Hadena Gemmea TR., ett ex. fångades d. ””/9 87 vid egen- 

10/5; 90 på Hunneberg. 

domen Sjörred, nära Ulricehamn. 

Hadena Illyrica FrRrR. Utom ett af mig 1886 vid Drott- 

ningholm fångadt ex. har jag i Stockholmstrakten 1888 tagit ett 

dylikt samt ur puppa från Trefvinge under Erstavik, Sdm., fått 

ett ex. kläckt. 
Tapinostola Hellmanni Ev., ett ex. Sdm. 1888. 

Anarta Cordigera THNBG., ett ex. fans af mig den 7/6 8c 

på Birger Jarls torg i Stockholm; ett ex..på Hunneberg d. '/6 90. 

Eugonia Alniaria L., ett ex. taget af jägmästaren M. STEN- 

BERG 1888 vid egendomen Sjörred, nära Ulricehamn. 

Ploseria Pulverata THNnBG., 2:ne ex. kläckta ur puppor; 

Sdm. Denna fjärilart förekom tämligen allmänt under april må- 

nad 1890 på Hunneberg. 

Cidaria Cambrica CURT., ett ex. taget af jägm. STENBERG 

1888 vid Sjörred, nära Ulricehamn. 

I sammanhang härmed tillåter jag mig, i anledning af Lek- 

tor THEDENIU anförande uti tidskriftens 2:a häfte, årgången 1881, 

ang. förekomsten af arter till familjen Sesiide, nämna, att som- 

maren 1885 svärmade i en trädgård å Lidingön kring hallonbuskar 

såväl Sesia tipuliformis som S. formiciformis Esr., af hvilka 

båda arter åtskilliga ex. då togos af mig och jägmästaren VARENIUS. 
REDS SEE 
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DÖDSFALL. 

I Malmö afled den 4 Febr. 1891 vid 57 års ålder lektorn 

vid högre elementarläroverket därstädes Isaac LUDVIG STENBERG, 

som varit medlem af Entomologiska Föreningen alltifrån dess 

stiftelse. Lektor Stenberg var en ovanligt lärd man, grundligt 

hemmastadd i flera vetenskapsgrenar, hvilkas utveckling han med 

varmaste intresse troget följde. Han var icke blott en fram- 

stående kännare af de klassiska språken, utan därjämte en ut- 

märkt matematiker och idkade tillika med ifver naturhistoriska 

studier, isynnerhet omfattande botaniska och entomologiska. De 

rika entomologiska samlingar, som han sammanbragt, har han 

testamenterat till adjunkten vid Lunds universitet C. G. THOMSON, 

likväl, enligt en tidningsuppgift, med det förbehåll, att Riks- 

museum 1 Stockholm egde att först uttaga de dubletter, som museet 

kan önska. Under senare år, då han icke längre kunde såsom förr 

göra ströftåg i botanisk och entomologisk afsigt, sysselsatte han 

sig med astronomiska observationer och hans iakttagelser och 

beräkningar tillmättes ett högt värde. Han har till stipendie- 

fonder i Lund och Malmö donerat 30,000 kronor. Ära åt den 

hädangångnes minne! 

OENEASE 

STAÄTSAÄNSCLAG TICE ENTOMOL" TID SKRIN 

Kongl. Maj:t har beviljat Entomologiska Föreningen i Stock- 

holm för utgifvande under år 1891 af en särskild afdelning af 

dess tidskrift, hvilken afdelning skall innehålla populära uppsatser 

om Sveriges skadeinsekter, ett statsbidrag af 1,000 kronor. ”Tre- 

hundra exemplar af denna afdelning skola kostnadsfritt öfver- 

lemnas tili civildepartementet för att utdelas till hushållnings- 

sällskapen i riket, skogsskolorna, landtbruksläroverken m. fl. 
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ANTECKNINGAR ÖFVER HEMIPTERER 

AF 

ISIDOR NORDIN. 

1030 

Förteckning öfver i Lofö socken observerade Hemiptera 

Heteroptera: 

Sehirus morio L. 2 ex. på Lamium album i Slottsparken 

vid Drottningholm. 

Tritomegas biguttatus L. i ex. på Lamzum. Ridhus- 

planen. 

Tritomegas bicolor L. ej sällsynt. . 

Eurygaster maurus L. 1 ex. på Scirpus. Berga torp. 

(I viken vid Svartsjö slott förekommer den ganska allmänt.) 

Aelia acuminata L. allmän. 

Neottiglossa inflexa WoLrFF ej sällsynt tillsammans med 

föregående. Bryggargården. (I O. M. REUTERS afhandling: Fin- 

lands och den skandinaviska halföns Hemiptera Heteroptera, finnes 

om denna art ett tryckfel. Det heter: antennernas andra led är 

tydligt kortare än den tredje, skall vara: tydligt längre än den 

tredje.) 

Peribalus vernalis WorFr på Cruciferer, isynnerhet Å/4- 

aria officinalis. Slottsparken. 

Palomena prasina L. Svanholmen m. fl. st. 

Carpocoris nigricornis FABR. Berga, i trädgården, m. fl. 

ställen. 

Pentatoma juniperina L. sparsamt. Smedgården, Berga. 

Tropicoris rufipes L. allmän. 1880 förekom den i an- 

+ Se Entomol. Tidskr. Årg. 4 Pp. 1336 och Årg. ig (0 0 AIR 

Entomol. Tidskr. Årg. 12. H. 1 (1891). Få NN 
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märkningsvärd mängd på Zz4a. Nymfan öfvervintrar under bar- 

ken och mossan på trädstammar. 

Eurydema oleracea L. allmän på Nasturtium armoracia. 

Slottsparken. 1882 förekom härstädes en färgvarietet, som seder- 

mera ej visat sig. De hos arten hvita eller röda fläckarna på 

pronotum, scutell, hemielytra och ben voro hos denna gula. 

Picromerus bidens L. sparsamt på Acer i Slottsparken, 

Pronoti sidotagg kännetecknas icke hos nymfan. 

Jalla dumosa L. 1 ex. bland gräs. Ängsholmen. 

Troilus luridus FABR. I ex. som nymfa, på Bezula. Slotts- 

parken. 

Zierona coerulea I. På gräs bland Ca/lluna erhöllos 1885 

en nymfa och en imago. Svanteberg. Nymfan lifnärde sig med 

animalisk spis och imago kläcktes på 17:de dagen efter fångsten. 

Acanthosoma hemorrhoidale L. sparsamt. 1883 före- 

kom den i stor mängd på Prunus Padus såväl på Kersön som 

Lofön. 

Elasmostethus dentatus DE GEER. Allmän, isvnnerhet på 

svanholmen i Slottsparken. 

Clinocoris ferrugatus FaBrR. Vår och höst på Myrtillus, 

som växer under Åbzes. Kinaskogen. 

Clinocoris griseus L. allmän. 

Verlusia quadrata FABR. sparsamt på Saponaria i Bryg- 

gargården. 

Syromastes marginatus L. ej sparsamt. Den uppehåller 

sig gerna på de mogna frukterna hos Rubus ideus i trädgårdar. 

Orangeriet, Hvilan och Ängsholmen. 

Dasycoris pilicornis BuURM. här och där sparsamt. På 

vägen till kyrkan bland Medicago, i Smedgården bland 77ifolium 

och i Bryggargården bland Ervum och Trifolium. 

Alydus calcaratus L. förekommer bland Ervum och Tr:i- 

folium. Solvarma dagar är man säker om att få se den flyga 

omkring, och sätter den sig då gerna på bergväggar att hvila. 

Den myrliknande nymfan uppehåller sig under stenar. 

Corizus Hyoscyami L. förekommer där Hyoscyamus växer. 

Drottningholmsmalmen, Hvilan, Prestgården m. fl. st. I fången- 

skap håller den tillgodo med andra växter som föda, men blir 

då till färgen tegelröd. 

stork gr 
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Rhopalus abutilon Rossi. Här och där. 

Rhopalus crassicornis L. I ex. i Smedgården. 

Rhopalus parumpunctatus ScCHILL. ej sällsynt bland gräs. 

Smedgården. 

Rhopalus maculatus H. ScH. ej sällsynt. Svanholmen. 

Rhopalus capitatus FaBrR. 2 ex. i Bryggargården, på 

Cynanchum vincetoxicum. 

Myrmus miriformis FALL. Allmän som kortvingad. Den 

långvingade formen är mycket sällsynt, 1 ex. i Smedgården. (På 

Nordön i Lycke socken, Bohus län förekommer den långvingade 

formen ej sällsynt.) 

Lyg&us equestris IL. ganska allmän på Cynanchum i 

Bryggargården, Smedgården m. fl. st. Förekommer mycket tidigt 

om våren; den 22/; 84 observerades den på bar mark, in copula. 

Nysius thymi WorFrF, FteEB allmän på torra backar bland 

Fragaria. Svanteberg, Smedgården. 

Nysius helveticus H. ScH. Sparsamt. Svanteberg. 

Nysius punctipennis H. ScH. Sparsamt. Bryggargården. 

Cymus glandicolor HaAHN ej sparsamt på fuktiga ställen 

bland halfgräs. Svanholmen. 

Ischnorrhynchus Resed&e PANnz. på samma lokal som 

föregående samt på Betula. Ännu sedan frost utan snö inträdt 

finner man den blida dagar, som nymf eller imago i okt.—dec. 

Neides tipularius L. sällsynt. Smedgården. (1886 erhölls 

arten på Nordön i Bohus län på Verbascum Thapsus. Dagligen 

granskades samma växt under mer än en veckas tid och erhölls 

förelvarje dag I å 2 ex.; inallesi 14, ex.) 

Berytus clavipes FABR., FALL., I "ex. på buskar. Nedre 

terrassen vid Drottningholms slott. 

Berytus' minor H. ScH.: I ex: på gräs. . Hvilan. 

Geocoris gryphoides L. en nymf erhölls den 14/, 1884. 

Smedgården. Imago utkläcktes den 22/,. 

Diplonotus fracticollis SCHILL. 1 ex. bland gräs. Rid- 

husplanen. 

Drymus sylvaticus FtiEB. Här och där under stenar, bland 

mossa och vid växtrötter. 

Eremocoris erraticus FAEPR. ej sparsamt. Kersö skog bland 

gräs under Åbies. 
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Eremocoris plebejus FALL. I ex. på gräs. Ängsholmen. 

Scolopostethus pilosus REuTER. Här och där. 

Scolopostethus affinis ScHIN. Alphyddan. 

Gastrodes Abietis L. ej sällsynt på Abzes, der den öfver- 

vintrar under kottefjällen. Slottsparken. 

Gastrodes ferrugineus L. sparsamt i barkspringorna på 

Pinus och Abies. Kinaskogen. 

Rhyparochromus chiragra FABR. sparsamt. Kinaskogen. 

Pterotmetus staphylinoides BurmM. 1 ex. bland Calluna. 

Svanteberg. 

Macrodema micropterum CURT. sparsamt vid rötterna och 

bland affallna barr af Calluna, under stenar och mossa. Kersö 

skog, Svanteberg. 

Ischnocoris angustulus BoH. som föregående. Svanteberg. 

Plinthisus pusillus SCcHoLtz under lafvar på berghällar. 

Kinaskogen. 

Stygnocoris rusticus FALL. Munckens Kulle m. fl. st. 

Stygnocoris pedestris FaurL. Klockberget. 

Peritrechus geniculatus Hann. Bryggargården. 

Trapezonotus anorus FLor. 2 ex. planen vid Koppartältet. " 

Trapezonotus agrestis FALL. allmän. 

Pachymerus Pini L. allmän. 

Aradus depressus FABR. I €x. på gräs. Svanholmen. 

Piesma maculata LaPr. ej sällsynt ÖOrangeriet. 

Piesma capitata WorLrFrF. ej sällsynt. Orangeriet. 

Orthostira nigrina FALL. 2 ex. Klockberget. 

Orthostira macropthalma FieB. 2 ex. Smedgården. 

Orthostira gracilis FiEB. sparsamt. Alphyddan. 

Orthostira parvula FarL. Här och där under mossor och 

lafvar på berghällar. Klockberget, Kinaskogen. 

Derephysia foliacea FaLL. bland gräs. Svanholmen. (1886 

erhölls flere ex, af arten under stenar vid hafsstranden. Lycke 

socken Bohus län. "") 

+ På samma plats erhölls en Lepidopter: Sesia fIchneumoniformis, 

+& Samma dag och flere dagar efteråt erhölls, på tre å sex decimeters 

vatten, mellan fastlandet och en holme, under räkfiske, en coleopter: Haemonia 

Gyllenhalii på Zostera och Ruppia. Närmare 100 ex. erhöllos. 

10 
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Stephanitis Oberti Kor. ej sällsynt på Myrtillus. Kina- 

skogen, skogen vid Berga Torp. 

Tingis Cardui L. Här och där. Bryggargården. 

Gerris rufoscutellata LATRrR. allmän på dammarna i parken. 

Gerris lacustris L. som föregående, i Mälarens vikar. 

Ploiaria vagabunda L. Ii ex. på Abies. Floras kulle. 

Opsicoetus personatus L. Sällsynt. Den 27/6 och 2/7 

1886 erhölls tvänne ex. i apotekshuset (stenhus). De följande 

åren hafva enstaka ex. erhållits på samma ställe. 

Coranus subapterus DE GEER ej sällsynt bland gräs och 

Calluna. Svanteberg, Hvilan m. fl. st. 

Nabis limbatus DaarB. Här och där bland gräs. 

Nabis flavo-marginatus SCHoLTtz. Svanholmen på Carzices. 

Nabis ferus L. allmän. 

Nabis ericetorum SCHoL1rz 2 ex. på Calluna. Kersön. 

Acanthia elegantula FABR. I ex. på vattenväxter vid dam- 

marna i parken. 

Acanthia saltatoria L. under stenar vid sjöstranden. 

Kersön. 

Cimex lectularius L. 

Ceratocombus coleoptratus ZettT i Sphagnum-tufvor. 

Svanholmen. 

Microphysa pselaphiformis WESTWw. I ex. i fuktig mossa. 

Svanholmen. 

Myrmedobia coleoptrata FaLL ej sällsynt under mossa 

vid trädrötter (Betula). Svanholmen. 

Triphleps minutus L. i springorna på barken af Åpbies. 

Svanteberg m. fl. st. 

Anthocoris sylvestris L. allmän. 

(Forts.) 

Drottningholm i oktober 1890. 
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TVÅ NYA SVENSKA SKALBAGGAR 

BESKRIFNA AF 

B. VARENIUS. 

Heterocerus Mölleri n. sp. Oblongo-ellipticus, elytris pube 

brevissima grisea vestitis, ad humeris distincte, preterea vix pun- 

ctatis; prothorace valde convexo, densius punctato, ad basin 

minus profunde impresso; pedibus obscuris geniculis pallidis, tibiis 

anticis extus spinis 7 instructis. Long. corp. 3,3; mm. 

Aflångt oval, elytra med mycket kort gråaktig pubescens 

knappt, skuldrorna tydligt punkterade, elytras skuldror med täm- 

ligen djup buckla, deras främre gula teckningar.i form af smala 

korta strimmor, de bakre af ojämna breda fläckar. Prothorax 

mycket kullrig, tätare punkterad, vid basen försedd med mindre 

djupa gropar. Benen mörka med undantag af knäna, som äro 

ljusa. För öfrigt mindre än H. fusculus och å framtibierna 

försedd med 7 taggar. 

Sällsynt, funnen af förf. vid Landskrona. 

Megarthrus Thomsoni n, sp. Subparallelus, ochraceus, 

supra undique rude punctato, prothorace medio late sulcato, 

elytris minus dense punctatis, abdomine late marginato. — Long. 

corp. 2,3 mm. 

Lergul, jämnsmal, ögon svarta, prothorax bredt rännlad, groft 

punkterad; elytra starkt, mindre tätt punkterade, benen lergula; 

abdomen starkt punkterad och groft kantad. 

Sällsynt, funnen i Skåne vid Alnarp af förf. 

NH 



ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

ÅRS-SAMMANKOMST 

DEN 14 DECEMBER 13890. 

Entomologiska Föreningen fyllde ofvanskrifna dag sitt elfte 

år och höll, såsom vanligt, sin årssammankomst å Hötel Phoenix 

med Prof. SANDAHL såsom ordförande. 

För Föreningen anmäldes följande nyinvalde ledamöter: 

Hr Löjtnant Nirs CONON ÖHLSSON (Vendes Artilleri, Landskrona), 

» Fil. Kand. EINAR LÖNNBERG (Amanuens vid Stockholms Hög- 

skola), båda på förslag af Prof. CHR. AURIVILLIUS. 

» Cand. Medicin&x OLAF BIDENKAP " (Pilestrede 31. Christiania), 

» Stud. Medic. VALENTIN WILHELM HARTVIG HUITFELDT (Oscars 

Gade 31. Christiania), båda” på förslag af Konservator SCHÖVEN. 

» Fil; Kand. GustaF WESTERLUND (Upsala) och | 

>» Farm. Stud. JoHn WESTERLUND (Farm. Inst. Stockholm), de 

båda sista på förslag af ordföranden. 

Vid därefter företaget val af embetsmän för nästkommande 

år omvaldes alla de afgående, så att föreningens styrelse fort- 

farande utgöres af professor O. SANDAHL, ordf., professor CHR. 

AURIVILLIUS, sekr., och öÖfrige ledamöter lektorn K. FR. THEDE- 

NIUS samt konservatorerne Sv. LAMPA och W. MEveEs. Supple- 

anter: byråchefen J. MEvESs och löjtnanten C. Griu. Till re- 

visorer återvaldes d:r S. NORDSTRÖM och hr G. HOFGREN samt 

till deras suppleant apotekaren H. THEDENIUS. Hr G. HOFGREN 

utsågs att fortfarande vara distributör af Entomologisk Tidskrift. 

+ Redan invald den 12 Jan. 1890, men tillfälligtvis icke förut anmäld 

för föreningen. 
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Professor AURIVILLIUS höll sedan ett intressant föredrag »om 

färgteckningens systematiska betydelse och utveckling hos vissa 

nattfipr»>, hvilket illustrerades genom förevisning af exemplar af 

ifrågavarande fjärilar samt genom teckningar å svarta taflan. Ge- 

nom föredraget framhölls först läget och formen af de hos alla 

nattfyn (Voctuzde) konstant förekommande olika fläckar och li- 

nier å det främre vingparet, hvarefter uppmärksamheten fästes på 

de egendomliga fläckar, som dessutom förekomma hos några sär- 

skilda familjer af nattflyn, såsom Plusiide och Catocalide. Hos 

de förra äro de nytillkomna fläckarna, »bågfläcken» och »ägg- 

fläcken», karakteristiska för slägtet Plusia, och hos de senare är 

den midt under »njur fläcken» befintliga »afsnörda fläcken» al- 

deles ensamstående bland nattflyna och kännetecknande för slägtet 

Catocala. Professor AURIVILLIUS visade genom företeende af en 

hel serie arter af detta slägte, huru sistnämda fläck är uppkommen 

genom afsnörning af en inåtgående vik af den »ypttre tvärlinien» 

å framvingarne och hade af denna anledning gifvit denna fläck 

dess betecknande namn. 

Därefter företogs den såsom öfverläggningsämne för aftonen 

uppställda frågan: »Bör något göras för att biologiska under- 

sökningar angående insekterna, i första rummet de skadliga, 

äfven i vårt land må komma till stånd?» 

Det långvariga och sakrika meningsutbytet angående detta 

ämne inleddes af löjtnant 'C.: GR, som, gaende utetannde 

»Öönskningsmål för entomologien», hvilka han framställde vid för- 

eningens 10-års högtidsdag, d. 14 Dec. 1890, framhöll vigten och 

gagnet af en sådan försöksanstalt, hvilken borde vara belägen 

nära Stockholm och utrustad med tillräcklig och sakkunnig per- 

sonal, för att oafbrutet kunna året om fortsätta iakttagelserna 

och de biologiska arbetena, särskildt med afseende på de för 

landtbruket och skogsvården skadliga insekterna. 

Efter interpellation af d:r S. NORDSTRÖM utvecklade Landt- 

bruksstyrelsens entomolog Hr S. LAMPA ytterligare 1 detalj pro- 

grammet eller uppgiften för en entomologisk försöksanstalt. 

K. Landtbruksakademiens växtfysiolog prof. J. ERIKSSON, 

som vid den internationella landtbruks- och skogsvårdskongressen 

1 Wien 1890 haft att inleda diskussionen angående frågan: 

»Hvad är i de europeiska staterna från de sammas sida tills nu 
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gjordt för att befordra utforskandet af de med hänsyn till landt- 

bruket och skogsskötseln vigtigaste växtsjukdomarne samt för att 

kunna inskränka (>reduciren») de förstörande verkningarna af de 

sanima, och hvad kan och måste i sådan riktning vidare åtgöras?», 

framhöll, att forskningen angående växtsjukdomarne ofta stod i 

nära samband med undersökningarna angående skadeinsekters 

åverkningar och att båda borde gå så att säga hand i hand och 

understödja hvarandra.« I Amerika vore ofantligt mycket redan 

gjordt i detta hänseende, men i Europa i det hela ganska obe- 

tydligt emot hvad det borde vara. Det gifves nämligen i Europa 

helt få dylika anstalter, då i Amerika finnas entomologiska och 

växtpatologiska anstalter i minst 20 af de Förenta staterna med 

minst 17 uteslutande entomologer och dessutom 38 tjenstemän, 

som egna sig dels åt entomologiska forskningar och dels åt växt- 

sjukdomarnes undersökning. 

I Florens upprättades under början af 1870-talet ett ento- 

mologiskt försöksinstitut, som underhålles med 10,000 francs om 

året och står under ledning af prof. TAGLIONI. I Ungern finnes 

vid Budapest en anstalt under prof. G. HORVvATH, i främsta 

rummet afsedd att söka utforska medel mot härjningarna af vin- 

lusen (Phylloxera vastatrix), och ett par liknande anstalter lära 

finnas i Frankrike. I England har landtbrukssällskapet anstält 

en entomolog. Ryssland har relativt gjort mera. Där finnas 2 

statsentomologer vid kejserliga landtbruksakademien, hvilka stå i 

förbindelse med 4,000 korrespondenter, utbredda i alla delar af 

det ryska väldet. I Odessa och i Tiflis finnas 2 ständiga ento- 

mologiska kommissioner samt en filial i Yalta å Krim. 

Det vore af högsta vigt, att en entomologisk försöksstation 

komme till stånd i vårt land. Det gagn en sådan skulle göra, 

vore väl värdt den uppoffring, som staten gjorde för densamma. 

Läget för en sådan försöksstation borde vara nära Stockholm och 

helst vid Landtbruksakademiens experimentalfält, där en växt- 

patologisk institution redan finnes, med hvilken den entomolo- 

giska anstalten kunde samarbeta och där det funnes utrymme 

för odlingsförsök till utrönandet af insekternas förhållande till 

olika varieteter af de kulturväxter, som af dem angripas 0. s. v. 

Till närmare utredande af hithörande frågor, föreslog prof. ERIKS- 

SON, att en komité borde utses af Entomologiska föreningen. 

3 



[SA On ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT I 39 TR 

K. Landtbruksakademiens sekreterare prof. CHR. LOvÉnN skild- 

rade därefter i ett längre och sakrikt föredrag förhållandet med 

de entomologiska försöksstationerna i de nordamerikanska Förenta 

staterna, hvilka i denna riktning gått långt före alla andra länder 

sedan 1887. Hvarje stat t. ex. erhåller årligen 15,000 dollars 

(56,250 kr.) till hvarje försöksanstalt, och det finnes stater med 

mera än en sådan anstalt. Inredningen af de använda s. k. 

sinsekthusen» är särdeles ändamålsenlig, och intet är sparadt för 

att möjliggöra noggranna och fullständiga iakttagelser. Berättel- 

ser afgifvas årligen till landtbruksdepartementet, och allt är sy- 

stematiskt ordnadt. Det vore önskvärdt att något i den rikt- 

ningen kunde göras i vårt land. 

Prof. AURIVILLIUS påpekade, huruledes redan LINNÉ, denne 

varme patriot, som ständigt ifrade för förbättring af Sveriges 

ekonomi, studerade den bekanta »S/lökornsflugan» (Oscinis Frit 

L.) och visade, hvilka oerhörda förluster densamma kan åstad- 

komma. Väl har sedan dess Sverige haft många utmärkta en- 

tomologer, men vår kunskap om denna skadefluga och andra 

dylika har intill senaste tiden stått alldeles stilla, och detta kom- 

mer sig deraf, att ingen haft tillfälle att göra tillräckliga, ihål- 

lande undersökningar. Man kan påstå, att ju intensivare landt- 

bruket blifver i ett land, desto nödvändigare är det att grundligt 

lära känna skadeinsekternas lefnadsförhållanden, för att kunna 

rätt bekämpa dem. 

Direktör HOLMERZ framhöll vigten af undersökningar på ort 

och ställe under en pågående insektshärjning för att utröna, 

hvilka lokala förhållanden på platsen kunna inverka på skade- 

insekternas uppträdande. 

Flere af de ofvannämnda ledamöterna gjorde ytterligare till- 

ägg till sina förut hållna anföranden, och slutligen sammanfattade 

ordföranden diskussionens resultat i följande mening: 

. Entomologiska föreningen anser det vara för vårt lands ' 

jordbruk och skogsvård af den allra största vigt, att en ento- 

mologisk-biologisk försöksanstalt varder upprättad. Denna an- 

stalt bör vara fast, icke flyttande, och förläggas till Landtbruks- 

akademiens experimentalfält för att kunna omedelbart samverka 

med den där befintliga växtfysiologiska anstalten. Den ento- 

mologiska anstalten bör hafva en föreståndare, som oafbrutet har 
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tillfälle att året om följa de biologiska undersökningarna, samt 

1 eller 2 assistenter, hvilka kunde utsändas till de trakter af 

landet, där insektshärjningar förekomma, för att på ort och ställe 

göra iakttagelser samt gifva råd och anvisningar, så vidt möjligt, 

till härjningens bekämpande. Det är nödvändigt, att staten för 

detta ändamål lemnar behöfligt understöd. För närmare utred- 

ning af frågan skall en komité tillsättas vid Entomologiska för- 

€ningens nästa sammankomst. 

Oskar Th. Sandahl. 

NOTIS! 

Sedan firman HEILBORN, VALDAU & KNUTSSON genom gross- 

handlaren K. KNUTSSON erbjudit sig att af intresse för Kamerun- 

landets utforskande och för att rikta hemlandets offentliga sam- 

lingar emottaga och på allt sätt understödja tvänne yngre forskare, 

som från Sverige kunde utsändas för att i Kamerun göra zoolo- 

giska och botaniska studier samt herr grosshandlaren F. WARBURG 

i London till riksmusei förfogande för detta ändamål ställt en 

summa af 1,800 kronor har filos. kandidat YNGVE SJÖSTEDT i 

början af sistlidne november månad afrest till Afrika, för att 

inom det område, som på norra sidan af det stora Kamerunberget 

tillhör ofvannämnda firma göra geologiska studier och samlingar. 

Kandidat SjösTEDT kommer hufvudsakligen att samla insekter 

för riksmuseum samt åtskilliga andra djur för Upsala universitets 

zoologiska museum. I fall ej större, i dylika trakter ej ovanliga 

motigheter skulle drabba den unge naturforskaren, har man all 

anledning att emotse ett storartadt och intressant resultat af denna 

resa, hvarigenom de rika och vackra samlingar, som från när- 

liggande trakter förut hemförts af vår förenings ständige ledamot 

herr grosshandlaren F. THEORIN, skulle kunna i väsentlig grad 

kompletteras. 
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ÄNNU ETT ÖNSKNINGSMÅL FÖR ENTOMOLOGIEN 

IESVERTIGE: 

I anslutning till hvad som af annan hand i en föregående 

årgång af tidskriften blifvit framhållet rörande vissa önskningsmål 

för entomologien i vårt land önskar insändaren fästa uppmärk- 

samheten på ännu ett sådant, som tillika är af den art, att dess 

realiserande beror på föreningens egna medlemmar. 

Många sådana, som äro bosatta i landsorten, hafva säker- 

ligen i likhet med insändaren afundats de i Stockholm bosatte 

ledamöterne särskildt för de många tillfällen att sammanträffa 

med andra entomologer, som där erbjudas. Har man samspråkat 

med någon, som bevistat föreningens sammankomster, vet man, 

att dessa hos deltagarne efterlemna de angenämaste minnen, och 

hvarje gång man i tidskriften läser redogörelsen för ett förenings- 

sammanträde, kan man icke annat än beklaga, att de stora af- 

| i 
| 

stånden i vårt land skola snart sagdt göra det omöjligt för fler- 

talet af entomologiens idkare och vänner att få vara med och 

vid sjelfva härden uppeldas för det gemensamma intresset. Men 

detta, att i medelpunkten emellanåt samla de spridda krafterna, 

förblir väl ett oupphinneligt önskningsmål (försåvidt vi icke skulle 

få zontariffsystem, hvilket, skämt åsido, äfven ur andra synpunkter 

borde med glädje helsas af oss entomologer). 
> Re RR RR SAN ONS RT 

Men då man icke kan få allt hvad man vill hafva, så får 

man nöja sig med mindre, och det är för att rekommendera ett É 

icke så oäfvet surrogat för hvad de fleste af oss sålunda måste | 

sakna, som insändaren Önskar taga till orda. Och han vågar om | 

medlet tillämpa det gamla hederliga vitsordet: probatum est. En 

af entomologiens varmaste idkare i vårt land — bosatt i Kri- 

stianstad och i sin entomologiska verksamhet känd af tidskrif- 

tens läsare — föll på den lyckliga idéen att i sin omgifning 

uppsöka för att icke säga uppamma en liten trupp af hängifna 

vänner till detta studium, som nu, dess bättre, synes vinna allt 
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flere utöfvare 1 vårt land. För att hålla intresset vaket, samman- 

förde han vidare oss amatörer i Kristianstad och dess omnejd, 

med hvarandra, och vi kommo genast under fund med, att dessa 

möten hade en synnerlig förmåga att sporra hågen för det stu- 

dium, hvaråt vi egna våra lediga stunder. Och snart nog blef 

det för oss alla ett oafvisligt behof att emellanåt komma till- 

sammans. Fastän tillämpadt i smått, är detta naturligtvis det- 

samma behofvet, som sammanfört krafterna i den stora Entomo- 

logiska föreningen. Och det behof, som denna känt och i sina 

stadgar uttryckt, nämligen att äfven under den blida årstiden 

hålla ett sammanträde, som kunde egnas åt exkursioner, har gjort 

sig gällande också hos oss, ehuru det, sanningen att säga, icke 

ännu blifvit med allvar realiseradt. Mera allvar hafva vi haft 

med våra sammanträden under den kallare ärstiden. Och vid 

vår långa nordiska vinter, då hela den brokiga insektverlden för- 

svinner och då särskildt fjärilarnes älskliga gestalter under många 

månader upphöra att egga samlaren till förnyade ansträngningar 

eller på sin höjd i skenbart liflös form i pupphuset hålla honom 

i en viss oro, blandad med glada förhoppningar, då kan det nog 

behöfvas botemedel mot intressets slappande. Visserligen står 

det enhvar till buds att äfven i ensamheten under vinterdagarne 

taga fram sina samlingar och vid deras åsyn erinra sig, att det 

nog åter kommer en tid, då naturen kastar af sig liksvepningen 

och allt lefver och rör sig i densamma. Men ingenting är dock 

bättre för intressets spännande och vidmakthållande, än att då 

få sammanträffa med liktänkande och med dem utbyta tankar 

och erfarenheter från sommarens lyckligare dagar. Delad gladje 

är här såsom annars dubbel glädje. Det är ju en gammal er- 

farenhet,: att man under Zfvets "höst och vinter med förkärlek 

låter tanken ila tillbaka till dess vår- och sommardagar, och att 

därvid alla sorger och obehag, som nog åtföljde äfven dessa se- 

nare, förblekna och utplånas, under det att deras ljusa minnen 

afteckna sig allt skarpare och framstå i en förklarad glans, Så 

förflytta oss också vi, entomologer, när vi under de kulna vinter- 

dagarne drabba tillsammans, helst tillbaka till vårens och som- 

marens ljusa dagar; vi ihågkomma framför allt det eller det 

stiliga fyndet, som vi gjorde på den ena eller andra af »de sälla 

jagtmarkerna», och alla små förtretligheter, som entomologen ej 

2 



30 - ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1891. 

kan undgå — t. ex. att en förarglig gärdesgård var placerad 

just der en ståtlig Lämenitis kunnat fångas, eller att en icke 

mindre förarglig rubusgren hejdade håfven, som annars om ett 

ögonblick skulle inneslutit en finfin Sesza, för att icke tala om 

ofrivilliga kullerbyttor och mycket annat af samma slag — allt 

sådant är nu glömdt eller försonadt af ett godt skratt i vänners 

lag. Och när den ene eller andre är nog lycklig att kunna fram- 

draga något för orten nytt fynd, hvilka förhoppningar och före- 

satser och hvilken längtan att till sommaren gå och göra samma- 

lunda uppväckas icke därigenom hos de öfrige! 

Sådan är vår erfarenhet från våra möten. Och vore det 

därför icke skäl, att herrar entomologer äfven på andra orter 

försökte sluta sig tillsammans, sökte hos andra väcka till lif 

samma intresse, som besjälar dem själfve (och dessa »andra», 

som kunna bearbetas för ändamålet, äro kanske flere, än man 

skulle kunna tro), samt framför allt genom en och annan sam- 

mankomst upplifvade hvarandra till förnyade ansträngningar? 

Liksom sådana småföreningar naturligtvis icke kunna sätta sitt 

mål synnerligen högt, åtminstone icke i rent vetenskapligt hän- 

seende, så behöfves heller ingen storartad apparat för deras åstad- 

kommande eller vidmakthållande. I vår lilla krets taga eller 

skapa vi oss förhållandena, som det bär sig, och vi samarbeta 

derför utan stadgar, — om icke den, att enhvar skall medföra 

det bästa möjliga lynne. | 

Detta hindrar emellertid icke, att vi, ej blott som individer 

utan såsom ett helt betraktade, anse oss som en ringa lem 1 vår 

stora Entomologiska förening. Och en följd häraf blef, att vi 

beramade ett sammanträde till samma dag sistlidne december 

månad, på hvilken Entomologiska föreningen höll sin sedvanliga 

årsfest. Det mesta af hvad därvid förekom hade naturligt nog 

intresse blott för oss själfve, men följande vid tillfället gjorda 

Lepidopterologiska anteckningar kunna kanske förtjäna att offent- 

liggöras. Att de äro skäligen magra, torde icke klandras af någon, 

som själf erfarit, huru magert förra året var såsom fångstår betraktadt. 

Thecla Ilicis EsrP., ny för orten, nu anträffad i Hjersås 

(Ammäitzböll). ; 

Aphantopus Hyperantus ab. Arete MänL., vid Helsing- 

borg (Förf). ARTS EIS NS SSPSSTSIIR SIC OT TIER 
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Ocneria Dispar L. Å sitt landtställe Ekholmen fann D:r 
AMMITZBÖLL 1 somras en larv häraf och erhöll ock i sinom tid 

af denne en fullbildad fjäril. Sannolikt är väl, att fjärilen eller 

rättare dess ägg ditförts med något af de fruktträd, som i tusen- 

tal planterats i grannskapet (Tomarp) under de senare åren. — 

I Karlskrona, den enda plats i vårt land, där denna fjäril förut 

anträffats, förekommer den fortfarande talrikt, såsom förf. själf 

var i tillfälle att öfvertyga sig om vwvid ett besök därstädes i 

midten af sistförflutna augusti månad. Fjärilarne höllo då som 

bäst på med att lemna sina puppor, och i synnerhet långsåt 

planteringen »Almedan» kunde man på korta mellanrum anträffa 

framför allt honor, som på en husvägg eller en hög stenfot voro 

sysselsatta med äggläggning. Pupporna tycktes företrädesvis vara 

placerade under husens fotlister. 

Bombyx Crategi L., förut ej anträffad i denna trakt, har 

funnits i V. Olinge (NV. Olsson). 

B. Populi L. omnämnes icke för dess sällsynthets skull, 

utan såsom ett bevis för att äfven spinnarefjärilar låta sig fånga 

vid ljussken, något som förf. upprepade gånger varit i tillfälle 

att göra med denna fjäril. 

Lasiocampa Pini L. finnes nog i traktens alla äldre furu- 

skogar; gamla larvskinn, öfverhöljda af microgasterpuppor, an- 

nonsera mycket ofta, att fjärilen bör kunna anträffas. Som det 

är svårt att öfvervintra larverna, gör man bäst uti att uppsöka 

dem tidigt om våren, efter hvilken tid deras uppfödande är yt- 

terst lätt. Redan den 25 sistl. mars och följande dagar eller 

kort efter det nattfrosterna slutat och ett mildt vårväder inträdet, 

fann förf. flere stycken, som från sitt vinterläger under mossan 

börjat sin vandring uppåt furustammarne och merendels sutto 

stilla på 4—6 fots höjd, tydligen rätt svaga efter sin långa fasta. 

Inflyttade i larvbur, ville de till en början ej äta, men sedan de 

medelst en rafraicheur fått en fin dusch af ljumt vatten och satts 

i solskenet, togo de snart skadan igen. Deras storlek varierade 

vid infångandet högst betydligt, från 20 ända till 65 mm. De 

störste voro snart fullvuxna och redan den 12 April började en af 

dem spinna sin kokong samt framkom såsom fjäril (9) den 28 maj. 

Stauropus Fagi L. En vacker och såsom det tycktes ny- 

kläckt hona anträffades den !9/5 go sent om aftonen på en bok: 
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stam af förf. Som jag misstänkte, att hon ej var befruktad, för- 

sökte jag under olika tider på dygnet att locka fram någon hane 

till den i en tyllbur instängda honan, men metoden visade sig 

åtminstone denna gång icke lyckas med denna spinnare. Snart 

började hon afbörda sig sina ägg, hvilka visserligen under den 

första tiden lemnade goda förhoppningar, men sedan beklagligt- 

vis verkligen befunnos vara obefruktade. 

Microdonta Bicoloria ScHiFF. Hofmantorp i Småland 

(V. Lundblad). 

Acronycta Ligustri ab. Sundevalli LPA, förut, om jag ej 

misstager mig, endast känd genom det af Lampa beskrifna exem- 

plaret, är nu anträffad äfven vid Yngsjö (Förf). 

Mamestra Albicolon HP. flerstädes i trakten ( Åmmitzböll, 

Förf). Likheten med M. Brassice torde vålla, att den lätt förbises. 

M. Serena F. Färlöf (P. Ohlsson). 
Dianthoecia Filigrama v. Xanthocyanea Hp. <Färlöf. 

(0. Aspelin). 

Hadena Gemina ab. Remissa Fr. Kristianstad (Ammitrz- 

böll), Yngsjö (Förf). 

Brotolomia Meticulosa L. Färlöf (Förf). 

Tapinostola Elymi Fr. fanns af förf. under sistl. juni må- 

nad talrikt vid Yngsjö, flygande om aftnarne bland strandråg 

(Elymus Arenarius L.). Samtidigt anträffades larver i stånd af 

denna växt. Axens hvita färg angifver redan på afstånd, att 

växten varit eller är angripen af denna larv. 

Dasypolia Templi THeG. Färlöf (Förf), flygande efter ljussken. 

Erastria Pusilla View. Yngsjö (Förf. ; 
Brephos Nothum He. Färlöf (P. Ohlsson). 

Boarmia Angularia THBG. Färlöf (Förf). 

Lithostege Griseata Tr. Landskrona (/V. Ohlsson), Yng- 

sjö (Förf.). 

Cidaria Ce&esiata LaAnc. Hjersås (7. Lundblad). 

C. Vitalbata He. Yngsjö talrikt (Förf.), Horna (Ammitzböll). 

Botys Sanguinalis L. Sandmarkerna vid Åhus (Ammitz- 

böll) och Yngsjö (Förf.). Ny för Sverige 

Faärlöf des Febra föga: 

Josef Andersson. 

un 
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BERÄTTELSE TILL KGL. LANDTBRUKSSTYRELSEN 

ANGÅENDE RESOR OCH FÖRRÄTTNINGAR UNDER 

ÅR 1890 AF STATENS ENTOMOLOG. 

Sedan undertecknad, enligt uppdrag af Landshöfdingeembetet 

i Kristianstads län, under sist förflutna sommar besökt flertalet 

af de socknar, företrädesvis inom Bjäre, Villands och Gärds hära- 

der, der ollonborrarne på senare tiden talrikast förekommit och 

i larvtillståndet anställt största skadan, aflemnades enligt anmodan 

till länets Hushållningssällskap en reseberättelse, af hvars innehåll 

jag tager mig friheten anföra nedanstående utdrag. 

» Efter att under sista hälften af maj och några dagar i juni 

hafva uppehållit mig i Färlöfs socken, för att der iakttaga ollon- 

borrelarvernas uppträdande och lefnadssätt kort före deras för- 

vandling till puppor, måste jag göra ett kortare afbrott hvad 

vistelsen inom Kristianstads län beträffar, i följd af rekvisitioner 

från enskild person i Elfsborgs län samt Hallands Hushållnings- 

sällskap, hvilka äfven önskade min närvaro för att erhålla upp- 

lysningar och råd rörande ofvannämda skadedjur. 

Då dessa åligganden, hvartill äfven hörde att genomresa en 

stor del af Halland, blifvit uppfyllda, återvände jag till Kristian- 

stads län och besökte Båstads, Vestra Karups, Houfs, Grefvie, 

Förslöfs, Hjernarps och Barkåkra socknar i Bjäre härad, norra 

delen af Ströfvelstorp inom S. Åsbo samt slutligen Fjelkestads, 

Fjelkinge och Österslöfs socknar af Villands och V. Vrams, Djur- 

röds, Sönnarslöfs, Efveröds, Degeberga och Vidtsköfle af Gärds 

härad. Härunder utgjorde vanligtvis gästgifvaregårdarne utgångs- 

punkterna, hvarifrån längre eller kortare utflygter företogos tiil 

angränsande byar eller gårdar, där skadedjuren enligt uppgift varit 

besvärligast förlidet härjningsår. 
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Förnämsta syftemålet med dessa besök var att studera lokala 

förhållanden samt muntligen utbyta tankar och erfarenheter med 

sådane personer, som ansågos besitta sakkännedom, och att kunna 

rådslå med dessa angående lämpligaste medlen till stäfjandet af 

kommande ollonborrehärjningar. Hvad sakkännedomen hos den 

större allmänheten beträffar, måste jag dock ledsamt nog här fram- 

hålla, att denna syntes för närvarande vara snart sagdt ingen, 

eller åtminstone långt mindre än den borde vara, rörande ett 

ämne, hvars stora vigt numera ej af någon lärer bestridas. 

Af gammalt är det bekant, att de delvis med ek, bok och 

björk beväxta sluttningarne af Hallandsås, där det öfversta, lösa 

jordlagret hvilar på genomsläppande alf, bestående af sand eller 

grus, äro det ursprungliga tillhållet för ollonborrarne och ännu i 

dag den förnämsta härd, hvarifrån de utbreda sig, först och främst 

öfver närmast liggande områden och sedermera till mer aflägsna 

trakter. På senare tiden synas de likväl hafva fattat fast fot äfven 

vida nordligare, såsom t. ex. i mellersta Halland, där Slöinge, Ge- 

tinge, Asige, Ljungby och kanske än flera socknar äro, som det tyckes, 

numera lika besvärade af dem, som någonsin Hallandsås eller dess 

utgreningar i söder. De lokala förhållandena i förstnämde del af 

Halland äro äfven i hög grad lämpliga för ollonborrarne, icke så 

mycket genom markens egen beskaffenhet, ty passande jordmån fin- 

nes på många ställen, utan att dessa åtminstone ännu besvärats af 

ollonborrar, men fast mer därigenom, att höjder och kullar äro be- 

klädda med sådana trädslag, som ollonborrarne under parningstiden 

hälst besöka för att hemta föda. På dylika trakter, isynnerhet där 

eken växer ymnigt, måste det synas svårt, om ej rent af ogörligt 

att i önskvärd grad kunna minska dessa skadedjurs antal, såvida 

icke landskapets natur förändras så, att löfträden, först och främst 

i närheten af åkerfälten, borttagas, för att utbytas mot tall och 

gran. Tills så skett blir ollonborreinsamlingen där af mindre 

nytta än Öönskligt vore, emedan tillräckliga penningemedel och 

arbetskrafter saknas till dess bedrifvande i erforderligt stor skala. 

Att brist på lämplig föda under parningstiden utgör ett vä- 

sentligt hinder för ollonborrarnes trefnad och starkare förökning, 

därpå är Fjelkinge socken för närvarande ett talande bevis. Den 

s. k. Fjelkinge backe med sina sluttningar, äfvensom trakten der- 

omkring, ega nämligen alla förutsättningar för dessa skadedjurs 
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välbefinnande, undantagandes en enda, och denna synes bestå i 

passande löfträd, hvilka så godt som saknas. Därför har man 

ännu ej här varit hemsökt af dem. På de högst upp belägna 

backsluttningarne äro, klokt nog, barrträd planterade. 

Vidtsköfle gård lemnar ett beaktansvärdt exempel på hvad 

barrträdsplanteringar kunna uträtta såsom skydd mot ollonborrarnes 

utbredning. Den ansenliga med ek, bok och flera löfträdsslag be- 

växta parken därstädes är omgifven af stora sandfält, och lokalen 

borde således vara mycket lämplig; men ändock hafva ollonbor- 

rarne ej slagit sig ned där, om man får tro de torftiga uppgifter, 

som kunde inhemtas på stället, och orsaken härtill kan ej gerna 

vara någon annan än den, att de vidsträckta och försigkomna 

tallplanteringar, som på flera sidor omgifva park och trädgård, 

skydda dessa från påhälsningar af de besvärliga gästerna, och 

detta just åt de håll, hvarifrån deras intåg egentligen vore att be- 

fara. Ena sidan af parken är visserligen ej på det sättet skyddad, 

men den gränsar intill en större, öppen och nästan trädlös slätt, 

som ligger så långt aflägsen från de egentliga ollonborretrakterna, 

att skadedjuren ännu åtminstone ej spridt sig ända dit. 

Ett af de bedröfligaste prof på den skada, ollonborrarne 

kunna åstadkomma, lemnar bostället Öinge N:o 4 inom Asige 

socken i Halland. Åkerfälten därstädes äro ansenliga, hvad vid- 

den beträffar, och hafva ett jämnt läge, men omgifvas af berg- 

eller sandåsar, hvilkas sluttningar äro beklädda med löfträd, så- 

som björk, ek, m. fl., hvilka ej hittills af arrendatorerna fått bort-. 

tagas på annat sätt, än delvis och efter skedd utsyning. Den 

därvarande ekskogen utgöres egentligen blott af omkring mans- 

höga buskar, hvilka troligen aldrig öfvergå till träd, utan fort- 

farande komma att bilda nästan ogenomträngliga snår, hvaruti 

ollonborrarne blifva oåtkomliga för insamling. 1 följd af markens 

stigning höja de inre buskarne sig något öfver de utanför stående, 

och härigenom vändes mot fältet en stor yta af löfverk, som är 

särdeles inbjudande för de hungriga ollonborrarne och lätt till- 

gänglig, antingen de komma flygande högre upp i luften eller 

helt nära marken. Här, och säkerligen på många af sina egen- 

domar inom ollonborredistrikten, torde statsverket för framtiden 

ej hafva mer än tvänne saker att välja på, nämligen att antingen 

nedsätta arrendesumman så pass mycket, att innehafvaren kan 
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uthärda nästan total missväxt hvart fjärde år och mindre förluster 

däremellan, eller ock — hvilket väl i längden vore det mest 

ekonomiska — se till, att löfskogen fortast möjligt afrödjes för 

att ersättas med barrträd.  Blefve sistnämda åtgärd vidtagen, icke 

allenast på de kronoegendomar, som redan äro utsatte för ollon- 

borrarnes angrepp, utan äfven å andra, där härjning i framtiden 

kan förutses, så vore enligt mitt förmenande en af de främsta 

orsakerna till dessa skadedjurs oerhörda förökning på god väg 

att aflägsnas, synnerligast som omkringboende jordbrukare nog 

skulle nödgas följa exemplet, sedan de lärt att inse ändamålsen- 

ligheten af ett sådant förfarande. 

Rörande nyttan och nödvändigheten af att insamla och döda 

ollonborrarne och deras larver i så stor skala som möjligt, torde 

numera ej vara nödigt att vidlyftigare yttra sig, sedan allmänhe- 

ten synes vara alltmer öfvertygad derom, och hvarken hos oss 

eller i andra länder något verksammare medel till deras utro- 

tande är bekant. Särskildt må dock påpekas, att insamlingen 

bör sättas i verket så snart ollonborrarne uppkommit ur jorden 

och medan de ännu hålla till i de närmaste träden å fälten eller 

ytterst i skogskanterna; ty sedermera sprida de sig mer och iner, 

hvarefter det blir långt svårare och mödosammare att åtkomma dem. 

Ett utrotnings- eller kanske rättare skyddsmedel, som hittills 

allt för litet beaktats, består uti själfva brukningssättet för den 

jord, som plägar vara utsatt för ollonborrarnes angrepp. Någon 

föreskrift härutinnan, som kan Dbefinnas lämplig för alla landt- 

egendomar, kan dock ej lemnas, då allt för många olikartade 

förhållanden därvid måste tagas i betraktande. En sak bör dock 

aldrig förgätas, nämligen den, att ju oftare man är i tillfälle be- 

arbeta jorden under de tider, då larverna befinna sig nära ytan, 

desto bättre, ty många af dem blifva derunder klämda till döds 

genom beröring med redskapen, och andra föras upp i dagen, 

där de utsättas för det för dem förderfliga solskenet eller upp- 

ätas af foglar. Att redan på förhand veta hvar en härjning skall 

komma att inträffa är således af ganska stor vigt, och man bör 

därför om aftnarne efter solnedgången under de sista svärmnings- 

dagarne söka utröna, på nvilka platser honorna massvis slå ned 

för att lägga ägg. Kommer man under fund härmed, så bör jor- 

den där sedan plöjas till sådant djup, att äggen eller de små 
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larverna komma upp till sjelfva ytan. Kan detta ej ske i rätt tid, 

så återstår alltid den utvägen att ställa så till, att denna mark tre 

år därefter, d. v. s. det kommande härjningsåret, må kunna om- 

sorgsfullt trädas, hvarigenom ingen gröda därstädes då går för- 

lorad, och ett lämpligt tillfälle erbjudes, att vid brukningen undan- 

skaffa larverna. : 

Vid flera tillfällen har jag redan förut påpekat nödvändig- 

heten af att omändra den förut vanliga växtföljden å den jord, 

som besväras af ollonborrelarver, i fall den ej är uppgjord med 

fästadt afseende på de efter gifna mellantider återkommande härj- 

ninpgarne; ty det blir väl i alla fall förmånligare att underkasta 

sig en rubbning i cirkulationen å någon del af jorden, än att 

låta en kanske lofvande gröda den ena gången efter den andra 

bli förstörd. 

Efter att hafva anfört ofvanstående, må det tillåtas mig att 

här nedan sammanföra de åtgöranden, som enligt mitt förmenande 

äro nödvändiga att vidtaga, såväl från statens som andra all- 

männa inrättningars sida, hvilkas befattning därmed kan anses 

nödig och önskvärd. 

Jag vill då till en början åter påpeka vigten af ett planmäs- 

sigt och för ändamålet afsedt genomförande af barrträdsplanterin- 

gar å statens domäner i de för ollonborrehärjningar utsatta om- 

rådena, äfvensom uti de närgränsande, hvarest lokala förhållanden 

äro af sådan natur, att det antagligen endast kan vara en tids- 

fråga, om skadedjuren äfven där skola komma att förr eller senare 

utbreda sig. 

Behofvet af statens mellankomst med bidrag till gäldandet 

af kostnaderna för insamlingen af ollonborrar och deras larver är 

nu visserligen erkändt såväl af regering som riksdag, all den stund 

båda enats om att lemna ett sådant, fördeladt på åren 1890, 91 

och 92; men detta tillmötesgående torde tyvärr ej blifva tillfyllest- 

görande, om andra åtgärder icke komma att dessutom vidtagas, och 

till sådana hör i främsta rummet stiftandet af en lag, liknande 

den, som i Danmark utgafs den 1 aptil 1887 för enahanda ända- 

mål, hvilken närmare bestämmer om statsanslag äfven för fram- 

tiden och påbjuder obligatorisk insamling från den enskildes sida. 

En enda insamling kan nämligen ej medföra ett varaktigt godt 

resultat, äfven om den sker med all möjlig kraft, utan komme 
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dess verkan att märkbart förnimmas kanske blott under nästföl- 

jande ollonborregeneration. Den måste oupphörligt upprepas, ty 

först om så sker, kan man hoppas, att skadedjuren skola komma 

att så småningom minskas till antal, och utgifterna för insamlin- 

gen i samma mån reduceras. 

En obligatorisk insamling blir nödvändig, på det okunnig- 

heten eller sorglösheten hos några icke skall betaga andra hågen 

därtill eller åstadkomma det beklagliga, hittills tämligen vanliga 

förhållandet, att ollonborrarne med tämlig ifver efterhållas på det 

ena området, men lemnas oantastade på ett annat. ; 

En ganska vigtig rol spelar för närvarande den kontanta 

ersättning, som kommer att lemnas för dödade oilonborrar och 

larver. Ett önskningsmål vore naturligtvis, att hvar och en jord- 

brukare, äfvensom alla andra, hvilka genom denna näringsgren 

hafva sin utkomst, gjorde allt hvad de förmådde för motarbetan- 

det af denna landsplåga, utan att fordra någon ersättning af det 

allmänna; men så långt hafva vi ännu ej kommit, utan måste 

från sistnämda håll tills vidare påräknas de drygaste utgifterna 

för denna sak. Hvad det nyligen beviljade statsanslaget beträffar, 

är dess användande så till vida bestämdt, att däraf utlemnas i 

ersättningar till enskilde, kommuner, hushållningssällskap eller 

landsting, så långt sextiotusen kronor härtill förslå, mot att dessa 

tillskjuta ett motsvarande belopp; men något fixt pris per liter 

eller kilogram för dödade ollonborrar eller larver är icke på för- 

hand fastställdt, oaktadt detta kunde vara af nöden till förekom- 

mande af möjliga, otillbörligt höga ersättningsanspråk. För af- 

hjälpandet af denna olägenhet vore det som jag tror särdeles 

önskvärdt, om statens bidrag tillsvidare bestämdes till högst 3 öre 

pr liter eller 18 öre per kilogram för dödade ollonborrar eller 

deras larver. Skulle statsanslaget befinnas otillräckligt, blir det 

väl nödvändigt, att på något sätt bereda utväg till bristens fyl- 

lande.  Ofvannämda ersättningsbelopp är kanske något högt till- 

taget, men torde vara erforderligt åtminstone att börja med, tills 

änsamlingens nödvändighet blir allmännare insedd, hvarefter det 

torde kunna gradvis nedsättas. 

Att det äfven tillkommer landstingen inom de af ollonbor- 

rarne besvärade länen att göra uppoffringar för ändamålet, detta 

tyckes vara en själfskrifven sak, all den stund hela landet ej velat 
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undandraga sig att tillmötesgå de framställda fordringarne på 

understöd. En fjärdedel af kostnaderna för insamlingen synes 

mig böra kunna påräknas från vederbörande länsrepresentationers 

sida. Dessa torde dessutom böra föranstalta om fridlysning af 

de djur, som kraftigt bidraga till såväl ollonborrarnes som andra 

för jordbruket och därmed beslägtade näringar skadliga insekters 

utrotande. Såsom sådana nyttiga hjälpare anses gräflingen, mull- 

vaden, råkan, staren, fiskmåsen och, hvarför icke, äfven kråkan. 

Den nyttigaste af alla torde dock råkan vara, men icke för ty 

lärer denna fogel ännu i dag uti vissa delar af Skåne skjutas i 

mängd för kökets behof, en sak, som i nuvarande tid aldrig borde 

få ega rum. 

Äfven hushållningssällskapens medverkan torde vara önskvärd 

samt behöflig, och kunde denna kanske förnämligast bestå uti 

högsta ledningen och tillsynen af utrotningsarbetet, fördelningen 

mellan kommunerna af de allmänna understödsmedlen, insamlan- 

det af statistiska uppgifter rörande olionborrarnes uppträdande 

och utbredning, samt spridandet af kännedomen om deras lef- 

nadssätt och mot dem användbara skyddsmedel etc. 

Hvad slutligen kommunerna angår, blir det naturligtvis deras 

sak, att i tid besluta om beredandet af medel, icke allenast för 

gäldandet af egen andel i utgifterna (förslagsvis '/4, utom ersätt- 

ningen åt dem, som få i uppdrag att emottaga, uppmäta och 

liqvidera det insamlade), utan äfven att förskottera hvad staten 

och landstinget komma att tillskjuta, samt att till vederbörande 

fortast möjligt aflemna redogörelse för insamlingens resultat och 

kostnaden därför. Dessutom torde kommunalnämderna böra ut- 

öfva närmaste tillsynen öfver insamlingen, se till att därvid till- 

går på lämpligaste sätt, samt tillsätta trovärdiga och för saken 

intresserade personer, kanske minst en inom hvarje rote, som dag- 

ligen på bestämd tid mottaga och likvidera aflemnade ollonbor- 

rar, samt däröfver föra noggranna räkenskaper och anteckningar. 

I Danmark lemnas visserligen ersättning äfven af allmänna 

medel för ollenborrarnes dödande, men detta arbete bör kunna 

falla sig billigare, om kommunerna själfve påtaga sig kostnaden 

därför. Denna borde ej bli stor, om ens någon, ifall verkstäl- 

laren får behålla och använda ollonborrarne. Tillgodogörandet 

kan ske på många sätt, men det enklaste torde vara att gifva 
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någon del af dem till höns och annat fjäderfä, en annan del, 

tillsammans med flytande foderämnen, åt svinen, samt att lägga 

resten hvarftals med dyjord och kalk uti kompost. Om ollon- 

borrarne torkas, kunna de förvaras en längre tid, för att vid be- 

hof sönderkrossas och blandas med andra för husdjuren afsedda 

födoämnen. 

Någon nämnvärd skada synas larverna ej i år hafva föror- 

sakat i de trakter, där de nu voro färdiga att öfvergå till. puppor. 

Visserligen påstod en och annan jordbrukare, att vårsäden lidit 

något straxt sedan den uppkommit, men härtill torde äfven andra 

insektlarver, såsom af sädesknäppare m. fl. bidragit. 

Hos landtbrukaren A. G. PETTERSSON i Bråten inom Två- 

åkers socken i Halland fästes min uppmärksamhet på en sak, 

som möjligen kan förklara ollonborrarnes periodiska aftagande 

inom en del områden. Där hade nämhgen under trädesplöjning 

anträffats döda larver, hvilka voro uppfyllda af mögelsvampar. 

Några dylika uppsöktes och afsändes till Kongl. Tandtbruksaka- 

demiens växtfysiolog för att undersökas. Döende larver funnos 

sedermera på flera ställen, såsom i Östra Karup, Djurröd etc. 

Till flertalet af de personer, med hvilka jag kom i beröring, 

som voro villiga att göra observationer rörande ollonborrarnes 

lefnadssätt, lemnades följande promemoria: 

1) Iakttag och anteckna tiden, då larven förvandlas till puppa 

och då denna kläckes. 

NN RE Om någon mindre svärmning skulle inträffa redan denna 

höst, bör utrönas hvad det blir af de uppflugna ollon- 

borrarne, om de para sig och lägga ägg 1 jorden, där- 

städes nedkrypå för att öfvervintra, eller om de inom 

kort dö ofvan jord. 

3) Om ollonborrarne öfvervintra djupt nere i jorden eller 

närmare ytan. 

4) Anteckna hvad de olika skiftena bära för växter vid nästa 

svärmning och hvar ollonborrarne talrikast slå ned. 

5) Det djup hvarpå äggen liggas å olika ställen och hur 

länge det dröjer, innan de kläckas. 
1 

6) Väderleken under svärmningen. 

7) Tiden, då äggen äro mogna inom honans kropp. Mog- 
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nadstillståndet igenkännes därpå, att deras skal är täm- 

ligen hårdt och färgen ej hvit, utan mer grågulaktig. 

3) Om några hanar lemna träden för att begifva sig utåt 

fälten. 

9) Om de honor, som efter solnedgången begifva sig till 

fälten, nedkrypa i jorden och sedan åter uppkomma för 

att fortsätta att äta och para sig, innan äggen mognat. 

10) Om honorna efter äggläggningen uppflyga för att ånyo 

äta och para sig. 

11) Äggens antal i hvarje kull, som påträffas i jorden. 

12) Om äggen läggas på mer än ett ställe af-:en och samma 

hona. 

13) Om äggen och det späda ynglet snart dö, ifall de ut- 

sättas för sol och luft. 

Vid Oktorp i Slöinge socken hade insamlats betydligt med 

ollonborrar 18387 och, enligt herr ELIASSONS utsago, blef larv- 

skadan der 1889 i följd häraf jämförelsevis obetydlig. 

Besöket vid Vårgårda, efter rekvisition af godsegaren herr 

A. HEYMAN, räckte blott en dag, och ändamålet var att råd- 

göra om de åtgärder, som kunde och borde vidtagas från kom- 

munens och hushållningssällskapets sida, sedan ollonborrarne nu 

gjort sitt inträde äfven i Elfsborgs län. Vid Vårgårda hade lar- 

verna förlidet år så förstört gräsmattorna i den vidsträckta par- 

ken, att dessa måst med betydlig kostnad uppgräfvas och besås 

med gräsfrö. På genomresan besöktes Floda, där ollonborrarne 

på senare tiden ej obetydligt skadat åkergrödan. Här kan det 

bli rätt bekymmersamt, om skadedjuren skulle komma att föröka 

sig 1 högre grad, ty de talrika löfträden (bland andra äfven bo- 

ken, som där bildar skog) komma att betydligt försvåra insam- 

lingen. i 

Härifrån fortsattes resan öfver Göteborg till Halland, dit 

jag af hushållningssällskapet rekvirerats på sex dagar, för att be- 

söka de af ollonborrarne mest hemsökta socknarna. Första uppe- 

hållet gjordes i Fjärås, hvarifrån färden ställdes till Varberg. Här 

togs skjuts inåt landet och passerades socknarna Lindberg, Hva- 

linge, Stamnared, Skällinge, Rolfstorp, Grimeton, Spannarp, Två- 
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åker, Sibbarp, Ljungby, Alfshög, Vessige, Abild, Årstad, Asige, 

Slöinge, Getinge och Eftra. Härifrån reste jag på jernvägen till 

Halmstad och Skedala, där hushållningssällskapets sekreterare, herr 

A. LYTTKENS, var mig till mötes. De i söder belägna socknarna 

medhunnos ej denna gång, utan gjordes ett kort uppehåll endast 

i Östra Karup, där jag önskade erhålla en och annan upplysning 

rörande ollonborrelarvernas uppträdande efter mitt besök därstä- 

des'a2887. 

Efter återkomsten från Skåne, reste jag med Kgl. Landt- 

bruksstyrelsens begifvande till Gotland för att studera Lökflugan, 

hvilken enligt uppgift skulle uppträda och göra skada därstädes, 

äfvensom för att söka utröna huruvida Kornflugan, som i år varit 

mycket talrik, kunde komma att nästa år uppträda 1 sådan mängd, 

att härjning vore att befara. Genom företagen undersökning blef 

jag dock snart förvissad om, att någon fara för lökplanteringarna 

ej förefans för tillfället, åtminstone i den trakt, hvarifrån under- 

rättelsen om skadedjurets närvaro ingått. En del lökplantor voro 

visserligen angripna, men själfva upphofvet till skadan kunde vid 

besöket ej upptäckas. 

Redan under förliden sommar inkom skrifvelse från herr FR. 

BRÖMMER på Bjersjölagård i Skåne, hvaruti omnämdes, att ett slags 

maskar eller larver uppätit all odlad lök, icke allenast å nämde 

egendom, utan äfven i trakten deromkring, och detta under fem 

års tid. Att dessa larver härstammade från Lökflugan (ÅAntho- 

myra Åntiqua el. Ceparum) kunde ej betviflas, och rigtade jag 

följaktligen min uppmärksamhet så mycket tiden tillät åt detta 

skadedjur under min vistelse i Skåne denna sommar. Jag fann 

därvid, att denna flugas utbredning i detta landskap är ganska 

vidsträckt, och att den skada, hon i larvstadiet förorsakar, måste 

vara tämligen betydlig. Så t. ex. befanns röd: och hvitlöken vara 

mycket angripen vid Kristineberg och Gustafsfält i Färlöfs soc- 

ken och i prestgården därstädes saknades flugan ej häller, ehuru 

lökplantorna där ledo mindre, kanske i följd däraf, att jag nästan 

dagligen tvänne gånger medelst håf infångade de exemplar, som 

vistades på löksängarne. Talrikast syntes ifrågavarande fluga före- 

komma vid Efveröd, ty uti riksdagsmannen SVEN NILSSONS träd- 

gård voro de flesta lökplantor redan i medlet af juli förstörda 
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eller angripna. Uti en och samma lök kunde påträffas öfver 

tjugu larver och af minst tre olika åldrar, äfvensom högar af 

nyss afsatta ägg, vid eller uti de nedersta bladvecken. Efter 

återkomsten till Stockholm erhöllos flera dylika larver under en 

excursion i Bellevueparken den 6:te september, hvilka här uppe- 

höllo sig i purjolök, hvadan skadedjurets förekomst äfven i Stock- 

holmstrakten är konstaterad. Några andra säkra fyndorter äro 

mig ej för närvarande bekanta, men kommande forskningar torde 

sprida ljus angående detsammas vidare utbredning öfver ett större 

område. 

De larver, som inlades i en ask, till hälften fyld med jord, 

nedkröpo i denna och förvandlades där till puppor, hvilka sedan 

lemnade flugor. Flera par dylika instängdes uti en glasburk, där 

lökar planterats, men någon parning eller äggläggning egde ej 

rum i fångenskapen, oaktadt flugorna lefde i flera veckor. Jag 

kade hoppats, att redan nu kunna lemna en fullständig redogö- 

relse för detta skadedjurs lefnadssätt, förvandlingar m. m.,, stödd 

på egna iakttagelser inom vårt land, men nödgas uppskjuta där- 

med tills undersökningar kunna ega rum under gynnsammare om- 

ständigheter. 

Kornflugan (Chlorops Teniopus). Ett annat hufvudsyfte- 

mål med resan till Gotland var, som nämdt är, att söka utreda, 

om kornflugans uppträdande under innevarande sommar kunde 

uppväcka berättigade farhågor rörande kornodlingen nästkommande 

år. Herr M. LARSSON på Skäggs i Vestkinde hade nämligen 

skriftligen beklagat sig öfver, att larver nu förefunnos i ansenlig 

myckenhet och hyste fruktan för, att Gotlands vigtigaste sädes- 

slag i den närmaste framtiden skulle komma att felslå. Det blef 

följaktligen ganska angeläget att förskaffa sig upplysningar uti 

denna sak. 

Vid närmare undersökning på ort och ställe visade det sig, 

att ett ovanligt stort procenttal af kornplantorna var angripet, 

samt därigenom oförmöget att sätta frukt, och de uttalade far- 

hågorna för nästkommande skörd voro alltså fullkomligt på sin 

plats. 

Från en föga stor yta af ett helt nära gården befintligt korn- 

fält uppsamlades 170 angripna plantor, hvilka sedermera under- 

kastades en omsorgsfull granskning. Bland dessa hyste endast 
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fem inom öfre bladslidan friska puppor, hvilka sedermera lem- 

nade fullbildade kornflugor. Alla de öfriga innehöllo antingen 

sådana puppor, som blifvit dödade och beboddes af den vanliga 

parasiten Coelinius Niger, eller hade larverna förtärts af Piero- 

maliner, hvilkas puppor ännu funnos qvar. Under sådana för- 

hållanden ansåg jag mig kunna tryggt underrätta öns kornodlare 

om, att någon större fara för detta sädesslag ej vore att vänta 

under nästkommande år. Såsom för mig nya fyndorter för korn- 

flugan antecknades Sönnarslöfs socken i Kristianstads län och 

Vallerstad nära Skeninge i Östergötland. På dessa vidt skiljda 

lokaler uppträdde hon i år mycket talrikt, men om förhållandet 

var enahanda med parasiterna, därom har jag mig intet bekant 

för närvarande. 

Hvetemyggan (Cecidomyia Tr1tici) synes ingenstädes i år 

hafva förekommit i sådan mängd, att större förluster genom henne 

åstadkommits, men den för larvernas utveckling särdeles lämpliga 

sommaren torde förorsaka en ökning till nästa år, om ej ihål- 

lande torka inträffar vid hvetets blomningstid. Å ett hvetefält 

vid Skäggs på Gotland förekom hon dock i större mängd, ty vid 

en undersökning visade det sig, att 20 2 af korner voro ska- 

dade eller i grund' förstörda genom larverna. Några nya iaktta- 

gelser rörande hennes lefnadssätt blef jag icke i tillfälle att göra. 

Sädesknäpparen (ÅAgrziotes Lineatus el. Segetis) har under 

sommaren som vanligt gjort mycken skada i många trakter. Un- 

derrättelser härom, jämte exemplar af larven och förfrågningar 

om utrotningsmedel hafva inkommit från herrar S. F. EHINGER 

å Torps prestgård (Fränsta), M. LARSSON, Skäggs, C. GABRIEL, 

Önne (Hörup), P. NILsson, Gummestorp (Askeröd), A. OLSSON, 
Rolfstorp (Halland), L. ANDERSSON, Skottorp samt från en egen- 

dom i Södermanland. Som vanligt hafva skadorna varit märk- 

barast å lätt jord och på vårsäd efter vall, i den s. k. återvältan. 

Fritflugan (Öscinis Frit) gör hvarje år ganska betydlig, 

fastän ej så lätt märkbar skada å kornet. Den har äfven fått 

namnet Slökornsfluga, emedan dess larver under sommaren vistas 

inuti fruktämnena och uppäta dessa, så att till sist blott tomma 

skalen återstå. Hennes vintergeneration lefver deremot 1i larvtill- 

ståndet förnämligast uti de späda stjelkarne af stråsädesslagen och 

kunna äfven där anställa förödelse; men vanligtvis ersättas de 
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skadade skotten genom andra, som senare uppskjuta och komma 

till fullständig utveckling, om jarden har tillbörlig växtkraft. De 

flugor, som framkomma tidigt på våren, kunna ej invänta den 

tiden, då kornet gått i ax, utan lägga därför sina ägg på den 

späda sädesbrodd, som kan vara till hands. Det var en sådan 

generation, som denna sommar åstadkom en verklig härjning på 

hafre å Gotland, hvarom underrättelse erhölls genom herr MaAG- 

NUS LARSSON. Enligt hans meddelande blef hafren så godt som 

förstörd å en areal af 30 tunnland i Martebo myr. Uti ett litet 

parti skadade strån, som sändes till mig, kunde ej upptäckas 

någon annan sjukdomsorsak, än ett par fritlarver, och ur en mängd 

sådana strån, som blifvit inlagda i en larvbur hos herr LARSSON, 

framkom en stor myckenhet utbildade fritflugor. 

Röda Tallstekeln (Lophyrus Rufus). Då längre fram en 

utförligare uppsats rörande detta skadedjur förekommer, få vi hän- 

visa till denna. 

Videspinnaren (Leucoma Salicis). Larver af denna fjärilart 

visade sig i myckenhet under sommaren 1889 å aspar vid Flistad 

(Berg) i Östergötland, enligt meddelande af med. studeranden A. 

HaAssLErR. Dylika återkommo där äfven i år, men nu i sådana 
skaror, att omkring hundra träd blefvo helt öch hållet beröfvade 

sina blad i följd af deras angrepp. En dylik härjning af samma 

slags fjärillarver inträffade för flera år sedan å en poppelallé i 

Färlöfs socken af Kristianstads län, och alla bladen blefvo äfven 

där uppätna, men följande år syntes inga larver till, och träden 

tycktes ej hafva lidit det ringaste genom den föregående härjnin- 

gen. Någon stor fara för de ofvan nämda asparna torde således 

ej vara å färde, då det är sannolikt, att parasiter skola förekomma 

ett förnyadt angrepp. 

Slökornsflyet (Madena Basilinea). Denna nattfjäril, hvars 

larv troligen gör en betydlig skada på sädesfälten genom att sön- 

dergnaga och uppäta en mängd korn inuti axen, är, som det vill 

synas, föga eller intet uppmärksammad af de författare, som skrifva 

om skadeinsekter och helt säkert alldeles okänd för våra jord- 

brukare. Dess utseende både i det utbildade tillståndet och som 

larv, äfvensom den sistnämdes lefnadssätt, äro dock beskrifna 

redan 1778 uti Kgl. Vetenskapsakademiens Handlingar af CLAS 

BIERKANDER. Denne forskare, synnerligen utmärkt genom sina 
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undersökningar af de insekters lefnadssätt, som skada säden, kallar 

larven »Slöhafremasken», emedan han fann densamma inuti kor- 

nen af detta sädesslag, och beskrifver lefnadssättet så utförligt, 

att knappast något sedermera kunnat tilläggas. 

Några förfrågningar rörande detta skadedjur hafva ej före- 

kommit, oaktadt däraf orsakade förluster mångenstädes torde, som 

nämdt är, vara rätt betydliga. Genom redaktionen af »Nerikes 

Allehanda» erhöll jag dock denna sommar en notis från »Tid- 

ning för Skaraborgs län», hvari omnämnes, att vid Vara i Ve- 

stergötland »ett slags insekter, som vi kalla sniglar(!), ba starkt 

angripit rågaxet, och går man ut en afton så får man se, att råg- 

fälten äro nästan öfverlykta med detta gråa djur, som krälar sig 

upp på axet, där man finner rätt många utborrade korn». Ehuru 

denna beskrifning, förutom att kanske vara öfverdrifven, är be- 

häftad med misstag, kan dock »snigeln» igenkännas såsom varande 

larven till Slökornsflyet, emedan man, för närvarande åtminstone, 

ej känner någon nattfjäril hos oss, som i larvtillståndet har ett 

liknande lefnadssätt. 

Bönsmygen (bBruchus Rufimanus). Denna skalbagge har 

många samslägtingar, - hvilka, liksom han, alla torde lefva inuti 

fröna till baljväxter. Nu 1 fråga varande art, som hittills ej räk- 

nats till vår insektfauna, har under senare tiden förekommit uti 

bönor vid Charlottsberg i närheten af Kristianstad. Svarta häst- 

bönor inköptes för en längre tid sedan från Skottland af herr 

TIND, samt odlades af honom först i Danmark och medfördes för 

fjorton år sedan till Sverige. Skadedjuren observerades dock ej 

förr än för några få år sedan, och det är därför oafgjordt hvar- 

ifrån de härstamma. Nu finnas de emellertid å nyssnämda egen- 

dom i; Skåne. Något försök att utrota dem har ej egt rum, eme- 

dan larven ej synes angripa själfva groddämnet, utan blott upp- 

äter den öfriga delen af kärnan, hvarigenom bönorna bibehålla 

sin groningskraft. Ej. heller har det visat sig, att de af larver 

eller skalbaggar bebodda bönorna varit skadliga för kreaturen, 

då de krossade användts till foder åt hästar, eller i helt tillstånd 

för får och svin. Att de sålunda angripna bönorna likväl ej skola 

kunna vara fullgoda till utsäde, ligger 1 öppen dag, och det är 

därför nödigt att noga undersöka såväl bönor som ärter, hvilka 

importeras från utlandet, på det man må bli viss om, att hafva 
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erhållit fullgod vara, och undvika utbredning af hittills för oss 

främmande skadedjur. 

Frostfjäriln /(Cheimatobia Brumata). Några skriftliga kla- 
gomål angående denna mätarefjärils framfart å fruktträden hafva 

visserligen ej afhörts i år; men att larverna förekommit mången- 

städes, ehuru icke i sådant antal som föregående sommar, detta 

har jag själf iakttagit. Herr inspektor P. OHLSON på Kristineberg i 

Kristianstads län meddelar, att han under senhösten försökt det 

gamla välkända medlet, som består uti att omlinda trädstammen 

med styft papper, nedvika dettas öfre kant och undertill bestryka 

det med tjära blandad med olja. Resultatet blef utmärkt, ty på 

ett enda pyramidformigt mindre fruktträd fastnade ej mindre än 

240 frostfjärilhonor. Man kan lätt föreställa sig hvilken förödelse 

på knoppar och blad afkomman efter alla dessa fjärilhonor kun- 

nat anställa följande vår, ifall de ej blifvit infångade. 

Af öfriga, mindre betydande skadedjur, hvarom upplysningar 

begärts, må här omnämnas: Coccus Neriz, Bladlöss, Nematus 

Ribesii, Hyponomeuta Evonymella, Cidaria Funiperata, Ptinus 

Bidens, Niptus Hololeucus, Gossyparia Ublni samt en art af 

slätmaskarne. 

Bref och förfrågningar m. m. rörande skadeinsekter, samt 

exemplar af dylika, hafva föranledt sextiofem svarsskrifvelser, de 

flesta innehållande upplysningar om de i fråga varande djurens 

namn, samt uppgifter på hittills kända mot dem verksamma skydds- 

eller utrotningsmedel. Af föregående årsberättelser finner man, 

att denna verksamhetsgren år efter år tilltager till sina dimen- 

sioner, hvilket väl kan förefalla glädjande, då det ger tillkänna 

ett växande intresse för skadeinsekterna, samt en riktigare upp- 

fattning af den stora rol de spela i den allmänna och enskilda 

hushållningen. Skulle det fortfara på samma sätt och andra för- 

rättningar äfven ökas, hvilket man ej saknar skäl att antaga, torde 

det blifva nödvändigt ställa så till, att åtminstone en sakkunnig 

person finge använda hela sin tid på den praktiska entomolo- 

gien, om berättigade förväntningar angående hans verksamhet skola 

kunna någorlunda nöjaktigt uppfyllas. 

Under årets lopp hafva fyra samlingar af skadeinsekter ut- 

lemnats till landtbruks- och landtmannaskolor samt en, innehål- 

lande diverse insekter, till annat läroverk. 
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En populär afhandling om »våra skadligaste ollonborrar», 

försedd med en färglagd plansch, har af mig författats samt på 

statens bekostnad utgifvits, och flera smärre uppsatser angående 

skadeinsekter hafva blifvit införda i åtskilliga landsortstidningar. 

Liksom under föregående år hafva färglagda afbildningar 

af skadeinsekter och angripna växtdelar utförts, så ofta tiden 

sådant medgifvit och lämpligt material anträffats. Sålunda hafva 

afbildats: skadadt tallskott jämte larv och puppa till Hylurgus 

Piniperda; ägg, larver och puppa till Lökflugan (Anthomyia An- 

Zigua), samt skadade lökar; larver och kokonger till Röda Tall- 

stekeln (Lophyrus Rufus) samt skadade tallqvistar; larv med 

detaljritningar till Sädesknäpparen (ÅAgriotes Lineatus) va. 9. 

Stockholm i december 1890. 

Sven Lampa. 

— VU LJUUVUVUS 

NOTIS: 

Sedan Kgl. Maj:t äfven för innevarande år anvisat ett tusen 

kronor till fortsatt utbredning af kännedomen om de för landt- 

bruket skadliga insekter m. m.,-har Kgl. Landtbruksstyrelsen för 

samma tid antagit konservatorn SVEN LAMPA till statens entomo- 

log med skyldighet att efter rekvisition och förordnande besöka 

de af dylika insekter besvärade orter, samt att tillhandagå all- 

mänheten med upplysningar angående dessa skadedjurs lefnads- 

sätt och de medel man användt för minskandet af de förluster, 

som genom dem tillskyndas jordbruket m. fl. näringsgrenar. 
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OM TALLMÄTARENS (BUPALUS PINIARIUS) UPP- 

TRÄDANDE I SYDVESTRA NERIKE UNDER ÅREN 

1889—1890. 

AF 

C. G. HOLMERZ. 

Följande meddelande om tallmätarens härjningar å Vissboda 

skog i Lerbäcks socken och angränsande delar af Grimstens, 

Kumla och Hardemo härads allmänningar, är grundadt på egna 

iakttagelser vid ett den 1 juli 1890 företaget besök å nämda 

a hane; 4 densamme med hopslagna vingar; c hona; d ägg; e larv; / puppa. 

allmänningar, samt på muntliga och skriftliga meddelanden från 

häradsskogvaktaren N. J. MÅRrRD och bruksskogvaktaren A. G. 

EKBLOM. 

De angripna skogsbestånden, medelålders och äldre tallskog 

med insprängda granar, växa på torr, mager sandjord, täckt af 

Hypnum-arter, renlaf och bladmossor. 

Entomol. Tidskr. Årg. 12. H. 2(18915). = I 4 
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Första året visade sig fjärilarne i slutet af maj månad och 

fortsatte svärmningen, som var lifligast vid midsommartiden, till 

in i juli månad. 

Larverna iakttogos först i medlet af september månad, efter 

hvilken tid den egentliga härjningen började, och utbredde sig 

sedan omkring 100 fot pr dag, först i sydlig och vestlig riktning 

samt längre fram på hösten åt norr och öster, på det sätt, att 

de kröpo ned längs stammarne på träden eller släppte sig ned 

från kronorna å de affrätna träden, hvarefter de 1 den förut 

nämda riktningen begåfvo sig till friska träd. Under dessa 

vandringar angrepos larverna flitigt af myrorna. 

Å tallarna uppåtos så väl de yngre som äldre barren nästan 

in till bladslidan, så att träden syntes vara alldeles nakna, kal- 

ätna; på gran och en angrepos i allmänhet endast barren å de 

nya skotten. Mot myrlaggarne, där tallbeståndet var mer blan- 

dadt med gran, lemnades träden i fred. Äfven den 15—2o0-åriga 

ungskogen lemnades orörd, t. o. m. där den var omgifven af 

äldre skog, som blifvit kaläten. Skogsbestånden å fuktig eller 

lågländt mark förbigingos af fjärilarne vid äggläggningen och 

angrepos ej häller af larverna under deras vandringar. 

När höstfrosterna inträdde, kröpo larverna ned under mossan: 

och förpuppade sig endast kring träden, så långt kronhvalfven 

sträckte sig. När mossan borttögs, kunde man i den sist angripna 

trakten finna 40 å 60 puppor pr kvf., under det att sådana före- 

kommo i obetydlig mängd i den tidigare på hösten härjade delen 

af skogen. 

Andra året började fjärilarne allmänt svärma den 7 juni, 

således en vecka senare än förra året. 

Då jag vid besök å trakten, den 1 juli, kommit ungefär 

500 m. nära den angripna skogen mötte mig de första fjärilarne, 

hvilkas antal ökades i geometrisk progression, alt efter som vi 

närmade oss den del, som senast affrättes under förliden höst. 

Fjärilarne förekommo ännu 1 hundratusental, sväfvande i luften 

eller sittande å så väl tall som gran i granskapet af den förut 

härjade trakten, under det att de samtidigt förekommo i ringa 

antal mellan de affrätna träden, hvilkas barr ännu syntes vara 

för litet utvecklade för att locka honorna till äggläggning å 

de samma. 



AE SPA BA SAR (X by Bale '$ kö sa ja "MA Jet, 

br 

HOLMERZ: OM TALLMÄTARENS UPPTRÄDANDE I SYDVESTRA NERIKE. 5I 

Å infångade fjärilar visade sig, att en del afslutat ägglägg- 

ningen, att en del ännu höll på därmed och att åter andra icke 

börjat densamma. Som vi icke kunde komma åt att fånga de 

högre upp flygande eller sittande fjärilarne utan endast sådana, 

som höllo sig närmare marken, fingo vi ett öfvervägande antal 

hanar, ungefär 8 gånger så många hanar som honor. Nästan 

alla ex. som togos på granar voro hanar, under det att flera 

honor träffades på tallbuskar. 

Om någon fjäril satte sig på marken öfverfölls han genast 

af myror, af hvilka minst två syntes erfordras för att öfvervinna 

en kraftfull fjäril; äfven spindlar angrepo fjärilarne. 

Vid undersökning af marken under mosslagret, i den trakt 

som senast härjats, funno vi ända till 3 å 4 lefvande puppor 

pr kyf. 

De under förra året angripna träden hade så till vida repat 

sig, att nya barrknippen börjat slå ut. Dessa voro dock ännu 

små, svaga och borstlika samt blefvo ej utvuxna förr än i slutet 

af juli månad. Vid sistnämda tid hade en del svaga, under- 

tryckta träd torkat, hvaremot den öfriga skogen syntes kunna 

h repa sig, så vida den förskonades från vidare angrepp, hvilket 

dock icke blef fallet. 

Larverna visade sig omkring den 9 sept., men voro då ej 

mer än halfvuxna. Först längre fram på hösten kunde man å 

de glesnade trädkronorna märka deras förödande verksamhet, 

som utsträcktes så väl öfver den förra året härjade trakten som 

öfver angränsande skog till en sammanlagd areal af omkring 

200 hektar. 

De angripna bestånden å Vissboda skog voro i höstas så 

hårdt medfarna, att man ansåg det rådligast att afverka dem 

under vintern. 

I skogsliteraturen är tallmätaren föga omnämd, emedan han 

hittills icke varit ansedd såsom synnerligt skadlig. Nu har han 

dock visat sig vara en farlig fiende, som måste bekämpas med 

all kraft. 

Några verksamma utrotningsmedel mot denna insekt äro icke 

kända eller åtminstone icke beskrifna, hvarför jag tillåter mig 

att, på grund af de iakttagelser öfver hans lefnadssätt, som här 

meddelats, föreslå följande skydds- och utrotningsmedel, nämligen: 
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1:0. Fångdiken. "Under sina vandringar kunna larverna lätt 

afstängas från de friska träden genom s. k. larvdiken eller fång- 

diken, i hvilka de söndertrampas eller dödas på annat sätt. 

Dessa diken upptagas mellan den angripna och friska skogen 

uti en upphuggen gata, så att larverna icke från närstående träd 

kunna frakta sig öfver diket. Fångdiken, som göras 25 cm. 

djupa och lika breda, med lodräta väggar, kunna dock endast 

användas i lös sandjord, som rasar ned med larven, då han 

söker klättra upp för den lodräta väggen. 

2:0. Det angripna beståndets isolering medelst ett för 

larverna oöfverstigligt stängsel. Där fångdiken i följd af mar- 

kens beskaffenhet icke kunna åstadkommas, afstänges larvernas 

väg medelst 15 cms utskottsbräder eller klufna stockar, som 

uppresas på kant, den ena efter den andra längs marken och så 

tätt intill denna, att larverna ej kunna krypa under desamma. 

Det sålunda uppsatta stängslet bestrykes från öfre kanten till 6 

cms bredd med larvlim, som hindrar larverna att krypa öfver 

detsamma, hvarför de stanna vid dess fot, där de svälta 

ihjäl. 

3:0. Ånbringandet af larvlimsringar å träden. Om man 

ej har bräder eller annat lämpligt virke till det omnämda 

stängslet, bortrödjas alla undertryckta träd tillika med under- 

växten på en 50 m. bred gata i larvernas väg utanför den an- 

gripna trakten. Å denna gata rödbarkas de kvarstående träden 

vid brösthöjd rundt kring stammen till 10 cms bredd, hvilken 

ring sedan bestrykes till 6 cms bredd med larvlim. Larverna, 

som ej kunna, icke ens försöka att öfverstiga den klibbiga lim- 

ringen, blifva sittande under den samma, och kunna där lätt 

dödas med en ristvaga. 

4:0. Insamling af pupporna. Då de flesta larverna för- 

puppa sig under mossan vid de träd, i hvilka de vistades, när de 

upphörde att äta, är det en jämförelsevis ringa yta, å hvilken 

insamling behöfver ega rum. Storleken af denna yta fås lätt 

bestämd, om man stakar en linie från yttre sidan till medel- 

punkten af den angripna trakten och sedan å hvar 3 m. i denna 

linie upptar försöksfläckar utifrån inåt. På de funna puppornas 

antal i de särskilda försöksfläckarne ser man då lätt, hvar pup- 

porna böra insamlas. 
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Själfva insamlingen tillgår på det sätt, att man på hösten, 

sedan larverna förpuppat sig, med en kratta försigtigt afflänger 

det öfversta, lefvande mosslagret, som lätt lossnar, rundt kring 

träden, så långt kronorna sträcka sig, och sedan plockar upp de 

blottade pupporna. Detta arbete, som kan utföras af kvinnor 

och barn, fortsättes så långt inpå hösten, som väderleken medger, 

och börjas ånyo på våren, så snart kälen gått ur marken. TI all- 

mänhet torde denna insamling ej behöfva utföras å mer än ett 

hundra fot bredt bälte i den härjade traktens utkant. 

Statsanslag till Ollonborrarnes utrotande. Detta af re- 

gering och riksdag under vissa vilkor beviljade anslag af sam- 

manlagdt sextiotusen kronor har, på förslag af Kongl. Landtbruks- 

styrelsen, af Kongl. Maj:t mot redovisningsskyldighet fördelats 

mellan sökandena på följande sätt: 

Hallands läns hushållningssällskap --.---.-.--- 24,000 

Kristianstads >» Par ere Mö BRA RS 24,000 

Malmöhus » RA TERS SEALS EA 6,000 

Kalmar » LON | 82 RE ks FRA FARS BER. FEN a I00 

Summa kronor 54,100 

Bader har blifvit reserverad för att tillhandahållas, ifall 

flera anmälningar skulle inkomma, och för den insamling, som 

antagligen kommer att ega rum 1892 uti en liten del af Skåne. 

Gräshopporna i Algier. Enligt uppgift i tidningarne skola 

dessa för norra Afrika synnerligen besvärliga skadedjur nu upp- 

träda i sådan mängd, att fyra infödingar, som nyligen anlände 

till Gourdra, kunnat säga sig hafva under en sträcka af femton 

mil ständigt passerat genom oerhörda gräshoppssvärmar. 

Stark lifskraft hos fjärilägg. Mr JoHNS B. Smitt anför 

i sin berättelse till Förenta Staternas åkerbruksdepartement om 

sina undersöknigar rörande lefnadssättet hos en i Nord-Amerika, 

för tranbärsplantorna mycket skadlig fjäril, följande bevis på den 

förmåga, som dennes ägg besitta, att förblifva vid lif under en längre 

tids tillvaro i vatten. 1 förbigående må kanske omnämnas, att 

tranbärsodling i en del stater, t. ex. i Massachusetts och New 

Jersey, synes bedrifvas på ett både storartadt och rationelt sätt, 

ty de därtill lämpliga, ofta rätt betydliga kärrmarkerna äro genom 
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diken indelade 1i rutor, hvilka före vinterns inträdande sättas un- 

der vatten, som får qvarstanna till följande vår, då det aftappas. 

Den ifråga varande fjäriln, hvars vetenskapliga namn är Anchy- 

lopera Vacciniana PacK., uppträder i två generationer årligen, 

och den senare af dessa lägger äggen på tranbärsplantorna un- 

der loppet af september månad. Här öfvervintra dessa ägg och 

kläckas följande vår, sedan vattnet bortgått, efter att under hela 

vintern hafva befunnit sig i detsamma. Larverna dö däremot 

ganska snart genom dränkning. 

En fiende till Coloradobaggen. Mr C. BRYANT i Massa- 

chusetts påstår sig hafva funnit en sådan uti en art Z7ombidium, 

hvilken ännu år 1889 var obeskrifven. Den nytta denna para- 

sit gör, skulle bestå däruti, att han uppäter äggen efter ofvan- 

nämde skalbagge. JIns. Life 1889, s. 189. 

Laemophloeus Alternans Er. och Palorus Depressus 

F. uppträdde år 1882 i Detroit, Michigan, i sådan mängd uti 

lador, qvarnar och boningshus, att om ett kärl, innehållande nå- 

got ätbart, kom att därstädes få stå orördt någon stund, detta 

snart fylldes med skalbaggar af ofvanskrifna arter. Prof. RILEY, 

som blef tillfrågad, hur man skulle göra för att bli kvitt denna 

ohyra, tillstyrkte bruk af kolsvafla, eller att man skulle utsätta 

insekterna för hetta, om sådant läte sig göra. 

En af dessa skalbaggar, nämligen Palorus Depressus, som 

tillhör Tenebrioniderna, förekommer äfven i vårt land, ehuru hit- 

tills tämligen sällsynt, under barken på träd, förnämligast i södra 

delarne, ända till Upsala; men har, så vidt man vet, ännu ej 

hos oss visat sig göra någon förargelse inom hus. 

Spindlarne och sköldlössen. Mr H. G. HUBBARD har 

observerat, att spindlar verksamt bidraga till nämda skadedjurs 

utbredning och antager att detta tillgår på det sätt, att sköld- 

luslarverna fästa sig på spindelns kropp och med denna öfver- 

föras till närstående träd. Uti spindelnästen anträffade Mr H. 

nämligen ofta en myckenhet sköldlöss, innan någon enda individ 

kunde upptäckas annanstädes på själfva trädet. 

Man har iakttagit, att vinterkölden ej dödar sköldlössens 

larver, men väl att den fördröjer deras utveckling. SELL 
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a Randiga sädesknäpparen förstorad; & densamme i naturlig storlek ; c larven; 

d puppan; e en angripen sädesplanta; / hufvud och käkar och g sista kroppsringen bos larven. 

Dessa för våra sädesslag och rotfrukter skadliga skalinsekter 

åstadkomma årligen för landtbrukaren rätt betydliga förluster, 

isynnerhet där jorden är af en lätt och torr beskaffenhet. Det 

är dock icke själfva det utbildade djuret eller skalbaggen, som 

förorsakar skadan, utan dess trådlika, tämligen hårda, glatta och 

gula larver. Dessa uppehålla sig sommartiden helt nära jord- 

ytan, men vid kallare väderlek draga de sig djupare ned, för att 

öfvervintra. 

Tre arter sädesknäppare äro hos oss inhemska, och alla 

kunna anses skadliga, men den mest bekanta af dem är tvifvels- - 

+ Föredrag af SVEN LAMPA vid Stockholms läns Kongl. Hushållnings- 

sällskaps sammankomst den 30 sistlidne januari, 

I 



56 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1891. 

utan den randiga (ÅAgriotes Lineafus T.). Denne, som äfven 

blifvit kallad E/later Segetis, är till färgen gråbrun, med ljusare 

ben samt lergula eller rödaktiga strimmor längs skalvingarne. 

Kroppslängden är omkring 9 mm. Liksom de festa s. k. 

knäppare har han förmågan att göra ett hopp, om han ligger på 

ryggen, hvarvid ett knäppande ljud uppkommer, samt att där- 

under vända sig om i luften, för att sedan nedkomma på fötterna. 

Larverna lefva minst tre, enligt några uppgifter ända till 

fem år i jorden, innan de äro färdiga att öfvergå till puppor, 

och medhinna under denna långa tillvaro att förstöra en mycken- 

het af växande plantor. I närheten af hufvudet hafva dessa 

larver sina tre par fötter, och sista kroppsringen afsmalnar starkt 

bakåt samt slutar i en kort spets. För öfrigt märkes vid basen 

af nämda kroppsring en liten, rund, mörk fläck eller punkt på 

hvardera sidan. Kroppens hela längd uppgår till omkring 25 

mm., då larven är fullvuxen.- Han öfvergår vanligen i juli till 

puppa, hvarur den fullbildade skalbaggen sedan framkommer i 

början af augusti månad. 

Redan 1779 omnämnes detta skadedjur uti Kongl. Vetenskaps- 

akademiens Handlingar af LINNÉS lärjunge CLAS BIERKANDER, 

kyrkoherde i Grefbäcks församling i Vestergötland, och vi kunna 

ej underlåta att här delvis ordagrant anföra det vigtigaste af hvad 

denne utmärkte forskare på skadeinsekternas område säger om sädes- 

knäpparen, emedan hans iakttagelser härutinnan äro de noggran- 

naste, som hos oss kanske hittills blifvit gjorda. »Dessa maskar» 

— säger han -— »äro åkermäns hälftenbrukare af Hvete, Råg, 

Korn och Hafre. Efter lång fasta, hafva de vår och höst god 

matlust. Jag har ofta märkt, att en enda mask atbitit 8, 12 

till 20 stjelkar på ett ställe. Sanka ställen älska de minst, hvar- 

för merendels största skadan sker i åkerryggarne.» På en qvadrat- 

alns yta uppgräfdes å somliga åkrar 4, 6 till 8 stycken. Under 

trädesåret lefva de af ogräs, hvarför deras tillväxt befordras, om 

jorden illa brukas, så att kvickrot och andra ogrässlag få 

öfverhand, och om några dikesrenar med sitt ogräs finnas uti 

fältet; För. att söka utröna, om larverna kunde lättödodas 

genom att komma i beröring med vissa, starkt luktande ämnen, 

inlade BIERKANDER några af dem i tekoppar, tillika med hvitlök, 

gran- och furubarr, skvattram (Ledum Palustre) eller pors (My- 
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rica Gale). Här lefde de kortare eller längre tid, men verk- 

sammast visade sig emellertid sistnämda växt vara, ty denna 

förmådde döda dem inom två timmars förlopp. 

På grund af dessa försök föreslår nämde författare, att man 

skall blanda granbarr, skvattram eller pors i gödseln, och det 

först nämda skyddsmedlet har, som man väl vet, äfven i senare 

tider af mången blifvit användt och, enligt hvad man trott sig 

märka, lemnat godt resultat. Härvid må dock ihågkommas, att 

man på BIERKANDERS tid ej begagnade sig af artificiella vallar, 

hvarför trädan återkom hvartannat eller högst hvart fjärde år. 

Nyss nämde forskare rekommenderar dessutom att låta barn 

efterfölja plogen, för att bortplocka de i fårorna synliga larverna. 

Han uppger nämligen, att å en åker af 600 fots längd och 56 

fots bredd en minderåring en gång uppsamlade 351 knäppare- 

larver. Ett annat, än mer slående exempel på, hvad en sådan 

plockning kan uträtta, lemnar den engelske naturforskaren CURTIS 

i sitt förträffliga arbete >Farm Insects». Han omtalar nämligen, 

att vid Heathsfields farm en gammal gumma på 17 dagar vid 

plöjning hopbragte ej mindre än 41,600 larver, och att härige- 

nom grödan räddades å en areal om fem acres. Samme för- 

fattare anför äfven, att vid ett tillfälle det korn, som myllats till 

tre tums djup, förstördes af larver, då däremot sådant, som ej 

kommit längre ned i jorden än på sin höjd en och en half tum, 

förblef oantastadt. | 

Om sädesbrodden på våren börjar gulna och visar ett sjuk- 

ligt utseende, kan detta härröra af flera orsaker, hvarför det blir 

angeläget att förvissa sig om, hvad det är, som kan vara rätta 

anledningen därtill. Finner man då, att knäpparelarver angripit 

sädesrötterna, kan en vältning med en tung vält göra god nytta, 

synnerligast om en öfvergödning med rapsmjöl eller artificiella 

gödningsämnen föregått. Rapsmjölet verkar afskräckande för 

larverna, och de andra gödningsmedlen befordra plantornas ha: 

stigare utveckling, hvarigenom de bättre kunna motstå angreppet; 

men vältningen försvårar skadedjurens rörelser i den därigenom 

tillpackade jorden. 

Utsädets stöpning i terpentin, tjära, klor- eller gaskalks- 

lösning har äfven befunnits fördelaktig, emedan den uppspirande 
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brodden därigenom brukar för en tid lemnas i fred och hinner 

bilda motståndskraftiga plantor. 

Gaskalk och karbolsyrad kalk äro vid många tillfällen för- 

träffliga medel mot skadeinsekter, men om den förstnämde använ- 

des på träda, bör den utströs långt före sådden, på det luften 

må hinna beröfva honom hans frätande egenskaper. Skola redan 

besådda fält öfvergödas därmed, måste han förut hafva legat 

några månader 1 fria luften, för att ej skada grodd och plantor. 

Man har i England funnit, att vissa växter afskys af knäp- 

parelarverna, och att därför en mellanskörd af sådane kan före- 

bygga ett angrepp på nästföljande säden, Till dessa växter höra 

förnämligast Veide (fIsatis Tinctoria) och den hvita senapen (Sz- 

napis Alba). Dessa odlas just ej hos oss, och några försök 

därmed hafva så vidt jag vet ej förekommit, men fråga är, om 

ej den vanliga åkersenapen (Sznapis Arvensis) och vinterrapsen 

skulle kunna medföra enahanda lyckliga verkan. Osannolikt kan 

ju detta ej förefalla, och saken kunde lätt pröfvas på det sätt, 

att dessa växters frön utsåddes på trädan, eller i ringare mängd 

inblandades i utsädet å de fält, som besväras af ifrågavarande 

skadedjur. 

Att knäpparelarverna ofta göra åverkan på hafre, som såtts 

andra året efter gräsvall, synes vara en ganska vanlig företeelse. 

Befinnas angriparne då vara 1 det närmaste fullvuxna, d. v. s. 

om deras kroppslängd öfverstiger 20 mm., så är det klart, att 

de äfven året förut varit till finnandes i samma jord, ehuru de 

ej blefvo uppmärksammade, emedan den skada de förorsakade 

var mindre i ögonen fallande. Orsaken härtill kan väl ej gerna 

vara någon annan än den, att de som yngre behöft mindre af 

föda, och att denna förnämligast utgjorts af de vid denna tid ej 

ännu förmultnade gräsrötterna. Vill man nu framställa den frå- 

gan: på hvilket växtslag hafva dessa larvers mödrar lagt sina 

ägg, så måste svaret bli, att detta skett uti den föregående gräs- 

vallen, och detta är kanske oftast fallet, där jorden är indelad i 

cirkulation. Vore likväl så alltid förhållandet, skulle behand- 

lingen af trädan, höstutsädets stöpning m. m. vara af ringare 

vigt i fråga om utrotandet af detta slag af larver; men i de flesta 

fall torde dock sådane af alla åldrar samtidigt vara tillstädes i 

samma fält, och det blir därför alltid riktigast, att söka hålla 
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trädan fullkomligt fri från ogräs, att väl sönderhacka alla torfvor 

samt hopräfsa ogräsrötterna till torkning, för att sedan kunna 

uppbrännas. En grön träda lockar helt visst till sig insekthonor, 

som äro färdiga att lägga ägg, en ren däremot afskräcker dem, 

emedan instinkten säger dem, att där saknas föda för afkomlingarne. 

Å sådana fält, hvarest knäpparelarver pläga förekomma tal- 

rikt, borde man årligen undersöka rötterna på där befintliga 

växter, isynnerhet när hafre såtts efter vallbrott. Påträffas då så 

ymnigt med larver, att missväxt kan befaras under det följande 

året, så bör fältet trädas, 1 stället för att ånyo besås med hafre. 

Ett flitigt bruk af en tung vält och plogen under trädningen är 

mycket fördelaktigt, isynnerhet under förra hälften af augusti 

månad, då de fullbildade insekterna äro nyss utkläckta, och deras 

skalbetäckning ännu är mjuk samt lemnar kroppen föga skydd. 

Är marken gräsbunden, bör första plöjningen om möjligt ske på 

våren och så grundt, att gräsrötterna komma i dagen och hastigt 

förtorka, innan de genom nästa plöjning djupare nedbäddas. Om 

allt ätbart i jorden förstöres, skola skadedjuren sannolikt om- 

komma af svält eller uppäta hvarandra; så tycks åtminstone vara 

fallet med så väl knäpparnes som ollonborrarnes larver, om man 

får döma efter försök, som blifvit gjorda i smått. 

Att vid lämpliga tillfällen afbränna stubben eller förnan, 

medför vissa fördelar, och den största af dessa torde vara, att 

en myckenhet skadeinsekter samt deras ägg och larver därige- 

nom dödas. 

I trädgården åstadkomma knäpparelarverna allt som oftast 

stor förargelse genom att afbita rötterna på allehanda plantor 

eller borra sig in uti rotfrukterna, och man bör därför se till, 

att alla larver, som vid jordens bearbetning påträffas, blifva 

upplockade och dödade. De kunna infångas i myckenhet, om 

sönderskuren potatis eller betor här och där nedmyllas, men blott 

till det djup, att de täckas af ett tunnt jordlager. En träpinne 

bör förut instickas i hvarje bit, för att tjäna som märke, då 

lockbetena skola vittjas. Vid denna förrätthing, som allt emel- 

lanåt bör försiggå, borttagas och dödas de larver, som anträffas. 

Då man vill använda ett medel mot en skadeinsekt, är det 

alltid nödvändigt att först taga reda på, till hvilken art den hör, ty 

eljest blir det så godt som omöjligt att få veta något om dess 
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lefnadsvanor, och man kommer alltid att famla i mörkret rörande 

medlets ändamålsenlighet. Den ena artens lefnadssätt är nämli- 

gen sällan likt en annans, och larvens lifslängd kan betydligt 

variera. Om ett utrotningsmedel skulle begagnas mot en skade- 

insekt först då dess larver uppnått sin fulla storlek och äro fär- 

diga att förvandlas till puppor, kan detta visserligen i bästa fall 

åstadkomma en förminskning af individantalet under den näst- 

kommande generationen; men den skada, larverna redan åstad- 

kommit, är dock ohjälplig. Denna hade dock kanske kunnat 

undvikas, eller åtminstone minskas, hvad fleråriga larver beträffar, 

om man redan året före härjningen afvetat deras närvaro och då 

sökt göra något för att utrota dem. Att t. ex. träda ett fält, 

som året förut sköflats af larver, hvilka då förvandlades till 

puppor, skall i de flesta fall blifva till jämförelsevis ringa nytta, 

åtminstone beträffande utrotandet af samma slag af skadedjur, 

emedan dessa då hafva sitt tillhåll på andra ställen. Högst få 

personer torde dock för närvarande själfva kunna utföra härtill 

erforderliga undersökningar eller draga de riktigaste slutsatserna af 

sådana. Denna olägenhet är dock numera i någon mån afhjälpt 

därigenom, att staten lemnar ett bidrag till spridandet af känne- 

domen om våra för åkerbruket skadliga insekter, hvilket hittills 

användts på det sätt, att en person årligen härför anställes, och 

till hvars befattning det äfven hör, att bestämma insända skade- 

djur, samt angifva de botemedel mot dem, som hittills äro kända. 

Den andra arten af ifrågavarande skadeinsekter, eller den 

s. k. mörka sädesknäpparen (Ågriotes ÖObscurus), synes såsom 

utbildad skalbagge förekomma nästan allmännare än den före- 

gående, och det är därför troligt, att äfven hans larver göra 

betydlig skada, ehuru detta likväl ännu är mindre utredt. Han 

liknar uti mycket sin redan omnämde slägting, men har en mör- 

kare färg, är ofvanpå kullrigare och vanligen något större, samt 

saknar ljusare strimmor på täckvingarne. 

Den tredje i slägtet, som vi kunde kalla den mindre sädes- 

knäpparen (Å. Sputator), är, som namnet antyder, af ringare 

storlek och har en jämförelsevis längre framkropp än den före- 

gående. Då denna art äfven förekommer i åkrar och trädgårdar, 

torde han kunna räknas bland de skadliga insekterna, ehuru hans 

lefnadssätt är mindre bekant. Alla i åkerjorden hittills anträffade 
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knäpparelarver hafva vanligen ansetts tillhöra den randiga sädes- 

knäpparen, emedan man varit okunnig om de kännemärken, 

hvarpå de olika arterna kunna i larvtillståndet skiljas från hvar- 

andra. 

Innan jag afslutar detta ämne, må det tillåtas mig, att på 

detta rum och inför denna församling af för jordbruket intresse- 

rade personer, få framhålla en sak, som på sista tiden börjat allt 

mer arbeta sig fram i förgrunden, nämligen behofvet af en för- 

söksanstalt, där insekternas förvandlingar och lefnadssätt kunde 

utan afbrott följas och studeras; ty ju mer man bemödar sig att 

utröna orsaker och verkningar vid de företeelser, som förekomma 

vid växtodlingen, ju mer skall man komma att öfvertygas om 

det stora inflytande på naturens hushållning, som dessa små och, 

som det kan tyckas, obetydliga varelser utöfva, och ju allvarli- 

gare man bemödar sig om, att intränga i deras enskildheter, 

desto flera blifva de spörjsmål, som för närvarande, i brist på 

omfattande undersökningar, icke kunna nöjaktigt besvaras. I 

andra länder, i första rummet Nordamerika och Ryssland, har 

man redan insett detta och frikostigt anslagit medel till dylika 

försöksstationer, där sakkunniga personer få uteslutande studera 

förnämligast skadeinsekterna samt skyddsmedlen mot dem, och 

vi må väl hoppas, att den tid ej skall låta länge vänta på sig, 

då äfven i vårt land något motsvarigt må komma till stånd. 

Kostnaderna för en dylik station borde ej blifva afskräckande, 

synnerligast vid jämförelse med sådana för andra slag af försöks- 

stationer, emedan vidlyftiga och dyrbara byggnader och appa- 

rater icke äro oundgängligen nödvändiga. Nödig bostad för 

föreståndaren och hans biträde, ett par försöksrum, en liten väl 

belägen jordareal för plantering af våra vanligaste kulturväxter, 

samt en mindre, årlig summa till inköp och underhåll af materi- 

alier — se där allt, som, förutom aflöning åt den fåtaliga tjän- 

stepersonalen, för närvarande torde vara erforderligt för själfva 

stationens skötsel, såvida ej anspråken på dess verksamhet skulle 

ställas allt för höga. 
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En parasit funnen på ollonborrelarver. 

Ett par dylika larver, som i juni förlidet år uppgräfdes 

från några få tums djup vid Östra Karup i Halland och då visade 

föga tecken till lif, inlades i en bleckdosa, för att sålunda tills 

vidare förvaras. Då denna efter några dagars förlopp åter öppna- 

des, befanns, att dess båda innevånare voro nästan uppfyllda med 

fluglarver, hvilka sedermera den 19 juni förvandlades till puppor. 

Fluglarverna voro omkring 8 mm. långa, till formen cy- 

lindriska, men något afsmalnande mot hufvudet; detta var i spet- 

sen liksom lindrigt klufvet och försedt med två små, tandlika 

upphöjningar; sista kroppsringen afstött, ändytan nästan plan och 

rundad, samt försedd med två utstående andrörsmynningar, men 

saknade märkbara tänder i utkanterna; tuggapparaten svart, kluf- 

ven i spetsen. Färgen var gulaktigt gråhvit, och huden på ytan 

slät; tarmens innehåll lyste igenom och bildade svartaktiga linier 

på 4:de och de båda sista kroppsringarne. 

Pupporna voro cylinderformiga, rundade i båda ändar, mörkt 

rödbruna, segmenternas sömmar punkterade, och de båda and- 

rörsmynningarne på sista kroppsringen utstående liksom hos lar- 

ven. Kläckningen försiggick omkring den s5:te augusti, och de 

utkomna flugorna visade sig vara den såsom larvparasit vanliga 

Cyrtoneura Stabulans FAL. 

Hur hade nu dylika flugor kunnat komma i så nära berö- 

ring med ollonborrelarverna, att de fått tillfälle på dem fästa 

sina ägg? Detta var en fråga, som själfmant framställde sig, men 

som tyvärr för närvarande ej med säkerhet kan besvaras. An- 

tingen måste det hafva skett vid något tillfälle, då de båda ollon- 

borrelarverna, kort innan de anträffades, befunnit sig helt och 

hållet, eller med någon del af kroppen ofvanpå jordytan, hvilket, 

efter hvad mången torde bevittnat, någon gång eger rum, eller 

hade de varit denna så nära, att nog stor förbindelse mellan 

larvgången och luften uppkommit, för att tillåta flugorna att ned- 

tränga i den förstnämda och i sjelfva jorden uppsöka larverna, 

Det låter visserligen äfven tänka sig, att en flughona passat på 

att lägga ägg på larverna i något obevakadt ögonblick, innan 

de infördes i bleckdosan. Detta har jag dock skäl att betvifla, 

men vågar ej helt och hållet bestrida ett sådant förhållande, då 
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inga särskildta försigtighetsmått vidtogos, emedan det, som seder- 

mera inträffade, ej förutsågs. Må nu härmed vara hur som helst, 

så blir det dock föga sannolikt, att ifrågavarande parasitflugor 

skola kunna komma att utöfva något märkbart inflytande på 

ollonborrarnes förökning, alldenstund flugorna ej torde kunna 

komma i beröring med deras larver på annat sätt, än genom en 

tillfällighet. Sok 

Godt väderkorn hos insekter. Såsom ett bevis på lukt- 

sinnets skärpa hos mistbaggar (ÅAp/hodius) anför en Mr MEECH, 

att då han en mild och lugn dag till häst befann sig i midten 

af en mosse af flera engelska mils utsträckning, kommo sådane 

skalbaggar flygande från den långt aflägsna, fasta marken, för att upp- 

söka den från hästen nyss fallna spillningen. JIns. Life 1889,s. 189. 

Skydds- och utrotningsmedel. 
Ett enkelt sätt att utrota i bigården besvärliga ge- 

tingar. Vid det besök förliden sommar, som jag hade förmånen 

göra hos riksdagsmannen SVvEn NILSSON i Efveröd, kom jag i 

tillfälle att bland annat äfven lära en sak, som synes mig särdeles 

lämplig att genom denna tidskrift framläggas för allmänheten. 

I hans lilla, utmärkt väl hållna trädgård fanns nämligen äfven en 

bibänk, hvars många kupor med sina talrika innebyggare åtnjöto 

husbondens synnerliga kärlek och omvårdnad. Min uppmärksam- 

het fästades genast därpå, att under bikupornas fluster hängde 

öppna glasflaskor, hvilka till någon del voro fyllda med en gul- 

aktig vätska. Vid förfrågan om ändamålet härmed, gaf värden 

mig den upplysning, att flaskorna fått sin plats därstädes för att 

locka till sig getingar, hvilka brukade göra påhelsning i kuporna 

för att röfva honungen eller lemlästa och döda innevånarne, samt 

att flaskornas innehåll utgjordes af vatten, uppblandadt med ho- 

nung och någon sprithaltig vätska. 

Under vistelsen vid Skäggs på Gotland något senare på som- 

maren, skulle min värd, herr M. LARSSON, slagta ett par bisam- 

hällen, och befanns då den ena kupan vara nästan helt och hål- 

let beröfvad såväl honung som bin. Detta tillskrefs de många 

getingar, som dagligen svärmade omkring bihuset och inträngde 

i kuporna, där de uppträdde som verkliga röfvare, 
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Vi beslöto därför att pröfva det medel, jag lärt känna vid 

Efveröd, för att om möjligt skydda de återstående bisamhällena; 

men i stället för vanliga flaskor, användes nu ett par glaskärl, 

hvilka syntes liksom enkom gjorda för ett sådant ändamål och 

hvaraf man ferstädes i södra Sverige betjänar sig vid fångst af 

flugor i boningsrummen. Dessa båda flugfällor fylldes till tredje- 

delen med en blandning af vatten, honung och något bränvin, 

punsch eller konjak, hvarefter de utsattes bredvid kuporna i bi- 

huset. Detta skedde kl. + tolf på förmiddagen, och redan samma 

dags afton kunde man ur kärlen upptaga minst 200 stycken ge- 

tingar, som lågo drunknade i vätskan. Dessa dödades sedan 

genom Dbegjutning med hett vatten, ett nödvändigt försigtighets- 

mått, emedan de skenbart döda djuren snart uppvakna, ifall de 

få ligga i luften, tills det af dem insupna vattnet bortdunstat. 

Under därpå följande dag fick åter en ansenlig mängd ge- 

tingar släppa lifvet till på enahanda sätt, och sedermera syntes 

knappast en enda till på platsen. Märkvärdigt var att se, hur hvar 

enda geting flög nästan direkt till glaskärlen och icke till någon 

af kuporna, men att bina ej syntes det ringaste bry sig om den 

söta vätskan. Några andra insekter, undantagandes spyflugor, 

tycktes ej dela getingarnes smak för detta slag af sötsaker och 

starkvaror, men dessa flugor gingo därför äfven med lätthet i fällan. 

De getingar, som på platsen visade sig vara binas kanske 

värsta fiender, utgjorde hanar till tre arter, nämligen Vespa 

Media och Germanica (talrikast) samt Vulgarzs (blott högst få). 

Då jag själf varit i tillfälle att pröfva medlets förträfflighet, 

kan jag ej underlåta att rekommendera detsamma åt hvar och en, 

som däraf kan vara i behof. SAL 

Kålflugan (Ånthomyia PBrassicae) i Nordamerika. Lar- 

ven angriper där, liksom hos oss, roten på den vanliga hufvud- 

kålen, hvarefter plantorna vissna och gulna. Man försökte i 

Amerika att vattna plantorna med en blandning af 1 del kerosin 

(petroleum) och 9 delar vatten, men denna befanns vara för stark, 

ty de dogo däraf. En svagare blandning, bestående af 1 del kerosin 

till 12 delar vatten, visade sig däremot såsom ett godt botemedel, ty 

efter användandet af denna dogo fluglarverna, men plantorna re- 

pade sig om en kort tid. Lans. Life 1888. 
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DESCRIPTA A 

TT” THORELL. 

Fam. Buthoide, Sim. 

Gen. Ananteris"”, n. 

Cephalothorax antice truncatus, costis carens, dorso librato, 

non antice proclivi; oculi dorsuales plus duplo longius a margine 

postico cephalothoracis quam ab antico margine remoti. 

Abdominis scuta dorsualia costa longitudinali singula pre- 

dita; cauda mediocris, postice angustata, segmentis anterioribus 

undique carinatis, segmento 5.? saltem inferius carinato, vesica 

dente sub aculeo predita. 

Sternum parvum, sub-trapezoide, apicem late sub-truncatum 

versus sensim angustatum. 

Pectines lamellis fulcientibus (sive fuleris dentium) carentes, 

modo ' ex duobus ordinibus lamellarum (dorsualium et intermedi- 

arum) et ex dentibus sat multis compositi. 

Mandibularum digitus immobilis in margine inferiore dente 

singulo armatus. 

Dentes laterales digitorum palporum intus seriem simplicem, 

extus seriem simplicem (vel duplicem) formantes. 

Hoc genus forma insolita sterni, presertim vero defectu 

fulcrorum dentium pectinum ab omnibus mihi cognitis scorpio- 

nibus adeo differt, ut familia propria pro eo creari posset; quum 

vero notis reliquis ad genera nonnulla Buthoidarum, e. gr. J£so- 

metrum (cum quo etiam armatura digitorum mandibularum plane 

convenit), prope accedit, ab hac familia Änanterin nostram segre- 

gare nolui. 

+ & privativum ; åvtypits, fulerum,. 

Entomol, Tidskr. Arg. 12. H. 2 (1891). I 5 



66 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1891. 

Typus: AÅ. Balzanä, n. 

A. Balzanii, n., opacus, cephalolhorace et scutis dorsualibus 

crasse et dense granulosis, supra nigricantibus et maculis striisque 

Sub-impressis lavioribus sub-testaceis variatis, scutis illis plerisgque 

> magno sub-testaceo utringue notatis: cauda fusco-testacea, seg- 

mentis posterius inegualiter nigris vel nigro-maculatis, carinis 

superioribus segmentorum anteriorum nigris et sat subtiliter den- 

tatis; palpis pedibusque superius nigro- et testaceo-variatis, pal- 

pis gracilibus, brachio et manu vix costatis, digitis ipsa manu 

parva saltem duplo longioribus. — 8 ad. Long circa 30 millim. 

FEMINA ad. — Cephalothorax, segmentis duobus primis caud&e 

conjunctis paullo brevior, lateribus rectis anteriora versus non 

parum angustatus est, antice truncatus (non emarginatus), angulis 

anticis valde oblique truncatis; crasse et dense granulosus est, 

sulcis ordinariis et maculis striisque sub-impressis (clarioribus), 

quibus variatus est, l&evibus vel subtilius granulosis. Sulcus or- 

dinarius medius latus et profundus est, per tubereulum oculorum 

continuatus et ante id non parum dilatatus sed parum profundus, 

arcubus supraciliaribus nitidis et serie densa granulorum minorum 

preditis. In medio, presertim antice, transversim parum convexus 

est cephalothorax, versus latera fortius convexo-declivis; dorsum 

ejus a latere visum rectum est, tuberculo oculorum non multo emi- 

nenti, ante hoc tuberculum libratum, (non proclive). Spatium inter 

oculos dorsuales, qui fere triplo longius a margine cephalothoracis 

postico quam ab antico margine distant, oculi diametro paullo 

majus est; oculi tres utriusque lateris in seriem rectam dispositi 

sunt, posticus eorum reliquis duobus paullo minor. 

Scuta abdominis dorsualia 2.=—6.m pone limbum anti- 

cum costa singula paullo crenulata munita sunt et crasse den- 

seque granulosa, vitta transversa lata sub-impressa leviore vel 

levi utrinque predita, qu& saltem in posterioribus horum scutorum 

(ultimo excepto) formam liturge > habet, angulo intus directo. 

Scutum 7." vestigia coste medix ostendit et preterea utrinque 

costas duas pe&ne parallelas dense crenulatas, anteriora versus et 

paullo foras directas, quarum interior versus apicem in angulum 

obtusum foras fracta est et p&ne ad apicem anticum cost& exte- 

rioris, foras et anteriora versus, continuata; inter has costas sat 

dense et crasse paulloque in&qualiter granulosum est. Scuta ven- 

2 

NEP EESEINS SYRE EP IF SS SUNE EERO ASKS 



THORELL: NOVA SPECIES SCORPIONUM. 67 

tralia levia sunt, ultimo excepto, quod costas duas breves hu- 

miles et sub-crenulatas postice habet ut et vestigia duarum ali- 

arum magis versus latera scuti sitarum, preterea granulis mino: 

ribus conspersum. Spiracula parva, angusta, dentibus mediis 

pectinum multo, fere duplo, breviora. 

Cauda mediocris; desuper visa latera anterius, saltem ad 

segm. 5.m, pene parallela habet, dein vero sensim angustata est. 

Segmenta 1.”—4." undique carinata sunt, supra sat late excavata 

et hic secundum medium granulis parvis sparsa, que aream fere 

V -formem occupant; etiam in lateribus et subter inter carinas 

granulis parvis plus minus densis (in segm. 4.2 presertim densis) 

conspersa sunt hec segmenta. Carin&e eorum superiores alte sunt, 

dense et sat subtiliter denticulat&e, dente ultimo carinarum dor- 

sualium reliquis paullo majore; carin& inferiores humiliores, gra- 

nulos&e vel crenulate. Segm. 1." et 2." ro carinas perfectas ha- 

bent, segm. duo insequentia carinas 8 perfectas et, antice, 2 ab- 

breviatas (laterales medias). Segm. 5." circa triplo longius est 

quam latius, lateribus levissime rotundatis fere a medio ad api- 

cem sensim paullo angustatum, marginibus superioribus rotundatis; 

5 carinas habet, quarum du& superiores, subtiliter crenulat&e, ex- 

cepto ad basin obsolete sunt, tres inferiores vero distinctissim2e 

etsi tenues, et subtiliter crenulate. Supra versus basin granulis 

paucis parvis sparsum est segm. 3.”, in lateribus minus dense, 

subter dense et sat subtiliter granulosum (non punctis magnis im- 

pressis sparsum). Segm. 6." priore multo angustius et non pa- 

rum brevius est; vesica plus duplo est longior quam latior, segm. 

5.2 duplo angustior, in parte posteriore apicem versus sensim 

angustata, subter granulis humilibus sparsa, que secundum me- 

dium in duas series vel fascias in&equales disposita sunt. Sub 

aculeo dente forti triangulo munita est vesica; aculeus (in nostro 

exemplo apice abruptus) mediocris longitudinis esse videtur. 

Sternum potius trapezoide quam sub-triangulum dicendum, 

apicem truncatum versus sensim non ita multum angustatum. Par- 

vum est, plus dimidio, pene duplo angustius quam lobi maxil- 

lares pedum 2.! paris conjunctim, basi vix vel non duplo latius 

quam apice, paullo latius basi quam longius, non vel parum lon- 

gius quam latius apice. Lamine genitales convexe, parum lon: 

giores quam latiores, formå trianguli zquilateris fere, apice foras 

2) 
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directo, angulis anteriore et posteriore rotundatis. Pectines eo 

insignes sunt, quod fuleris dentium (lamellis fulcientibus) plane 

carent: modo duas series lamellarum ostendunt, seriem dorsualium 

et seriem intermediarum. Lamell& dorsuales tres sunt, utin reli- 

quis formis affinibus, lamell&e intermedie 8, quarum 1.2 brevior 

et latior est quam 2.2, hec sat magna et duplo longior quam 

latior, reliqu&e ea non parum minores, plereque oblonge et gra- 

datim magnitudine paullo descrescentes, omnes tamen majores (et 

non tantum pauciores) quam ut fulcera credi possint. Dentes 

pectinum 16 sunt, primus (basalis) plane eadem forma atque in- 

sequentes, modo paullo brevior; dentes 13 primi laminis interme- 

diis affixi sunt, 3 ultimi lamin&e dorsuali tertie (ultimae). Lamina 

illa media, que pectines gerit, semicirculata fere est, postice ro- 

tundata, antice truncata et, in medio, paullo incisa. 

Mandibule leves et nitide, digitis brevibus. Däigitus mo- 

bilis apice bifidus (furcatus) est, in margine superiore dentibus 

tribus brevibus preditus, quorum duo posteriores minuti et bre- 

vissimi sunt; in margine inferiore duobus dentibus longioribus 

est armatus. Däigzitus immobilis in margine superiore duos dentes 

habet, anteriorem sub-conicum, alterum magnum et apice late bi- 

fidum, in margine inferiore vero dentem sub-conicum singulum. 

Palpi debiles, cephalothorace modo circa 3!/3 longiores. 

Humerus supra costas duas parallelas subtiliter granulosas habet, 

inter eas paucis granulis sparsus; postice superius aliam ejusmodi 

costam ostendit; antice superius serie sub-obliqua denticulorum 

parvorum in&qualium preditus est, infra vero costa tenui subti- 

lissime granulosa marginatus. Brachium, quod humero circa di- 

midio est latius, antice ad longitudinem modice et satis equaliter 

convexo-arcuatum est et denticulis nonnullis sparsum, quorum circa 

5 superiores, ut 3 inferiores, seriem longitudinalem formant; supra 

costis caret, hic magis versus Dbasin, antice, serie granulorum 

preditum, preterea leve. Ipsa manus parva est, humerum lati- 

tudine circiter 2&quans, circa dimidio longior quam latior, ad lon- 

gitudinem extus parum, intus fortiter (quasi gibboso-) convexa; 

levis est, costis et granulis carens. Däigzti longi, ipsa manu circa 

duplo longiores (digitus mobilis manu postica duplo et dimidio 

longior est), leviter et &qualiter incurvi, teretes, vix evidenter co- 

stati. Utraque series dentium lateralium aciei digitorum ab apice 
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digiti modo ad medium ejus pertinet, et ex sex dentibus constat: 

series exterior tamen etiam ex sex paribus dentium constare dici 

potest, quum singuli dentes hujus seriei cum dente postico or- 

dinum denticulorum mediorum par dentium transverse positum 

formare videatur. Denticuli medii ordinem basalem longissimum 

rectum et dein, inter series dentium lateralium, ordines breves 

sub-obliquos quinque formant. 

Pedes forma in LIsometris ordinaria sunt, femoribus superius 

sat dense et crasse granulosis, tibiis ibidem costis tribus granu- 

losis preditis et in margine inferiore serie setarum aculeiformium 

munitis; metatarsi quoque versus basin plus minus granuloso- 

costati sunt, calcare apicali instructi. Procursus apicalis tarsorum 

brevis et gracilis est, apice setam gracilem gerens; sub unguiculis 

apex tarsi muticus est vel modo denticulo minutissimo instructus. 

Color. — Cephalothorax mnigricans, maculis et striis multis 

obscure testaceis variatus, que sub-impresse sunt ed ad maximam 

partem leves, partibus nigricantibus vero granulosis. Åbdomen 

supra nigricans quoque, in&qualiter testaceo-marginatum et maculis 

vittisque sub-testaceis variatum, scutis dorsualibus omnibus utrinque 

vitta transversa lata leviore sub-testacea signatis, que saltem in 

posterioribus scutis (ultimo excepto) >-formis est. Subter ab- 

domen cum sterno, maxillis, coxis, laminis genitalibus et pecti- 

nibus sub-testaceum est. Cauda fusco-testacea et nigro-variata 

dicenda, segm. 5.2 ad maximam partem nigro, segm. 6.2 toto 

fusco-testaceo. Segmenta 1.7—4." fasciam mediam anteriora ver- 

sus sensim dilatatam, antice abbreviatam et in&qualem supra 

ostendunt, carinis superioribus nigris quoque; in utroque latere, 

postice, in&qualiter nigra vel nigro-maculata sunt, et segm. saltem 

4.m etiam subter, postice, est nigrum ; segm. 5.” basi sive antice late 

et in&qualiter fusco-testaceum est, preterea pene totum nigrum. 

Mandibule testacex, nigro-variate. Palpi supra nigri et valde 

inequaliter testaceo-variati dicendi, subter, ut pedes ibidem, pene 

toti testacei: Örachium basi supra plagam magnam testaceam 

ostendit, que linea longitudinali sub-flexuosa nigra in duas est 

divisa; manus testacea inequaliter nigro-lineata et -reticulata est 

apiceque nigra; digzti obscure testacei basi satis anguste nigri et 

apice nigricantes sunt. Pedes testaceo- et nigro-variati, basi api- 

ceque magis testacei, femoribus tibiisque ad maximam partem 
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nigris, illis maculis paucis testaceis notatis, his vitta transversa 

testacea versus apicem. Trochanteres fasciam nigram antice osten- 

dunt; metatarsi et tarsorum art. 1.5 basi plus minus nigri sunt, 

Lg. corp. 30 millim. Lg. et lat. cephaloth. paullo plus 3!/2, 

lat... front... paene 2 -millim. -Lg; caudé 17/4: segma I 15 F2Har 

paullor plus2, alt; 25 Il-1g:r25/4; latest IVElS its, Hate Ner 

paullo plus s5!/3, lat. ad basin pene 2, ad apicem '1!/s; MIdg: 

4/2 (acul; 11/2), lat; et alt paullo plussa millim. Palpiir2se 

millim: longi: hum: lg. 3/14, lat. 1; brach. 1Ig; paulloö. plus 372, 

lat.” paullo plus 17/35; Ig. man: cum dig:r4!/2, 18. mantöpaunlo 

plus; 13/6, lat.s ej. max. crca, 1; lg. dig. imob. 33/2 ronne: 

Exemplum singulum femineum, ovis repletum, examinavi, in 

Brasilia (Matto Grosso) captum et a Cel. Prof. L. Balzan dono 

mihi datum. 

Explicatio Tabule. 

Fig. 1. ÅÄnanteris Balzani, Thor., prona. 

v N Digiti mandibul&e ejus dextre, desuper vise. 

3 > » » >, a lateres inferiorenvisses 

> 4. Digitus immobilis mandibul&e dextre, a latere inferiore 

visus s 

Pars anterior lateris inferioris trunci, cum basi extremi- 
un 

tatum, cet.: a, maxilla; 6; Coxa 11 paris; dt, lobusimasals 

laris pedum I. paris; £, Ccoxa 2.1 Paris; c-, lobus-maxil. 

laris pedum 2." paris; d, Coxa 3." paris; /> sternumsper 

lamina genitalis; Z, pecten; Zz, segmentum ventrale 1.", 

PES OSNSternium,- Cet. 3 €, COX. DAS , sternum; Z, lamina 

genitalis. 

> 7. Pecten dexter: &£, lamin&e dorsuales; Z, lamin& interme- 

die; 2, dentes pectinis. 

FENG Pecten” sinister: 
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GEORG SANDBERG. 

Den ir1:te Februar sidstleden afgik ved Döden en af »En- 

tomologiska Föreningens» norske Medlemmer, Sogneprest i söndre 

Aurdal GEORG SANDBERG. Saa faatallige som Entomologiens Dyr- 

" kere og Velyndere hidtil har veret her i Norge, er det jo gan- 

ske naturligt, at ethvert Indhug, som Döden gjör i deres Reekker, 

af os maa betragtes som et föleligt Tab, — 08 dette gjäelder i 

nerverende Tilfelde saa meget mere, som den bortgangne var 
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en af de endnu langt ferre Entomologer her hos os, der ikke 

indskrenkede. sig til blot at-anlegge en »Samling», men ogsaa 

forstod at gjöre selvstendige, interessante Iagttagelser saavel i 

faunistisk som i biologisk Retning, og fremlagde disses Resulta- 

ter gjennem egne Publikationer baade i dette Tidsskrift og andre 

Steder. At se en saadan Medarbeider for Entomologiens Frem- 

gang og Trivsel i vort Land bortrykket i sin bedste Manddoms- 

alder maa nödvendigvis hos de faa igjenstaaende Kollegaer efter- 

lade et saa meget föleligere Savn. 

GEORG SANDBERG blev födt den z30:te Juni 1842 i Arendal, 

hvor hans Fader var Postmester (tidligere Löitnant i Marinen). 

Allerede som Gut viste han en udpreget Forkjerlighed for ento- 

mologiske Sysler, og indsendte fra Arendalstrakten, hvor han 

voxede op, adskillige af sine merkeligere Insektfund til Univer- 

sitetsmuseet, deriblandt ogsaa et Exemplar af Scolia unifasciata 

fra Risör, hvilken Art dengang aldrig för var observeret inden 

: Skandinaviens Gr&endser. Efterat have absolveret Examen artium 

og philosophicum begyndte han först paa det medicinske Studium, 

men opgav snart igjen dette og gik over til det theologiske. 

Under sine Studenterdage havde han fra 1864 af ogsaa Ans&et- 

telse som Löitnant uden fast Lön i Armeen. I 1868 tog han 

theologisk Embedsexamen og Aaret efter Examen i Lappisk, hvor- 

efter han blev ansat som Timelerer i Kristianssund. I 1871 ud- 

nevntes han til Stiftskapellan i Tromsö og i 1873 til Sogne- 

prest i Sydvaranger, i hvilken Stilling han forblev til 1883, da 

han forflyttedes til söndre Aurdal i Valdefs. 

Saavel i Kristianssundstrakten som 1i forskjellige af de ark- 

tiske Egne, han under sin prestelige Gjerning kom i Berörelse 

med, foretog han jevnlig entomologiske Undersögelser og ind- 

sendte af og til Pröver af sine Fund til Universitetsmuseet, hvor 

imidlertid Forholdene dengang ikke var synderlig egnede til at 

anspore og yderligere udvikle en saadan Interesse "som den en- 

tomologiske. Og aldeles isoleret, som han deroppe >in ultima 

Thule» befandt sig, saa langt fjernet fra alt aandeligt Slegtskab 

og Fellesskab i Interesser, uden den fornödne Literatur og An- 

ledning til at faa sine indsamlede Specimina bestemte, er det 

ikke at undres paa, at Lysten og Iveren for de entomologiske 

Sysler efterhaanden begyndte at kjölne endel. Men hvor var 

2 
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ikke den gjensidige Glede og Tilfredshed stor, da Konservator 

SCHNEIDER i Tromsö og jeg under vor Finmarksreise Sommeren 

1878 i Sydvaranger traf sammen med denne vor Kollega, som 

ingen af os tidligere havde seet eller kjendt, og hvilket trofast 

Triumvirat til Udforskningen af vor arktiske Regions Lepidopter- 

fauna dannede vi ikke fra den Stund af! Lysten vaagnede ved 

dette personlige Sammentref med ungdommeligt begeistrede Kol- 

legaer med fornyet Styrke hos SANDBERG, og fra nu af samlede 

og observerede han Sydvarangers interessante Lepidopterfauna 

med tiltagende Iver og Fremgang Aar for Aar, — et Arbeide, 

der var ham selv til ligesaa megen Gl&ede og Tilfredsstillelse, 

som det var til Gavn og Nytte for dén entomologiske Videnskab. 

Hvor ofte udtalte han ikke under vor senere flittige Korrespon- 

dence sin store Glede over dette lykkelige Sammentref, der 

igjen havde vakt tillive hos ham denne aandsforfriskende og frem- 

for alt under saa ensomme og trykkende Omgivelser uvurderlige 

Interesse, uden hvilken han mente Tilverelsen deroppe gjennem 

saa mange og lange Aar vilde vere blevet ham rent uudholdelig. 

Og til vor felles Glede og Opmuntring sendte han mig hver 

Höst efter endt »Saison» en udförlig Beretning om sine TIagtta- 

gelser og Fund, tilligemed et större Antal Determinanda eller, 

som han kaldte det, »et Fad Nödder til Knekning». Deriblandt 

befandt sig jevnlig de interessanteste Fund, som det vil sees af 

de til forskjeilige Tider publicerede Fortegnelser over Sydvaran- 

gers eiendommeligt sammensatte Lepidopterfauna. Ikke mindre 

interessante og fortjenstfulde var hans Iattagelser over forskjellige 

arktiske Sommerfugles Metamorphoser, der ogsaa er udgivne i 

tysk Bearbeidelse, og som bl. a. Prof. CHR. AURIVILLIUS har be- 

nyttet i sit Arbeide: »Insektlifvet i arktiska länder». 

Men SANDBERG havde ogsaa ved Siden af sin prestelige 

Gjerning deroppe i det höie Nord andre Interesser end den en- 

tomolögiske, hvilke dog her kun i al Korthed skal beröres. Un- 

der sit tolvaarige, n&esten stadige Arbeide blandt Finmarkens lap- 

piske og kväenske Befolkning lagde han sig serlig efter disses 

Sprog, som han talte med stor Ferdighed, og virkede fortrinsvis 

for Fornorskningen af de fremmede Folkeferd gjennem Folkeskolen, 

til hvilket Jiemed han som Formand i Skolekommissionen bidrog 

til at faa istandbragt en Omregulering af Skolevesenet paa 

3 
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Grendsen mod Rusland. Sammen med Seminariebestyrer TJ. 

QviGSTAD udgav han: »Lappiske Eventyr og Folkesagn>» (A. CAM- 

MERMEYERS Forlag, Kristiania, 1887), der er ledsaget af et szer- 

deles anbefalende Forord af Prof. MOLTKE MOE. 

Imidlertid stod hans Hu mere og mere, alt som Aarene gik, 

efter igjen at komme under sydligere Breddegrader, og det var 

derfor med Glede han i 1883 modtog sin Udnevnelse til Sogne- 

prest i söndre Aurdal, Valders, en vakker Fjeldbygd i Hjertet 

af Landet, som ogsaa i entomologisk Henseende lovede det bed- 

ste. Desverre begyndte imidlertid allerede nu snart efter Flyt- 

ningen det skjebnesvangre Onde at udvikle sig, hvis sande Natur 

först Hösten för hans Död blev erkjendt, nemlig en Svulst i 

Underlivet, der voldte ham de ulideligste Nervesmerter og Be- 

sverligheder af forskjellige Slags, og mere og mere undergravede 

hans heller ikke i Forvejen sterke Helbred. Paa Grund heraf 

strak ikke Krefterne til at drive Undersögelserne saaledes, som 

han saa gjerne havde villet, og lange Tider ad Gangen blev han 

nödt til at holde sig fuldstendig passiv. Det var under saadanne 

triste Omstendigheder, han bl. a. om sin Tilstand Sommeren 

1886 med Vemod skrev mig til: »Jeg har som ”udygtig til al 

god Gjerning' maattet indskrenke mig til at tage Solbad nede i 

Bagnsgryden " afvexlende med Furunaalsbad paa Tonsaasens Sa- 

torium m. m., men mine entomologiske Lyster har jeg desverre > 
veret nödt til at holde itömme. Stundom kunde jeg dog lig en an- 

den HAwOoRTH, hvorom COLEMAN forteller i sin "British Butterflies', 

paa sollyse Sommerdage tage Plads paa et Gjerde eller et Stykke 

oppe i Uren og der timevis forlyste mine Öine i Beskuelsen af 

mine bevingede Yndlingsskabningers elegante Evolutioner». Som- 

meren efter, 1887, da jeg besögte ham i hans Hjem, betandt han 

sig saavidt bedre, at vi i Fellesskab kunde foretage en Reise til den 

sydlige Del af Jotunheimen, men desverre under saa höist ugun- 

stige Veir- og Temperaturforholde, at Udbyttet kun blev magert. 

Og trods sin lidende Tilstand fortsatte han ogsaa stadigt senere, 

saavidt Krefter och Tid tillod det, med Ihe&rdighed sine Under- 

sögelser over Lepidopterne og deres Metamorphoser. Navnlig in- 

= Selve Bagnsbygden (söndre Aurdal) danner nemlig en grydeformig 

Fordybning i Fjeldmasserne rundt om. É 
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teresserede Höifjeldsfaunaen ham paa Grund af dens nere Slegt- 

skab med den arktiske, og paa sin S&exter inde paa Fjeldet havde 

han ogsaa god Anledning til at anstille Observationer desangaa- 

ende. Adskillige interessante og tildels baade for Norges og 

Skandinaviens Fauna nye Arter fandt han frem, saaledes bl. a. 

Crambus biarmicus (en masse), Lita tricolorella o. f. Og Ud- 

klekningsforsög med alpine Sommerfugle drev han ivrigt paa 

med; baade flere Årgynnis- og Anarta-Arter, Plusia diasema, 

Hercyna Schrankiana og adskillige andre lykkedes det ham at 

klekke fra Larven, medens den mystiske Bombyx arbusculae- 

Larve heller ikke af ham lod sig bringe videre end til Puppestadiet. 

Det var hans Agt her i dette Tidsskrift at redegjöre for Resul- 

taterne af disse. sine Udklekninger, ligesom ogsaa for sine Un- 

dersögelser over Årgynnis pales-Varieteter m. v., hvilket imidler- 

tid Döden, der indfandt sig tidligere end beregnet, hindrede ham 

ii Hans sidste Arbeide blev derfor det, hvori han redegjör for 

sine gjentagne Udklekninger af Åcronycta euphorbie i dens al- 

pine Form, og hvorved han kom til det Resultat, at den af mig 

i 1880 hevdede Opfatning af Forholdet mellem euphorbia og 

obscura STRÖM (montivaga-myrice GN.) maa ansees som rigtig, 

i Modszetning til WALLENGREN, der vil have myrice GN. anseet 

som egen Art, skilt fra euphorbice. 

SANDBERG var Medlem af »Entomologiska Föreningen» siden 

1881. Hans entomologiske Arbeider er fölgende: 

I. Iagttagelser over arktiske Sommerfugles Metamorphoser, — Entomol. 

Tidskr.. årg. 4 (1883), Sthm., pag. 9—28, résumé pag. 52—55. 

2. Om en Varietet af Argynnis pales S. V. — Entomol. Tidskr., årg. 

4 (1883), Sthm, pag. 129—130, résumé pag. 224. 

3. Om en for Norges Fauna og Regio arctica ny Rhopalocer, — En- 

tomol. Tidskr., årg. 4 (1883), Sthm, pag. 131—132, résumé pag. 225. 

4. Fortsatte Iagttagelser over arktiske Sommerfugles Metamorphoser. — 

Entomol. Tidskr., årg. 5 (1884), Sthm, pag. 139—144, résumé pag. 222. 

5. Beobachtungen iäber Metamorphosen der arktischen Falter. —- Berli- 

ner Entomol. Zeitschr., B. 29 (1885), Berlin, pag. 245—2065. 

6. Supplement til Sydvarangers Lepidopterfauna. — Entomol. Tidskr., 

årg. 6 (1885), Sthm, pag. 187—203, résumé pag. 221--224. 

7. Et Tilfelde af Coleopterlarvers Tilhold i Tarmkanalen hos et Men- 

neske. — Entomol. Tidskr., årg, 11 (1890), Sthm, pag. 77—380. (Referat af W. 

M. Schöyven i Centralblatt fir Bakteriologie und Parasitenkunde, B. 8 (1890), 

Jena, pag. 182—183.) 
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8. Bemerkninger til WALLENGRENS Tydning af Phalena Noctua obscura, 

STRÖM. — Forhandl. Vidensk. Selsk. Kr:ania, 1890, N:o 8. +7 pag. 

Som allerede n&evnt gik han bort snarere, end han selv og 

hans nermeste troede det vilde ske. Han holdt sig hele Tiden 

trods Sygdommens Plager lige aands- og villiesterk og forrettede 

i sine Kirker lige til Nytaarsdag, da han predikede for sid- 

ste Gang for sin Menighed. Siden tog Krzefterne mere og mere 

af, til han 3 Uger för sin Död maatte holde Sengen og var 

meget lidende. Men Aanden var lige sterk og klar, han minde- 

des sine kjere Venner og Kollegaer, hvem han paa Dödsleiet 

bad overbragt sin sidste Hilsen, og gik med fuld og klar Be- 

vidsthed ind i Evigheden, tillidsfuld og lykkelig i sin Kristentro. 

Han efterlader sig Enke og 7 uforsörgede Börn. 

Fred over den hedengangnes Minde! 

W. M. Schöyen. 
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SVENSK ENTOMOLOGISK LITTERATUR 1890. 

I Sverige tryckta uppsatser. 

ADLERZ, G., Om digestionssekretionen jämte några dermed sammanhängande 

fenomen hos insekter och myriopoder. — Bihang Sv. Vet.-Akad. Handl. 

B. 16: 4 N:o 2 1890. 51+4 sid. 5 taf. 

ANDERSSON, J., Bidrag till kännedomen om svenska Makrolepidopterers geo- 

grafiska utbredning. — Ent. Tidskr. Årg. 11; sid. 81—387. 

AURIVILLIUS, Chr., Nordens Fjärilar. Häft. 7—8. Stockholm. 1890. 4”. Sid. 

73—128. Tafl. 25—32. 

(Agrotis suecica n. sp.) 

, Grönlands Insektfauna. I. Lepidoptera, Hymenoptera. — Bihang Sv. 

Vet.-Akad. Handl. B. 15: 4. N:o I 1890. 34 sid. 3 tafl. 

, Synonymische Bemerkungen zu den Pachyrrhynchiden. — Ent. Tidskr. 

Årg. TS: SG: 

, Svensk entomologisk litteratur 1889. — Ent. Tidskr. Årg. II 

108-—-107- 

, Neue Käfer aus Afrika. — Ent. Tidskr. Årg. II, sid. 203—206. 

BI-TIDNING, Svensk. Organ för centralföreningen för Sveriges biskötsel. Egnad 

åt biskötsel, jordbruk och trädgårdsskötsel m. m. Redaktör och utgif- 

vare Hj. Stålhammar. Elfte årgången. Göteborg. 1890. 8”. 

GRILL, C., Vespa crabro L. — Ent. Tidskr. Årg. 11, sid. 18. 
HOLMGREN, EMIL, Minnen från en lepidopterologisk resa i Jämtland. — Ent. 

Tidskr. Årg. II, sid. 211—220. 

LAMPA, SVEN, Våra skadligaste ollonborrar enligt uppdrag af Kongl, Landt- 

bruksstyrelsen af statens entomolog. Stockholm. 1890. 8. 8 sid. 

I col. tafla. | 

, ÅAgrilus pratensis RATzZ. — Ent. Tidskr. Årg. PE SIA: IG 

, Ännu en myggart funnen i Sala grufvor. — Ent. Tidskr. Årg. NG 

sid. 89—94. 

, Om upprättandet af så kallade lockplatser vid ollonborrarnes svärm- 

ning. — Christianstads läns Hushållningssällskaps tidskrift. 1889. Sid. 

170—181. i; 
, Undersökningar rörande hvetemyggans uppträdande i Christianstads 

län sommaren 1889. — Christianstads läns Hushållningssällskaps tid- 

skrift. 1890. Sid. 34—36. 

NILSSON, ALBERT, Växter och myror. Föredrag vid K. Vet. Akademiens hög- 

tidsdag den 31 mars 1890. Stockholm. 1890. 12”. 16 sid. 

PEYRON, J., Pygara anastomosis LL. — Ent. Tidskr. Årg. II, Sid. 139: 

SANDAHL, O. TH., Argynnis Freja YHUNB. — ÉEnt, Tidskr. Årg. 11, sid. 88. 

, Entomologiska Föreningens i Stockholm sammanträde den 8 mars 1890, 

den 26 april 1890, den 27 september 1890. — Ent. 'Tidskr. Årg. 11, 

sid. 97—104, 140—141, 207—210. 

sid. 
, 
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SANDAHL, O. TH., »Die Raupen der Schmetterlinge Europas von D:r Frnst 

Hotmann>, — Ent. Tidskr. Årg. 11, sid. 142—144. 

THEDENIUS, C. G. H., Fångstburkar för entomologer. — Ent. Tidskr. Årg. LA 

sid. 95—96. 

THOMSON, C. G., Opuscula Entomologica. Fasc. 14. Lund. 1890. 8". pg. 

1439—1534. — Innehåller: 42. Cremastus och närstående genera (21 

sp., hvaraf 9 n. sp.); 43. Öfversigt af arlerna inom slägtet Bassus FABR. 

(48 sp., hvaraf 16 n. sp.); 44. Bidrag till Sveriges Insektfauna. a) Co- 

leoptera (4 sp.), b) Hymenoptera (6 sp.). 

WALLENGREN, H. D. J., Förteckning öfver Trichoptera 2Xquipalpina, som hit 

tills blifvit funna på skandinaviska halfön. — Ent. Tidskr. Årg. ITS 

sid. 1—17. 

, Skandinaviens Vecklarefjärilar (forts. och slut). — Ent. Tidskr. Årg. 

11, sid. 145—194. 

, Skandinaviens Vecklarefjärilar, beskrifna af H. D. J. Wallengren. 

Stockholm. 1890. 8”. 138 sid. (särtryck ur Ent. Tidskrift). 

I utlandet tryckta uppsatser. 

Hay, B., Secundäre Geschlechtscharaktere bei skandinavischen Acridioden. — 

Wien,  Ent. Zeit. 9. 1890, sid. 17—20, 

THORELL, T. T., Studi sui ragni malesi e papuani. Parte IV. Ragni deil' Indo- 

Malesia, raccolti da O. Beccari, G. Doria, H. Forbes, J. G. H. Kinberg 

ed altri. Vol. I. Genova 1889—1890. 8”. 421 pg. — Annali del 

Museo Civico di Storia naturali (2). Vol. 8. 

, Aracnidi di Nias e di Sumatra; raccolti nel 1886 dal Sign. E. Ma- 

digliani. Genova. 1890. 8”. 106 pg. — Annali del Museo Civico di 

Storia naturali (2). Vol. 10, p. 1— 106. 

, Diagnoses aranearum aliquot novarum in Indo-Malesia inventarum. 

Genova. 1890. 8&. 41 pg. — Annali del Museo Civico di Storia 

naturali (2), - Vol; 0, pp. 132—172. 

, Aracnidi di Pinang raccolti nel 1889 dal signori L. Doria e L. Fea. 

Genova. 1890. 8. 119 pg. — Annali del Museo civico di Storia 

naturali (2). Vol. 10, p. 267—383. 

Bihang. 

Referater af svenska entomologiska arbeten. 

, »ADLERZ, G., Myrmecologiska studier. II. Svenska myror.» — Ent. 

Nachrichten. 16, p. 77—78. 

, HOLMGREN, A. E., Ichneumologia Suecica, III. 1889. — Ent. Nach- 

richten. 16, p. 220. 

Mc LACHLAN, R., Pastor Wallengrens Classification of Scandinavian Trichop 

tera. -— Entomologist's M. Magazine. Vol. 26, p. 212—214. 
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NORSK ENTOMOLOGISK LITTERATUR 1890. 

1. I Norge og Sverige trykte Opsatser. 

BIDENKAP, O., En for Videnskaben ny Dipter. — Entom. Tidskr. Arg. 11. 

Stockholm. 1890, p. 199—200. 

SANDBERG, G., Et tilfelde af Coleopterlarvers Tilhold i Tarmkanalen hos et 

Menneske. — Entom. Tidskr. Årg. II, Pp. 77—980. 

, Bemerkninger til Wallengrens Tydning af Phalena Noctua obscura, 

Ström. — Kr. ania Vidensk. Selsk. Forhandl. 1890. N:o 8, 7 pag. 
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FRIEDRICH WILHELM MEVES. 

Den Entomologiska Föreningen i Stockholm drabbades tors- 

dagen den 9 april d. å. af en svår och smärtsam förlust. På 

aftonen nämda dag träffades nämligen f. d. konservatorn vid 

Riksmusei zoologiska afdelning FRIEDRICH WILHELM MEVES, plöts- 

ligt af en häftig hjärnblödning, som inom några få timmar än- 

dade hans in i det yttersta verksamma och åt naturforskning eg- 

Hade lit Isen ålder af i det närmaste 77 år. - Tvåärdagar före 

dödsfallet besökte den som med innerlig såknad skrifver dessa 

Entomol. Tidskr. Årg. 12, H. 2 (1891). I 6 
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rader senast WILHELM MEVES, som då var sig lik, endast något 

nedsatt genom ett kroniskt katarralt iidande, som under sista året 

besvärat honom. Samma dag han dog var han helt glad till 

sinnes och sysslade med sina kära fjärilar samt spisade middag 

med god matlust och klagade icke öfver något ondt, tills han 

strax före kl. 7 e. m. öfverfölls af hjernblödningen, blef sanslös 

och sedan icke vidare vaknade upp till medvetande, utan slock- 

nade stilla ut vid kl. half elfva på aftönen. 

WILHELM MEVES var född den 14 april 1814 i Dellingsen, ej 

långt från den lilla staden Ahlfeld vid Leine, i hertigdömet Braun- 

schweig, där fadren LupviG MEvES var pastor och gift med 

AuGUsSTA LiiDERs. Hågen för naturforskning röjde sig redan tidigt 

hos den unga gossen och han fick af fadren, som var en vän af 

naturvetenskaperna, sin första handledning 1 naturens studium. 

Följande tilldragelse vittnar härom. Som en 4 års pilt hade 

WILHELM en dag fått följa sin moder till en aflägsen åker, där hon 

skulle öfverse pågående upptagning af potatis. Medan modren var 

upptagen härmed, fångade den lilla gossen skalbaggar och han hade 

samlat en hel mängd, bland hvilka flere med guldglänsande vin- 

gar, 1 en liten ask, då han, för att anträda hemfärden, satte sig 

upp jämte sin moder i potatisvagnen, i tankarne glädjande sig 

åt att få visa fadren de vackra fynd, han gjort. Ödet hade lik- 

väl beslutit, att han icke skulle få visa dem. Genom någon ovar- 

samhet stjälpte vagnen och modren vrickade sin arm ur led. Hon 

tänkte dock mindre på detta än därpå, att hon icke hörde något 

ljud från sin gosse, tills ett utrop från honom med klangen af 

den ljufligaste musik träffade hennes öron: »Alla skalbaggarne 

springa sin vägl» var den enda anmärkning, som den späde na- 

turforskaren gjorde med anledning af tilldragelsen och den fara 

han nätt och jämt undgått. »Barnet är mannens fader» heter det 

och i detta lilla drag låg -ett helt lif af nitisk naturforskning före- 

bådadt. — Vid elfva års ålder sköt han med luftbössa allehanda 

foglar, hvilka han uppstoppade, men detta nybörjarearbete till- 

fredsställde honom icke, ty den lefvande fogelverlden hade lärt 

honom att sätta sitt mål inom konserveringskonsten högt, och 

det förde honom framåt. 

Fadren dog då WILHELM var blott 13 år gammal, men han 

blef då upptagen i morfaderns, Pastor LäDERS hem, också beläget 

2 
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i Braunschweig och hos honom erhöll han uppfostran och under- 

visning, tills han vid 15 års ålder (1829) antogs som elev å apo- 

ket i Elbengerode am Harz. Efter 5 års lärokurs aflade har 

examen såsom »Gehälfe> eller provisor, samt blef sedan i till- 

fälle att egna mera tid åt sina studier af språk och naturveten- 

skap. Han var nu lycklig nog, att kunna efter eget val finna 

anställning å sådana platser, som voro välbelägna för ornitologiska 

iakttagelser, såsom Mählhausen i Thiringen, där han första gån- 

gen såg Brehms /Vaturgeschichte aller Vögel Deutschlands, Ottern- 

dorf vid Elbes utlopp, hvarifrån han gjorde utflykter till Helgo- 

land, Neuwerk o. s. v. samt riktade sin fogelsamling, Heilighafen 

m. fl. och sist Kiel, där han 1840 inskrefs vid universitetet så- 

som »Studiosus medicine et rerum naturalam». Han fick snart 

anställning såsom amanuens vid Anatom. Zoolog. Museet därstädes, 

hvarmed följde bostad, någon aflöning samt fria föreläsningar och 

hade här den lyckan, att i den bekante ornitologen FR. BoIE 

erhålla en lika kunskapsrik lärare, som välvillig gynnare och vän, 

hvilken gaf honom goda råd och upplysningar, särskildt inom orni- 

tologien och entomologien. Han ådagalade snart en öfverläg- 

sen skicklighet, att gifva åt de uppstoppade djur, som han kon- 

serverade, icke blott en fullkomligt naturtrogen form, utan äfven 

karakteristiska, lefvande ställningar, allt en följd af trägna iakt- 

tagelser i den fria lefvande naturen samt af en ovanlig förmåga 

att uppfatta och i sin inre åskådning troget bibehålla det egna 

och betydelsefulla för hvarje djur, som kommit inför hans ögon. 

När så prof. CARL JACOB SUNDEVALL, dåvarande intendenten för 

den del af den Zoologiska afdelningen i Sveriges Riksmuseum, 

som utgöres af ryggradsdjuren, år 1841 efter en rundresa i Europa 

besökte Kiel, fäste han genast sin uppmärksamhet vid den ovan- 

ligt framstående förmåga, som WILHELM MEVES redan hunnit åda- 

galägga såsom en naturtrogen och intelligent konservator, hvar- 

för han efter hemkomsten till Stockholm å Kgl. Vetenskapsaka- 

demiens vägnar erbjöd honom den zoologiska konservatorstjensten 

vid Riksmuseum i Sveriges hufvudstad. Hit kom MEVvESs 1842 

och var sedan i 35 år outtröttligt verksam till Museets bästa, 

tills han 1877 drog sig tillbaka med af Riksdagen beviljad pen- 

sion, 3000 kr. årligen. Hvad han med sin stora kännedom om 

de lefvande djurens former och rörelser åstadkommit i Riksmu- 
2 
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seum, för att så vidt som möjligt sätta lif äfven 1 dexdöda, upp- 

stoppade djuren, därom vittna mångtaliga exemplar i detta Mu- 

seum. Det är också hans förtjenst, att vårt zoologiska Museum 

eger hela representativa serier af en mängd fogelarter, visande 

deras bon med äggen och sedan de dunklädda ungarne, samt 

vidare de olika fjäderdrägterna hos olika åldrar och kön samt 

under olika årstider. Endast genom en dylik fullständig serie 

får man en riktig och uttömmande föreställning om en fogelarts 

beskaffenhet. Detta var det ideal som MEVvEs hade uppställt för 

sig och hvilket han ville utsträcka till hela det palearktiska om- 

rådets ornitologi. För att arbeta mot detta mål samt 1 öfrigt 

rikta Museets zoologiska samlingar, har han företagit många resor 

såväl i utlandet, till norra Ryssland, Ural, Schweiz, Frankrike; 

Holland, Tyskland o. s. v. som i synnerhet i Sverige till många 

provinser alltifrån Skåne upp. till Lappmarkerna, från hvilka re- 

sor han hemförde rikhaltiga och dyrbara samlingar till Museet. 

Resultatet af sina iakttagelser under dessa resor nedlade han i 

en mängd af honom offentliggjorda uppsatser i Öfversigten af K. 

Vetenskapsakademiens Förhandlingar såsom: Om färgförändrin- 

gen hos foglar genom och utan ruggning (1854); Till Got- 

lands Fauna (1856); Till norra Sveriges ornithologi (1858); 

Om den röda färgen hos Gypaéetus (1860); Bidrag tll Jämt- 

lands ornithologi (1860), Bidrag till Sveriges ornithologi: Resa 

till Öland och Skåne (1868), Ornithologiska iakttagelser i Nord- 

vestra Ryssland (1871); Foglar från Feniseij (1879). I Four- 

nädl fir Ormnithologie har han meddelat följande: Briefliches aus 

Schweden (1859); Neue Beobachtungen und Untersuchungen 

äber Schwedische Vögel (18601), Bruteplätze seltener europät- 

scher Vögel (1875) m. fl. I tidskriften NVaumannia 1858 finnes 

af Meves en uppsats: Uber die Vögel Gotlands. Särskildt ut- 

gifna i bokform äro följande: CARL J. SUNDEVALLS Versuch einer 

natirlichen Eintheilung der Vögelelasse, iäbersetzt und mit Zu- 

sätzen versehen von W. MEVES; lerausgegeben vom permanenten 

internationalen Ornithologischen Comité (1866), Leitfaden zum 

Präpariren von Vogelbälger (Flalle a/S 1882); Die Grösse und 

Farbe der Augen aller Europäischen Vögel (Halle a/S 1886); 

Ornithologische PBeobachtungen im Nordwestlichen Russland, 

bearbeitet von E. F. YON HOMEIJER. 

4 
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Då WILHELM MEvEs efter sitt afskedstagande från Zoologiska 

Museets konservatorstjenst fann, att han till följd af ogynnsamma för- 

hållanden icke kunde vidare med framgång arbeta på förverkligan- 

det af sitt ofvannämda sköna ideal af en palearktisk fogelsam- 

ling i fullständiga representativa serier, så uppstod hos honom 

tanken, att en samling af palearktiska fjärilar 1 viss mån kunde 

ersätta honom förlusten af sitt förra arbete 1 vetenskapens tjenst. 

Han skrifver härom själf i ett ofullbordadt testamente: »Med nytt 

mod började: jag att såväl samla själf i Sverige, Schweiz och 

Tyskland, som ock tillbyta mig och inköpa hithörande fjärilar, 

med den påföljd, att en ganska stor, systematiskt ordnad samling 

åstadkommits, som för närvarande förvaras i 168 lådor i sex 

skåp. Då denna samling torde innehålla rika vetenskapliga skat- 

ter, testamenterar jag, att densamma jämte tillhörande skåp skall, 

efter mitt frånfälle, i det skick den då befinnes, tillfalla entomo- 

logiska afdelningen af Zoologiska Riksmuseum 1 Stockholm, under 

den förutsättningen, att min plan, att samlingen endast må inne- 

hålla de inom nämnda område förekommande fjärilar, gillas och 

samlingen såsom sådan i framtiden ytterligare förökas». 

Denna af MEVES under senare åren sammanbragta samling 

af palearktiska fjärilar är säkerligen den rikaste och vackraste, 

som någon enskild egt här i norden. Arterna äro oftast repre- 

senterade genom stora serier af individer, visande afvikelser i 

form, färg och storlek, allt inom vissa gränser, från: artens huf- 

vudform. Samlingen är sålunda ytterst instruktiv och har i ve- 

tenskapligt hänseende ett stort, mycket stort värde, och det är 

därför så mycket mer glädjande, att MEveEs förklarat sin yttersta 

vilja vara, att fjärilsamlingen skall öfverlemnas till Riksmusei En- 

tomologiska afdelning, en bestämmelse, som man har all anled- 

ning att hoppas skall gå i fullbordan. 

Under sina många resor i Sverige försummade han aldrig 

entomologien, om ock denna vetenskap först under senaste halft- 

annat årtionde mera uteslutande blef föremål för hans forsknings- 

ifver. Då Entomologiska Föreningen i Stockholm stiftades 1879 in- 

gick W. MEVvES som suppleant i den nybildade Föreningens styrelse 

ochs« blef snart Föreningens ständiga ledamot samt invaldes efter 

lektor HOLMGRENS död såsom ordinarie ledamot i Styrelsen. Han 

var en trägen och trogen deltagare i Föreningens arbeten och 

5 
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förevisade under sammankomsterna mycket ofta intressanta fjärils- 

arter i hela serier. I Entomologisk tidskrift (1884) meddelade 

han en uppsats: »Mzindre bekanta eller för Sverige nya natt- 

fjärilar» (21 arter). 

Följande data och fakta ur W. MeEveSs lif må ytterligare här 

anföras. Han blef svensk medborgare 1865. År 1867 tilldela- 

des honom Vasaordens riddartecken. Han kallades till heders- 

ledamot i Föreningen Småfoglarnes vänner 1870 och i Linnea 

1888 samt i sällskapet Fauna 1887. Han blef arbetande leda- 

mot i Konung Carl XV:s jagtklubb 1868. TInvaldes i sällskapet 

Idun 1862, var medlem af Naturvetenskapliga Föreningen i 

Stockholm och af Deutsche Ornithologische Gesellschaft samt 

af åtskilliga andra sällskap och föreningar. 

Han gifte sig 1844 med IDA LaAPPE, en dotter af skalden 

KarL LaPPE. Fru MEVvES var rikt poétiskt begåfvad och är be- 

römd såsom en ovanligt lycklig öfversättarinna af bland annat 

Runebergs Kung Fjalar samt flera andra svenska poetiska arbe- 

ten. Hon afled ett år före Meves efter en mångårig sjuklighet, 

hvarunder hon med outtröttlig ömhet vårdades af sin åldrige make. 

WILHELM MEVES var en vänsäll man. Hans stilla, anspråks- 

lösa väsen drog vänner till honom och man höll af den vänlige 

gubben med det yfviga gråsprängda håret och stora skägget. Man 

kände att han hade, såsom talaren vid hans begrafning yttrade: 

>etn treues Herz». Han lemnar saknad efter. sig i vännernas 

krets och lemnar likaså ett stort tomrum i Entomologiska För- 

eningen och Sällskapet Fauna, där han trifdes så väl i likstämda 

vänners lag. Han sörjes närmast af adoptiv- och systersonen 

Byråchefen i kongl. Domänstyrelsen JuLius MEvESs och hans fru 

samt syster, språklärarinnan fröken BERTHA SEELHORST. 

Frid öfver den bortgångne forskarens minne, som länge skall 

lefva! 

[I ES Ny 
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FARVEUNARSAR GEAS! 

TAFLAN 5 A. 

Det i och för sig intressanta uppfödandet af larver vinner 

ökadt intresse och värde, om man är 1 tillfälle att under tiden 

noggrant observera dem, hvilket icke låter sig göra, när de för- 

varas i trälådor, som till större eller mindre del äro öfvertäckta 

med tyll e. dyl. De prydliga och trefliga glascylindrarne upp- 

fylla alla önskningar i detta afseende, men synas icke alltid möj- 

liggöra nödig luftvexling och falla sig också något dyra, åtmin- 

stone om man vill hafva ett större antal. Den å bifogade taflan 5 

under A afbildade buren torde ega glascylindrarnes vigtigaste 

företräden, men vara fri från deras olägenheter. 

A 4 visar buren i färdigt skick. Den består af fyra lika 

stora, rektangelformiga glasskifvor af t. ex. 12 cm. bredd och 

30 cm. höjd, hvilken storlek icke kan mycket öfverskridas, om 

buren skall hafva den nödiga fastheten, men naturligtvis är det 

ingenting som hindrar att göra den mindre. <Glasskifvorna sam- 

manhållas upptill såväl som nedtill genom 8 st. hörnbleck, hvilkas 

utseende visas af A 3. Ehuru de lätt nog böra kunna utan vi- 

dare anvisning tillverkas af hvem som helst, må dock följande 

härom meddelas. 

Af tunnt bleck utklipper man fyrkantiga stycken af ungefär 

den storlek, som fig. A 1 utvisar, och förser dessa med en ut- 

skärning, som visas af samma figur, och som lämpligast sträcker 

sig något förbi midtlinien ab. Bleckbitarne sammanböjas vidare 

långsåt denna midtlinie (fig. A 2), och denna böjning bör ske 

omkring ett stycke tämligen grof jerntråd (gröfre än glasets tjock- 

lek), på det att böjningen må blifva rundad och blecket der- 

igenom komma att fjädra sig. Lämpligt är att härefter med en 

hoffång sammanklämma bleckstycket omedelbart framför jern- 

tråden, emedan det annars icke tillräckligt häftar vid glaset. 

Sedan man så borttagit jerntråden och ytterligare böjt bleck- 

stycket i rät vinkel långsåt linien cd (hvilket bör ske öfver en 
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skarpare kant) samt något vidgat sjelfva öppningarne, på det att 

glasskifvorna må gå lätt in, har hörnblecket det utseende, som 

fig. A 3 utvisar och är färdigt till användande. 

Sammansättningen af buren kan till en början kanske före- 

falla litet krånglig, men någon öfning gifver äfven här snart fär- 

dighet, och om hörnblecken blott äro någorlunda afpassade efter 

glasets tjocklek, kan man rätt kraftigt hamra på dem för att få 

dem på sin plats, utan att riskera att glasskifvorna gå sönder. 

Upptill förses burarne naturligtvis med en betäckning af tyll e. dyl. 

Har man mycket små larver, är det alltid nödvändigt att låta 

burarne stå på ett lager af sand eller jord, emedan de nedre 

hörnblecken gerna vålla, att burarne icke fullständigt ansluta sig 

till ett fast underlag. 

Då dessa burar kunna hastigt söndertagas och hopsättas 

samt de särskilda beståndsdelarne lätt kunna nedpackas utan att 

skrymma, äro de mycket lämpliga att föra med sig vid resor. = 

Priset är billigt. På grund af egen erfarenhet kan förf. in; 

tyga, att den kontanta utgiften för en medelstor bur icke öfver: 

stiger 25 Öre, om man är i tillfälle att sjelf skära glaset och 

tillreda hörnblecken. JEAG 

LJUSFÄLLA FÖR FJÄRILFÅNGST. 
TAFLAN 5 B. 

Såsom bekant utöfvar ett starkt ljussken en mäktig drag- 

ningskraft på somliga fjärilar, och en del arter kunna svårligen 

fångas i någon större mängd, om man icke lockar fram dem 

t. ex. genom en i ett fönster ställd lampa eller genom en lykta 

ute i det fria. I längden blir det dock tröttande att härtill an- 

vända aftnarne och en del af nätterna, hvarför det naturligtvis 

bör vara Önskvärdt att kunna anordna en apparat, som kvar- 

håller fjärilarne till morgonen, sedan den genom ett ljussken dra- 

git dem till sig. I tyska entornologiska tidskrifter saknas icke 

beskrifningar på sådana apparater, men de hafva alla synts förf. 

vara alltför invecklade för att kunna vinna allmännare använd- 

| 
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ning. Den tanke, som legat till grund för dem, har emellertid 

ledt honom att konstruera en rätt enkel »fjärilfälla», som be- 

funnits ganska ändamålsenlig, hvarför här en beskrifning (se taflan 

5 B) meddelas till tjenst för andra, som hafva lust att försöka 

detta fångstsätt. 

Till ljuskälla använder förf. en vanlig vagnslykta, som med 

ett intensivt ljussken förenar den fördelen att ljuset kastas åt 

tvänne håll. Af tunna bräder förfärdigas ett par fyrkantiga, tratt- 

formiga hufvar, hvilkas inre, mindre öppningar afpassas efter 

lyktglasens storlek, och hvilkas större öppningar lämpligen göras 

omkring 35 cm. i kvadrat. I dessa hufvar skola nu fjärilarne 

fångas, ditlockade af ljusskenet. För att kvarhålla dem anbringas 

i den större öppningen en annan af fyra glasskifvor (B 4) bildad 

lägre tratt, hvars större öppning afpassas efter den större Öpp-- 

ningen på trähufven, och hvars mindre öppning icke får vara 

större, än att den nätt och jämt lemnar tillträde för de fjärilar, 

som man kan hoppas fånga. Är trähufvens större öppning 353 

cm. i kvadrat, får sidan AZ£ ungefär samma längd; för gz blir 4 

cm. då ett passande mått, och glasskifvans höjd blir 18,s cm. 

För att af dessa fyra glasskifvor bilda ett sammanhängande helt, 

förenas fogarne med smala gummibestrukna tyllremsor. Glas: 

tratten fasthålles på sin plats genom ett par utanför dess öfre 

och nedre kanter anbragta stift eller skrufvar, hvilka jämte glas- 

tratten böra kunna lätt uttagas, så att man kan komma åt de 

innanför varande fjärilarne. Sedan glastratten insatts på sin plats, 

har apparaten framifrån det utseende, som visas af B 1. Figuren 

B 2 visar en genomskärning, der bb angifva glastrattens sidor. 

Då dessa hafva en lutning inåt, komma fjärilarne snart långsåt 

desamma till och genom den mindre öppningen, men hafva i 

regeln svårt att råka tillbaka. För att ännu mera försvåra deras 

rymningsförsök, har förf. funnit det lämpligt att mellan lyktan 

och glastratten anbringa en lutande glasskifva (B 2 a), ofvanför 

hvilken lemnas en Öppning på ett par centimeters bredd, genom 

hvilken en del fjärilar praktiserar sig in i det på sådant sätt 

bildade inre fängelset. Den senare skifvans form utvisas af B 3; 

i öfverensstämmelse med de förut angifna måtten kan d/ göras 

22 cm., ce 17 cm. och höjden 18,; cm. — Till apparatens fär- 

diga skick hör naturligtvis äfven, att de båda på alldeles lika 
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sätt inrättade trähufvarne fästas vid hvarandra, att någon  anord- 

ning göres för lyktans fastsättande samt att det hela förses med 

3 å 4 ben, som kunna hålla apparaten på en eller ett par me- 

ters höjd öfver marken. 

Af stor vigt tror förf. det vara, att ljuset räcker Aela nat- 

ten. Och detta först och främst af det skäl, att åtminstone som- 

liga fjärilar till skada för sig sjelfva och andra ställa till ett 

fasligt bråk, så snart de komma i mörker. Och vidare lyckas 

många att vid dagsljusets inbrott fly undan, om deras fängelse 

förut under någon tid varit mörkt, hvaremot de hålla sig stilla, 

om lyktans ljus så småningom aflöses af solljuset. På detta sätt 

slipper man också ifrån allt krångel med de bedöfningsmedel, 

hvilkas anbringande 1 apparaten föreslås af tyska författare, men 

hvilkas ändamålsenlighet torde vara ganska tvifvelaktig. 

Våra ljusa sommarnätter duga naturligtvis icke för detta 

fångstsätt, som bäst torde lyckas under augusti och september 

månader. Stundom har det för förf. varit mycket gifvande; skör- 

den har sålunda en och annan gång uppgått ända till 30 å 40 

st., mest mätare- och småfjärilar. Men ibland har mödan varit 

förgäfves. Öfverhufvud gäller om detta fångstsätt detsamma, som 

om fångst med lockmat, nämligen att det är ganska oberäkne- 

ligt. Det har.dock åtminstone den fördelen, att vara bekvämt, 

sedan man blott en gång fått apparaten i ordning. 

JARAR 

MODELL TILL SPÄNNBRÄDEN. 

TAFLAN 5 C. 

Fig. C å taflan 5 afbildar ett spännbräde af enklaste kon- 

struktion, som dock möjliggör detsammas afpassande för fjärilar 

af olika storlekar. 

Spännbrädets stomme utgöres af tvänne träklossar, hvilkas 

tvärgenomskärningsytor utvisas af C 2 (vinkeln bör dock kanske 
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vara mer trubbig, än hvad ritningen ger vid handen). De för- 

enas (såsom ses af C 1) medelst ett par skrufvar, som helt ge- 

nomgå den ena klossen, hvilken för detta ändamål förses med 

så stora borrhål, att klossen utan svårighet kan skjutas fram och 

tillbaka i skrufvarnes riktning utan att hindras af dessa. I mel- 

lanrummet mellan klossarne anbringas för fjärilarnes uppstickande 

en remsa af den form, som fig. C 3 angifver (urhålkningarne 

äro, såsom lätt torde inses, gjorda för skrufvarnes skull); filt af 

den sort, som hattmakare använda, är härtill lämpligast, men i 

nödfall kan man äfven använda klädesremsor, tunna torfskifvor 

e. dyl. Ytterligare måste man förse sig med ett antal papp- 

remsor af större och mindre tjocklek, men alla af samma form 

och storlek som filtremsan. Genom att på hvardera sidan om 

denna lägga en eller flere af pappremsorna kan man åt rännan 

gifva den bredd man önskar och sålunda på några ögonblick 

lämpa spännbrädet efter storleken af de fjärilar, som skola upp- 

spännas. 

Man löper med dessa spännbräden ingen fara att stöta till 

de af filten skyddade nålspetsarne, något som vid vanliga spänn- 

bräden endast med stor försigtighet kan undgås. Framför dessa 

sistnärfinda hafva de äfven den fördelen, att de, när de efter en 

tids begagnande blifvit mindre användbara genom de många nål- 

stingen, lätt kunna tagas i sär och genom afputsning med en 

hyfvel göras såsom nya. Att de äro något tyngre än de van- 

ligen använda, betyder föga, då de naturligtvis böra göras af 

ett lätt trädslag (balsampoppel och pyramidpoppel äro särdeles 

lämpliga) och hållas vid måttlig längd. 
JEAR 

NY METOD FÖR FJÄRILFÅNGST? 

Under min vistelse vid Y. fiskläge sistlidne sommar kom 

jag genom vakenheten hos min värd, en fiskare, själfva mid- 

sommarsdagen på aftonen i besittning af ett exemplar utaf All- 
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männa Trädödaren (Cossus Cossus L.), som fångades eller rättare 

fångade sig sjelf på ett sätt, som hittills torde vara utan like i 

»vetenskapens annaler». Fjärilen hade nämligen lyckats prak- 

tisera sig in i en ålryssja (ålhomma), ett fiskredskap, hvilket, 

såsom torde vara bekant, är försedt med en afsmalnande ingång, 

som den fångade fisken ej kan återfinna. TI likhet med många 

olyckskamrater af ålslägtet hade denna stackars fjäril påträffat 

den förrädiska ingången och måtte hafva funnit den inbjudande, 

ty snart hade äfven han låtit locka sig i förderfvet. Ett väl- 

digt »brummande», hvarmed han gaf luft åt sitt missnöje öfver 

de felslagna beräkningarne, påskyndade endast den undergång, 

som väl äfven annars varit oundviklig, ty det gaf anledning att 

misstänka att där var »etwas zu verdienen» i den gamla ryssjan, 

och jag kunde för kuriositetens skull icke underlåta att förflytta 

fången i min fångstburk, ehuru han under sina förtviflade be- 

frielseförsök blifvit illa åtgången. På det ingen må misstänka 

mig för att servera en »fiskarehistoria», bör jag kanske uttryck- 

ligen. nämna, att ryssjan vid tillfället naturligtvis låg på torra 

landbacken. 

Saken är ju en obetydlighet, men äfven sådana kunna stun- 

dom gifva en sens moral. Och denna skulle i ifrågavarande fall 

kunna uttryckas så: en fjärilsamlare bör hafva ögon och öron 

öppna åt alla håll eller, som man säger, söka både likt och olikt. 

Januari 1891. 

J. A. 

FRESIP FI EEE ENE SVEP ESP FE VIN 

VIE 
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ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

SAMMANKOMST 

DEN 28 FEBRUARI 1891. 

Denna första ordinarie sammankomst under år 1891 hölls 

å hotel Phoenix lördagen den 28 februari. Ordföranden anmälde 

för de församlade ledamöterna, att döden på det nya året redan 

bortryckt icke mindre än 4 af Föreningens ledamöter, nämligen: 

provinsialläkaren i Lojo distrikt i Finland med. dr J. M. AF 

TENGSTRÖM, en berömd kännare i synnerhet af »Småfjärilarne» 

(Mäicrolepidoptera). Han afled 1 början af januari d. å., och en 

dödsruna öfver den bortgångne entomologen torde komma att i 

tidskriften införas. Vidare i Sverige: lektorn vid Malmö läro- 

verk, den med klassisk lärdom utrustade berömde matematikern 

och astronomen samt inom naturvetenskaperna, i synnerhet ento- 

mologien, mångkunnige I. L. STENBERG, som afled den 14 febr., 

och den nyligen examinerade apotekaren J. F. TH. LILIENBERG 

(d. 21 febr.) samt slutligen, den 26 febr., den vid lifvet och dess 

lidanden trötte hofjägmästaren C. FOLLIN. 

Följande nya ledamöter anmäldes: 

på förslag af kyrkoherden JOSEF ANDERSSON i Färlöf pos- 

sessionaten hr CARL BORGSTRÖM (Rosentorp, Oppmanna, Kristian- 

stads län) och landtbrukaren hr NiLs OLSSoN (V. Olinge, Vanås, 

Kristianstads län) samt, enligt förslag af kand. EMIL HOLMGREN, 

fil. kand. hr PEHR STRÖMMAN (Göteborgs nation, Upsala). 

Till ledamöter i den vid förra sammanträdet beslutade komi- 

tén med uppdrag att utreda och afgifva förslag, huru en ento- 

mologisk-biologisk försöksanstalt, särskildt för iakttagelser rörande 

skadeinsekter, skulle kunna i vårt land, likasom mångenstädes i 

utlandet, bäst och billigast upprättas, utsågos: föreståndaren för 

I 
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Landtbruksakademiens växtpatologiska anstalt prof. JAKOB ERIKS- 

SON, direktören för Skogsinstitutet C. G. G. HOLMERZ, löjtnanten 

CLAÉs GRILL samt föreningens sekreterare prof. CHR. AURIVILLIUS 

och dess ordförande prof. O. SANDAHL. 

Ordföranden anmälde, att föreningen mot vissa vilkor hug- 

nats med ett statsanslag af 1,000 kr. för år 1891 till utgifvande 

af en särskild afdelning i tidskriften, innehållande populära upp- 

satser om skadeinsekter, för att bland allmänheten alltmera söka 

utbreda kunskapen om dessa djur. I sammanhang härmed till- 

kännagafs, att konservatorn Sv. LAMPA numera såsom ansvarig 

utgifvare ingått i redaktionen af Entomologisk tidskrift, af hvilken 

1:a häftet af 12:e årgången vid sammankomsten utdelades. 

Sedan de ekonomiska angelägenheterna afslutats, höll prof. 

CHR. AURIVILLIUS föredrag »om de sekundära könskarakterernas 

systematiska betydelse» och framhöll därunder, att dessa känne- 

märken svårligen kunde användas till större slägtens indelning i 

grupper, men väl gåfve goda åtskilnader mellan arterna samt 

sannolikt ofta hade till uppgift att hindra parning mellan olika 

arter. 

Konservator LAMPA meddelade underrättelse om den skada, 

som arterna af skalbaggsslägtet Bruchus, under larvtillståndet, 

göra å våra såväl vilda som odlade ärtväxter. Han förevisade 

därvid en för Sverige ny art, Bönsmygen (Bruchus rufimanus 

Boh.) 

s. k. skotska hästbönor, hvilka voro inkomna från Danmark, där 

, som å en egendom 1 Skåne gjort stor skada å där odlade 

de länge odlats. 

Hr LAMPA visade en af kyrkoherde ANDERSSON i Färlöf upp- 

funnen mycket praktisk och lätt transporterad s. k. larvbur, till 

larvers uppfödande. En ritning till denna praktiska larvbur samt 

beskrifning af densamma skulle i tidskriften införas. 

Direktör HOoLMERZ redogjorde i ett sakrikt och särdeles in- 

tressant föredrag för den förstörande härjning å 400 tunnland, 

mest tallskog, som larverna af en fjäril, Zalhlmätaren (Bupalus 

piniarius), under senaste åren anstält i en trakt af Nerike. MHärj- 

ningen hade nu upprepats 2 år å rad, och i följd däraf var en 

stor mängd träd utgången. Utom tailen hade äfven gran ja äf- 

ven enens toppskott angripits. På grund af gjorda iakttagelser 

föreslog hr HOoLMERZ flere tillvägagåenden, hvilka borde kunna i 

2 
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hög grad inskränka och förekomma vidare härjningar af denna 

skadefjäril. Föredraget skulle ingå 1 tidskriften. 

Byråchefen J. Meves förevisade intressanta serier af stora 

frostfjäriln (Hibernia defoliaria), sistlidne oktober funnen i 

mängd å lindar i Hagaparken. De yttersta varieteterna i de 3 

serierna voro så olika hvarandra, att man lätt skulle varit frestad 

att anse dem som särskilda arter. 

É Oskar Th. Sandahl. 

PETE CRASSRISIBINTE: 

Thecla rudi, en af våra allmännaste dagfjärilar och en af de 

tidigaste, som förekommer i skogarne, är, då den befinner sig i 

hvila, lätt igenkänlig på vingarnes gröna undersida. 

Larven lärer, enligt WALLENGREN, lefva på Rubus frutico- 

sus, björnbärsbusken, och fjäriln kallas med anledning däraf Björn- 

bärs Snabbvingen. Professor AURIVILLIUS omnämner uti sitt ar- 

bete »Nordens Fjärilar», att larven lefver på Genista och andra 

ärtväxter. 

Att larven träffas på dessa växter har nog sin riktighet, men 

att hvarken Rubus fruticosus eller Genista, hvilken senare ej 

förekommer här i Stockholmstrakten, kan vara dess hufvudnäring, 

därom har jag sistlidne sommar haft tillfälle att öfvertyga mig. 

Under mitt vistande på ön Kungshatt i Mälaren fann jag 

under blåbärstiden på mina exkursioner, när slaghåfven användes, 

ofta små grönaktiga, gråsuggslika larver bland blåbärsriset, men 

: fäste mig till en början ej så mycket dervid, emedan jag 1 hastig- 

heten antog, att dessa voro fluglarver. 

Vid närmare efterseende trodde jag mig dock böra antaga, 

att det var någon Lycena-larv. Sedan min uppmärksarmhet blif- 

vit fästad på denna larv, sökte jag öfvertyga mig om, på hvilken 
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växt den vistades, samt fann honom alltid mer och mindre in- 

krupen uti blåbären, hvilka han formligt åt ur, det ena efter 

det andra. 

Under den tid, då blåbären ännu voro omogna, träffades 

den mer sällan, likväl fann jag äfven då små larver sittande på 

bären. Längre fram kunde man knappt träffa några mer all- 

männa larver och de förekommo aldrig på annat sätt än inkrupna 

i blåbären. Förgäfves sökte jag att få se dem äta blåbärs- 

blad, men fann därvid den sällsynta larven af Laszocampa ilici- 

folia L., som med god smak förtärde blåbärsbladen, men aldrig 

rörde frukten. 

Uti HäBgners arbete öfver larver finnes Zhecla rubi afbildad 

dels på Helianthemum vulgare, men äfven på Empetrum nigrum 

(kråkbär) och som denna senare växt finnes på samma trakter 

som blåbären, antyder detta, att larven troligen är en bärätare 

på icke allenast Myrtillusarter utan äfven andra bärsorter. 

Då fjäriln för omkring 14 dagar sedan utkläcktes, erhöll jag 

bland andra ett exemplar med ett tydligt gröngrått bredt band 

på öfversidan af bakvingarne samt äfven en ljus fläck på fram- 

vingarne. Denna aberration är ej upptagen uti STAUDINGERS kata- 

log eller i något annat arbete, som jag rådfrågat, och är troligen 

förut ej känd. Exemplaret är aflemnadt till Riksmusei Entom. 

afdelning. 

Stockholm den 25 April 1891. 

Gottfried Hofgren. 

NOTIS 

Med anledning af en 1 de dagliga tidningarne synlig notis, 

att herrar SANDIN och WIiBERG i Göleborgstrakten anträffat flere 

exemplar af den sällsynta skalbaggen Zeugophora Turneri kan 

jag upplysa, att riksmusei entomologiska afdelning eger ett svenskt 

exemplar, som redan 1886 togs vid Skenninge af D:r H. NERÉN 

och af honom godhetsfullt öfverlemnats till riksmuseum. 

Chr. ÅA. 
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NEUE COLEOPTERA LONGICORNIA 

VON 

CHR. AURIVILLIUS. 

INET 

11. Coelodon? prionoides n. sp. 

Elongatus, fusco-brunneus, elytris obscure castaneis; corpore 

subtus, capite prothoraceque dense breviter pilosis, elytris pedi- 

busque subsericeo pubescentibus; prothorace modice transverso, la- 

teribus subrectis, supra parum inz&equali; elytris modice convexis, 

subceylindricis, latitudine basali fere triplo longioribus obsolete 

tricostatis, subtilissime coriaceis et dense subtiliter punctulatis, 

apice conjunctim obtuse rotundatis, inermibus; pedibus brevibus, 

femoribus tibiisque paullum compressis, inermibus. 2. — Long. 

corporis 42 m.m.; lat. ad. humeros 12". 

Patria: Damara (De Vylder). — Museum Holmiense. 

Diese eigenthämliche Art, welche einem Prionide aus der 

Gruppe der Aegosomiden oder der Monodesmiden recht ähn- 

lich ist, gehört ohne Zweifel zu den ächten Cerambyciden und 

ist mit den Gattungen Zaurotagus und Coelodon nahe verwandt. 

+ Se Entomologisk Tidskrift Årg. 8. 1887 p. 191—197. Obs. Euoplia 

argenteomaculata Auriv. 1, ec. = Lamia pulchellator Westw., que in catalogo 

Gemming. et Harold. ad genus Batocera [!] relata est, ubi eam quzrere mihi 

in mentem non incidit. Cnf. Gahar An. N. Hist. (6) 1. p, 277 et Ritsema 

Notes Leyden Museum 9. p. 219 note; 10 p. 198. 

Entomol, Tidskr. Årg. 12. H. 2 (1891). 15 7 
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Wahrscheinlich bildet sie den Typus einer neuen Gattung; so 

lange aber der & nicht bekannt ist, erscheint es mir nicht rath- 

sam eine neue Gattung aufzustellen. 

Der Kopf ist mässig gross, schwarzbraun, runzelig, gelbhaarig 

und hat eine deutliche, zwischen den Augen und den Fählern 

sehr tiefe Mittelfurche. Der Stirnquadrat ist tief eingesenkt und 

undeutlich begrenzt. Der Vorderrand des grossen Clypeus ist 

deutlich verdickt (wie aufgehoben), schwach crenulirt und in der 

Mitte stark gebogen, so dass der Epistom beinahe ganz bedeckt 

wird. Die Oberlippe ist von dichtgestellten gelben Haaren bei- 

nahe völlig bedeckt. Die Mandibeln sind kurz und sehr dick, 

schwarz, grob punktiert und behaart, nur die eingebogene Spitze 

ist glänzend glatt und nackt. Die Antennen sind ungefähr 20'' 

lang und reichen kaum itber die Hälfte der Decken; das erste 

Glied ist kurz und dick, an der Spitze deutlich dicker, das 

dritte wenigstens halbmal länger als das erste, das vierte kir- 

zer als das erste, das fiänfte so lang als erste und die folgenden 

beinahe so lang als das dritte; die Gleider 3—6 sind einfach, 

am Ende kaum verdickt, 7—10 sind etwas zusammengedruckt 

und haben am Ende die aissere Ecke zahnartig ausgezogen. Die 

Augen sind grob facettirt, mässig tief ausgerandet; die viel grös- 

sere untere Hälfte erreicht nicht den Vorderrand der Fählergruben. 

Das Halsschild etwas breiter als lang mit kaum ausgebuch- 

teten Seiten, schwarzbraun mit dichter' und kurzer Behaarung; 

die Oberfläche ziemlich gleichmässig gewölbt etwas uneben aber 

ohne solche Querrunzeln wie bei Zaurotagus Klugz, in der Mitte 

mit einer undeutlichen kreuzformigen Erhabenheit; in den Seiten 

nahe dem VWorderrande steht ein stumpfes, wenig vortretendes 

Höckerchen. 

Die Fliägeldecken sind dunkel kastänienbraun, mit dännem 

Toment bekleidet, von der quer abgestutzten Basis bis zur ab- 

gerundeten Spitze beinahe gleich breit, jede mit drei nur in der 

Mitte deutlichen Längsrippen. 

Die Unterseite rothbraun, fein punktiert; Prosternum etwas 

dunkler, schwärzlich. Die Vorderhäften aussen wenig eckig vor- 

tretend, hinten ganz geschlossen. Das Prosternum hinten stark 

niedergebogen ohne Beule. Die Fisse linear, deren drittes Glied 

nicht breiter, eher etwas schmäler als die vorhergehenden. 

16 
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12. Haplopsebium nigricorne n. sp. 

Haplopsebium mn. gen. Caput breve, latum, pone oculos 

paullulum angustatum, genis brevibus. — Oculi convexi, subovati, 

subintegri, pone antennas levissime tantum emarginati. — Palpo- 

rum  articulus apicalis subceylindricus, truncatus. — Antenne 

corpore breviores (femina?) subserrate articulo tertio quam 4:0 

et seqventibus breviore, scapo obconico, apice integro. -— Pro- 

thorax subceylindricus, lateribus inermis. — Scutellum parvum, 

apice obtusum. — Elytra abbreviata, metathoracem parum supe- 

rantia, apice dehiscentia, ad basin utrinque pone humeros costata. 

— Abdomen segmentis 5 normalibus compositum; segmentum 

primum reliqvis multo longius. — -Femora incrassato-clavata, po- 

steriora petiolata, abdomine multo breviora. — Tibie postice 

elongat&, apicem versus incrassat&e et compresse. — Tarsi parvi, 

breves, postici tibiis quadruplo breviores. 

Diese neue Gattung ist mit Psebium und Macropsebium 

nahe verwandt, ist aber von diesen und itibrigen Gattungen der 

Psebiid&e durch die sehr schwach ausgerandeten Augen, das kurze 

dritte Glied der Fiihler und die gekeulten Schenkel sofort zu 

unterscheiden. Wenn das einzige mir vorliegende Stäck ein 2 ist, 

so vermisst man bei dieser Gattung auch die tiefe Endgrube an 

der Bauchseite des Hinterleibes. 

H. nigricorne n. sp. Flavo-testaceum, subsericeo-pubescens; 

apice mandibularum, oculis, articulis 3—11 antennarum, tibiisque 

posticis basi excepta nigris; tarsis posticis obscure brunneis; an- 

tennis apicem articuli 1! abdominis vix superantibus, ab articulo 

6? subserratis et leviter compressis; capite dense punctato, opaco ; 

prothorace nitidiore, latitudine vix longiore, basi apiceque paullu- 

lum angustato; elytris dense, at subtilissime punctulatis singulis 

apice angustatis et obtuse rotundatis; pedibus setoso-punctatis. — 

Kong. corp. 11; lat. max. ad humeros2!". 

Patria: Gabun, Africa occ. — Typus. Museum Holmiense. 
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13. Eucharassus? Nisseri n. sp. 

I ler 5" 

Cylindricus, subtus virescens, supra subviolascenti-niger ely- 

trorum dimidia fere parte basali aurea, femoribus basi flavescen- 

tibus, tibiis tarsisque brunneo-nigris; capite modice exserto, rude 

punctato, fronte omnino verticali, utrinque prope oculos carinata, 

profunde impressa, medio area parva nitida impunctata, at 

transversim striata; prothorace cylindrico,latitudine paullo longiore, 

intra basin et apicem constricto, medio rugoso-in&equali; elytris 

cylindricis, lateribus medio vix perspicue emarginatis, supra 

paullum planatis, singulis apice obtuse rotundatis, parce punctu- 

latis et pubescentibus. 9. — Long corporis 

18''. lat. max. ad humeros 4". 

Patria: Columbia (Nisser) — Museum 

Holmiense. 

Diese eigenthuämliche Art erscheint mir 

| durch ihren Körperbau in der Mitte zwi- 

schen Lissozodes BATES und FEucharassus 

BaTtES" zu stehen. Durch tief gefurchte Fih- 

FORESTER lerglieder, stark hervorstehende Vorder- und 

Mittelhäften und durch den zweimal zu- 

sammengeschniärten Prothorax stimmt unsere Art mit Eucharas- 

sus dispar Bates iberein, durch das eiförmige Endglied der 

Palpen, die beinahe gleichbreiten Fliägeldecken, die an der Basis 

mehr haarigen Fihler und durch den ganzen Habitus und 

Farbenkleid weicht sie von Ezucharassus ab und ähnelt dem 

Lissozodes basalis WHITE. . 

Das Legerohr ist bei unserem Stiäcke ausgestreckt und die 

Spitze des verlängerten Hinterleibes niedergebogen; das Pygidium 

därfte jedoch auch bei normalem Zustande des Hinterleibes 

kaum vollständig von den Flägeldecken bedeckt sein. 

Die 5 ersten Fihlerglieder sind beiderseits, das 6:te und 

7:te nur unten behaart; die 4 letzten dagegen beinahe ganz nackt. 

+ Mr. C. J. Gahan hat die Gite gehabt meine Art mit dem Typus von 

Lissozodes in British Museum zu vergleichen und hat meine Aufmerksamkeit 

auf die Gattung Zueharassus BATES gelenkt. 
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Die Bauchseite des Hinterleibes ist wie bei den Xystrocera- 

Arten und einigen anderen Cerambyciden grubig-gerunzelt, ein 

Verhältniss, das wohl vom FEintrocknen abhängig ist. 

14. Cosmoplatus peruvianus n. sp. 

Kigarert 

Cosmoplatus N. Gen. (Paristemiidae). — Caput subquadratum 

genis modice elongatis. — Mandibule valide, apice acute in- 

curve. — Palpi breves, Xequilongi articulo ultimo obconico, paul- 

lulum compresso. — Oculi profunde emarginati, tenue granulati. 

— Antenn& corpore sesqui longiores, I 1-articulate;, articulus 1:us 

obconico-clavatus, articuli 2—6 subtus longe 

et densissime fasciculato-fimbriati, 4:us 3:10, 

5:0 et 6:0 inter se &qualibus paullo brevior; 

articuli 3—56 crassiores, carinati et subcom- 

pressi, sequentes tenues, cylindrici et obso- 

letius carinati, ultimus valde elongato-acumi- 

natus, 7—9 apice extus spina brevi armati. 

— Prothorax basi qvam apice multo latior 

lateribus arcuatis et obtuse marginatis, basi 

bisinuatus et medio obtusissime lobatus angulis fo RIGID 

posticis retro productis, subdepressis apice vianus ÄURIV. 

subacuto paullulum elevato. — Scutellum apice rotundatum. — 

Elytra basi prothorace haud latiora, parum convexa, subparallela, 

apice obtuse conjunctim rotundata, supra &qualia, in ipso latere 

costa ab humero exeunte munita, margine breviter setoso-fimbriata. 

— Prosternum inter coxas angustum, coxarum marginem posticum 

haud attingens. — Mesosternum subplanum, inter coxas latum, apice 

truncatum. — Abdomen segmentis 5 compositum; segmenta 1—4 

subequalia, s5:um brevius, apice rotundato-truncatum; processus 

intercoxalis triangularis. — Acetabula antica postice late aperta. 

— Coxe antice extus valde angulate, subtransverse, intermedix 

extus angulate; postice transverse, separate, — Femora paullum 

compressa; postica segmentum tertium abdominis haud superantia. 

— Tibie extus carinate. — Tarsorum articuli 1—3 subequales, 
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infra spongiosi, 4:us obconicus, apice paullulum depressus. — 

Corpus undique pubescens. 

Genus singulare acetabulis anticis extus apertis coxisque 

igitur extus valde angulatis nec non elytris supra equalibus, non 

costatis facillime ab omnibus mihi cognitis generibus Paristemii- 

darum distinguendum. 

Wenn mann diesen Käfer nach Lacordaires Uebersicht der 

Familien examinirt, kommt mann nothwendig zu den Schluss, 

dass er unter den Compsoceriden zu suchen wäre. Von den 

Compsoceriden ist Cosmoplatus jedoch durch die gleich langen 

Palpen, das breite Prothorax und den ganzen Habitus so ver- 

schieden, dass er mit ihnen kaum zu vereinen ist. In dieser 

Hinsicht stimmt er viel besser mit den Paristemiiden Lacordai- 

res tiberein und mag am besten in dieser Familie stehen. 

C. peruvianus n. sp. Ferrugineo-ochraceus, pubescens; 

mandibulis, capite supra inter oculos, antennis, elytris pone me- 

dium, abdomine, femoribus posticis, tibiis (basi excepta) tarsisque 

nigris vel nigro-brunneis; elytris setoso-punctatis. — Long. cor- 

felat ad humeros! sex 

Patria: Peru; Amazon super. (A. D:o Standinger acqvisitus). 

poris 10'' 

— Museum Holmiense. 

Die schwarze Farbe der Fliägeldecken geht in der Mitte viel 

länger vorwärts als an der Naht und an den Rändern und geht 

allmählich ohne scharfe Grenze in die ockergelbe Farbe iber. 

15. Ozodera callidioides Dur. gg. 

Fipaige 

Mas. Brunneo-niger; antennis (apicibus ar- 

ticulorum 1—9 nigris exceptis), dimidia parte 

apicali elytrorum nec non basi femorum ferru- 

gineis; corpore infra et margine apicali et basali 

prothoracis dense, basi elytrorum sparsius lute- 

scente-pilosis; antennis I11-articulatis, corpore 

plus sesqui longioribus; prothorace supra in- 

&qualii utrinque antice area opaca, transversa, 

densissime granulato-punctata, preterea subniti- 
Fig. 3: Ozodera cal- ö ATA bd RT 

lidioides Dvr. I do, sparsim punctato, medio impressionibus dua- 
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bus carina transversa separatis instructo. — Long. corporis 26"', 

lat. max. ad humeros 8". 

Die fs der Ozodera-Arten waren bisher nicht bekannt oder 

wenigstens nicht beschrieben und darum habe ich diesen beschrie- 

ben und abgebildet. Er gehört mit Sicherheit zu einem Weib, 

welches aus demselben Gegend (Columbien) stammt und das ich 

als O. callidioides Dur. identifiiert habe. Das &Q ist einfarbig 

lederbraun mit etwas bleicheren Fliägeldecken; die vorderen Sei- 

ten des Halsschildes sind weniger dicht punktirt, als beim g&, die 

dichtere Punktierung aber ist an den Seiten hinterwärts beinahe 

bis zur Basis ausgebreitet. Das 9 misst nur 20"'. 

16. Monohammus lunifer n. sp. 

FigotA: 

Fuscus, pube cervina undique dense tectus; elytris macula 

subpentagona scutellari, vitta lata obliqua in margine mox pone 

humeros incipiente et versus medium sutur&e directa, sed suturam 

non attingente, maculam autem concolorem obliquam, a mar- 

gine ”exteriore prope apicem exeuntem fere tangente nec non 

vitta brevi suturali prope apicem sita nigris 

ornatis et (basi excepta) setis brevibus nigris 

obsitis; antennis corpore nonnihil breviori- 

bus, articulis 3:0 et 4:0 &que longis; tuber- 

culis antennarum erectis, subcontiguis, sulco 

angusto profundo separatis; prothorace basi 

apiceque transversim bistriato, medio valde 

gyroso-in&quali;, elytris levibus, omnino non 

granulatis, apice obtuse rotundatis, inermi- 

bus; segmento ultimo abdominis apice trun- 

cato et piloso. 9 — Long. corporis -30'", Fig. 4. Monohammaus 
Lenifer AURIVO. 

lat. max. ad humeros fere 10'". KCR NR 

Patria: Gold Coast, Guinea. — Museum Holmiense. 

Diese Art ist durch die kärzen Antennen, deren drittes Glied 

"nicht länger als das vierte ist, und durch die mehr aufrechten 

und  genäherten Fiihlerwurzeln von den typischen Monohammus- 
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Arten sofort zu unterscheiden. In der Zeichnung kommt sie dem 

Monoh. Thomsonz CHEVR. am nächsten und erinnert an die Le- 

prodera-Arten, von denen sie jedoch durch das einfache Mesoster- 

num und die innen nicht gehöckerten Vordertibien abweicht. 

17. Agnia pulchra n. sp. 

Virescente-atro-ccerulea, maculis fasciisque sulphureo-lanugi- 

nosis ornata, vittis tribus latis frontis, subcontiguis genasque te- 

gentibus, vitta brevi pone oculos alteraque angusta verticis, la- 

teribus, basi et vitta dorsali prothoracis, scutello, elytrorum fascia 

transversa obliqua ante medium, altera angustiore pone medium, 

macula singula anteapicali nec non macula utrinque pone hume- 

ros sulphureis; pectore abdomineque fere totis sulphureo-lanugi- 

nosis; pedibus articulisque 3 —4 antennarum tenuissime pallido 

pubescentibus ; prothoracis disco sparsim punctulato et prope sul- 

cum transversum posticum serie punctorum aliquot profunde im- 

pressorum; elytris nitidis ad basin rude punctatis et granulatis, 

posterius minus profunde punctatis. — Long. corporis 16'', lat. 

Max. Öh 

Patria: Manilla. — Museum Holmiense. 

Diese von THOREY an unseres Museum als »Unicum> iiber- 

gesandte Art ist mit Å. casta NeEwm. und clara Newm. nahe 

verwandt, aber durch die weit mehr ausgebreitete, schwefelgelbe 

Behaarung, welche auf den Flägeldecken zwei vollständige 

Querbinden bildet, unterschieden. 

18. Prosopocera inermis n, sp. 

Brunnea, undique griseo-pubescens, elytris maculis flave- 

scenti-griseo-lanuginosis, in fascias duas fere conglomeratis varie- 

gatis; corpore infra densius pubescente; fronte tuberculis duobus 

parvis infra connatis instructa; genis longis quam lobo inferiore 

oculorum vix brevioribus; antennarum articulis 3—6 paullum in- 

crassatis, subtus dense brevissime ciliatis; prothorace cylindrico, 

transverso, basi apiceque profunde transversim bistriato, supra vix 

conspicue punctato, lateraliter omnino inermi; elytris elongatis, 
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subceylindricis, basi recte truncatis, apice conjunctim obtuse ro- 

tundatis, undique sat dense fortiter punctatis, basi paullo profun- 

dius punctatis, sed vix scabris, brunneis, apice infuscatis, pedibus 

punctulatis, 2xXqualiter pubescentibus. — Long. corp. 1i5'', lat. 

max. ad humeros 4,5". 

Patria: Svakop fluvius, Afric&e merid. (J. WAHLBERG). — 

Museum Holmiense. 

Ungeachtet des unbewaffneten Halsschildes gehört diese Art 

ohne Zweifel in die Gattung Prosopocera und ist mit P. De- 

geeri FÅHR.! und P. Dejeani GAHAN nahe verwandt. Das be- 

schriebene Stick scheint:ein & zu sein, hat aber das Stirnhorn 

nur durch zwei kleine Höckerchen angedeutet. 

19. Anybostetha Wahlbergi n. sp. 

Bion: 

Elongata, cylindrica, brunnea, undique pube densa cinerea 

tecta; margine oculorum, macula frontali inter antennas, maculis 

5 rotundatis, in seriem transversam medianam +«& 

locatis prothoracis, nec non maculis 5 (una ba- 

sali in medio inter humerum et scutellum, una 

nigro-pupillata mox ante medium, una versus 

apicem et 2 lateralibus ante medium, plus mi- 

nus connexis) in singulo elytro, maculaque epi- / 

sternorum mesothoracis ochraceo-lanuginosis; ocu- 

lis magnis, lobo eorum inferiore subquadrato, 

quam genis brevibus plus quadruplo longiore, 

fronte inter oculos subplana; prothorace omnino 

inermi, apice quam basi paullo latiore, margine Fig. s. Anybostetha 
s ? : : S Wallbergi AURIV. 

apicali medio paullulum cuculliformi-producto ; 

intra apicem transversim uni-, intra basin bi-sulcato, elytris ad 

humeros granuloso-punctatis, deinde obsolete punctulatis, apice ob- 

tuse rotundatis; femoribus posticis segmentum secundum abdomi- 

Monohammus Degeeri FÅHR. ist eine Prosopocera und wahrscheinlich 

mit P. aspersa GAHAN (Tr. Ent. Soc. 1890 p. 314) identisch. Die beiden Ty- 

pen Fåhreus' sind Weibchen, Gahans Beschreibung des Mannes passt doch 

ziemlich gut. 
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nis vix superantia; antennis corpore paullo longioribus, pubescen- 

tibus, haud ciliatis. — Long. corporis 18'', lat. max., ad'hu- 

meros, 4,5”: 

Patria: N'Gami lacus, Africa merid. (J. Wahlberg). — Mu- 

seum Holmiense. 

Ich kenne nicht den Typus der Gattung Anybostetha ; nach QUE- 

DENFELDTS !) Beschreibung kann unsere Art doch wahrscheinlich in 

diese Gattung gestellt werden. Die Gattung Ånybostheta ist mit 

Ålphitopola THOMSON und Zalatida FÅnR. sehr nahe verwandt, 

wenn aber Å. saperdoides dieselbe Bildung der Augen wie ÅA. 

Wahlbergi hat, so kann mann die Gattung von allen anderen 

Prosopoceriden durch die grossen Augen und die in Folge davon 

sehr kurzen Backen unterscheiden. 

Diese und die vohergehende Art gehörten unter den vielen 

interessanten Sachen, welche 'der berihmte schwedische Naturfor- 

scher und Reisende J. WAHLBERG auf seiner letzten, leider so 

traurig abgebrochene Reise im Damaralande einsammelte. 

20. Marmylaris Buckleyi. PASCOoE. 

Fig: 

Diese eigenthämliche Form ist an 

viele Sammlungen von Graf MANNERHEIM 

unter dem handschriftlichen Namen von 

Dorcomorpha subcaudata versandt. Die 

Gattung Marmylaris ist von LACORDAIRE 

nicht erwähnt und wenn Mr GAHAN nicht 

die Gite gehabt hätte mein Figur mit 

den Exemplaren in British Museum zu 

vergleichen, hatte ich die Art kaum iden- 

tifiieren können. Marmylaris verbindet 

durch Habitus und Körperbau die Nipho- 

niden sehr eng mit den Parmeniden und 
Fig. 6. Marmylaris Buckleyi j 5 SR & 

PASCOE. bietet ein Beispiel von den grossen Schwie- 

rigkeiten in der Systematik der Cerambyciden. 

t) Berliner Ent, Zeitschr. B. 32. 1888, p. 201—202. 
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ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

SAMMANKOMST DEN 25 APRIL 1891. 

Föreningen samlades såsom vanligt å Hötel Phoenix, med 

Prof. O. SANDAHL såsom ordförande, som meddelade att på för- 

slag af hrr R. ROESLER och G. HOFGREN till ledamot af förenin- 

gen invalts Fotografen Hr ERNST ROESLER, Stockholm, hvilken 

jämte öfriga närvarande ledamöter af ordföranden helsades väl- 

kommen. 

Sedan protokollet för föregående sammankomst blifvit upp- 

läst och godkändt, erinrade ordföranden om den stora och smärt- 

samma förlust, som Entomologiska föreningen, särskildt dess sty- 

relse, gjort genom den plötsliga bortgången af föreningens och 

styrelsens medlem, den af alla, som närmare kände honom, vör- 

dade och afhållne f. d. konservatorn vid riksmuseets zoologiska 

afdelning F. W. MEVES, som genom ett slaganfall bortrycktes 

torsdagen den 9 april. Ordföranden anförde några drag och data 

ur den bortgångne vännens lif och en något utförligare minnes- 

runa öfver WILHELM MEVES skulle i Entomol. Tidskrift införas 

(se detta häfte sid 81). 

Ytterligare en medlem hade föreningen genom döden för- 

lorat, i det jägmästaren i Burträsks revir af Vesterbottens län 

P. F. M. Von WEDDERKOP den 17 april afled i en ålder af 46 år. 

Derefter upplästes revisorernes berättelse om förvaltningen 

af 1890 års angelägenheter och beviljades styrelsen den af revi- 

sorerna tillstyrkta ansvarsfriheten för nämda år. (Revisionsbe- 

rättelsen är införd här nedan.) 

Professor AURIVILLIUS höll sedan ett med taflor illustreradt 

längre föredrag om /fikonsteklarne, hvilka förete högst egendom- 

liga former och förhållanden. 

De vilda fikonträden frambringa inuti sina underliga blom- 

ställningar, hvilka just utgöra hvad vi kalla fikon, endast han- 

blommor och gallblommor, då däremot i de odlade fikonen en- 
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dast honblommor förekomma. En liten parasitstekel af Pteroma- 

linernas grupp, Blastophaga grossorum GRAV., kryper in i frukt- 

samlingen (fikonet) och lägger ett ägg i hvarje åtkomlig gallblomma 

hos det vilda fikonträdet, hvarigenom fröämnet förstöres och 

fruktämnet — enligt nyare påståenden — omvandlas till ett slags 

gallbildning. Härigenom påskyndas fikonets mognad och han- 

blommornas utveckling. Ur de vilda fikonen, som innehålla 

hanblommor, kläckas honsteklar, som tränga ut genom dess 

mynning just vid tiden för honblommornas utveckling i de odlade 

fikonen och begifva sig till dessa samt — såsom Linné redan 

omtalar — öfverföra frömjöl från hanblommorna till honblom- 

morna. Utan en dylik symbios mellan steklarne och fikonen 

skulle icke några fröämnen hos de sist nämda någonsin kunna 

blifva befruktade. Att stekelbesöket afser befruktning af hon- 

blommorna framgår äfven deraf, att ämnen till fikon, som icke 

blifvit befruktade, efter regeln icke vidare utvecklas, utan vissna 

och falla af. Emellertid har i tidernas längd hos det odlade 

fikonet utvecklats förmåga att gifva mogna fikon, äfven då inga 

befruktande steklar finnas till hands, men alla fröämnen äro 

hos sådana fikon outvecklade och således icke grobara. Under- 

sökningar af andra arter af det stora slägtet Ficus hafva visat, 

att analoga förhållanden sannolikt ega rum hos alla de mer än 

goo arterna, och det är antagligt, att hvarje art har sin särskilda 

symbiotiska stekel. Här — liksom på så många håll —' utbreder 

sig ett stort fält för forskning. 

Hr HOFGREN demonstrerade en hittills icke iakttagen varietet 

af den lilla vackra gröna hallonsnabbvingen, Thecla Rubi. (Se 

sid. 95). 

D:r S. NORDSTRÖM framstälde, med anledning af en i en 

-. 

Stockholmstidning förlidet år införd »Föreläsning om myggor», 

den frågan, om det endast vore mygghonorna och icke hanarne, 

som vore blodsugare. Han framlade en intressant historik öfver 

åsigterna angående denna fråga hos så väl äldre som nyare för- 

fattare, hvarigenom ådagalades, att meningarne varit och äro 

mycket vexlande äfven hos de förnämsta auktorer. Hr NORD- 

STRÖM hade förliden sommar förgäfves sökt på experimentel väg 

lösa frågan, helt enkelt emedan han icke påträffat några mygg- 

hanar, hvilka lätt igenkännas på sina prydliga »kammade> eller 
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fjäderlika pannspröt. Ett lifligt meningsutbyte utspann sig om 

denna fråga, men ingen af de närvarande hade erfarenhet om, att 

mygghanar sugit blod. De bestämda uppgifterna från flere äfven 

nyare håll, att icke ensamt mygghonorna äro blodtörstiga, mana 

till närmare undersökning af denna fråga. 

Hr J. Meves förevisade ett nykläckt exemplar från Bohus- 

län af den inom Sverige hittills endast i Skåne funna Teniocampa 

stabilis. Han hade äfven genom kläckning erhållit den sällsynta 

Åcronycta alni, af en larv som icke lefde på al, utan på asp. 

Hr C. GrRILL förevisade och rekommenderade på goda grun- 

der den nyligen fullständigt utkomna andra upplagan af den för- 

träffliga Fauna Baltica af SemuTtz, behandlande på ett utmärkt 

sätt äfven Sveriges skalbaggar. 

Revisionsberättelse för år 1890. 
Undertecknade, som vid Entomologiska Föreningens sammanträde den 14 

sistlidne december utsågos att revidera räkenskaperna för år 1890, få efter verk- 

stäldt uppdrag afgifva följande berättelse. 

A. F. Regnells fond och P. F. Wahlbergs fond, hvarifrån räntorna öfver- 

förts till Allmänna kassan, hade under året icke vunnit någon förökning samt 

utgjorde hvardera 2.000 kronor, 

Ständiga Ledamöters fond, hvarifrån räntan äfven öfverförts till Allmänna 

kassan, hade under året vunnit en förökning af 100 kr., i det att Friherre Carl 

De Geer af Leufsta inträdt såsom ständig ledamot. Den utgjorde vid årets 

slut 1.400 kronor. 

Oskar Sandahls fond, hvarifrån räntan likaledes öfverförts till Allmänna 

kassan, hade under året genom gåfva från sällskapet Fauna m. fl. vunnit en 

förökning af 51 kr. 55 öre och utgjorde vid årets slut 2,500 kronor. 

Af det sagda framgår, att de fyra förenämnda fonderna vid årets slut 

tillsammans utgjorde 7.900 kronor, 

Ställningen i Allmänna kassan utvisas af följande öfversigt: 

SE NELLIE AD EA AR AR 1 NESSER RE SN Tr ED ERS NAD AN 700: 02 

Inkomster : 

Under året influtna årsafgifter: 

ME LOT FRÖ OM röda os as sa NR US 6: — 

1 SER OO bok Ska io mm or RS SNS 6: — 

TOR TAGD RE bo EN RYAN 24: — 

229, ONS RA Sod [0 TEN SNARARE ft ARN SR 1.386: — 

TN IR. NAR TO francs Se 6: 89 1.428: 89 

Transport kr, 2.642: 105 ”"700:102 
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Transport kr. 2.642: 16 700: 02 

Räntor från förenämnde 4 fonder samt '!/2> års ränta 

acföre 1 juli simfHuma. arsafgiftef > ss cecon..octsee. 422: 84 

Behållning å försålda exemplar af tidskriften --...- FIS 2 

Försålda separater ur biblioteketssosooooooooooooo------- 3: IO 

» exemplar af GTilstordbokst so: spett 10: — 

För jannons; a CldSKInftem as eo peel om a a SEA 23 TIA 2SNDA 

Summa kr. 2.642: 16 
Kredit. 

Utgifter : 

För framställandet af häftet V af årgången 1889 af tidskriften: 

Uryckning, papper och häftning re -sslod-treosssode 359: 68 

För framställandet af årgången 1890 af tidskriften: 

Tryckning, papper och häftning........- 969: 73 

TILUSTEÄULON 2 = SEE SSE SRA FLSA SOT Ers AS 23 

Utsändning af tidskriften till in- och utlandet -.....- 106: 69 

INGE SAM Ma KOMStefna fos ost ard Jona FO SENATE Ne SEE 55: — 

Bokinköp för "biblioteket IcboM oslo lö sdssdröoe.ns 73: 60 

INbirdning jafböckersjeösdssesees dosa se ses es sla RES CR 

FiTARter Natt ans p Orter fil MO, cc oc seten SE SA SEEN SANNE 20:33 

ATV Oe "till CIS tELDUtOTCI = ne dee Susa så sd ASEAS UTN Klan (le 

Re K OMP UA: (Kers: STALS AE SRS EO AST SR MRS: = T10:503 

Summa kr, 2.642: 16" 

Antalet ledamöter utgjorde den 14 sistlidne december 286, hvaraf 242 

betalande, hvadan årsafgifternas belopp enligt denna beräkning uppgår till 1.452 

kronor. i 

Till behållning vid årets slut höra äfven, ehuru ej af oss inräknade i 

föregående räkenskapsöfversigt, ett mindre antal resterande årsafgifter, restupp- 

lagan af tidskriften och Grills ordbok samt för försäljning afsedda, men ännu 

ej realiserade separater ur biblioteket. 

Föreningens säkerhetshandlingar hafva af oss inventerats och befunnits 

vara i vederbörligt skick samt öfverensstämma med de i styrelsens protokoller 

derom antecknade beslut. Räkenskaperna äro i god ordning och med tillhö- 

rande verifikationer försedda, hvadan vi på grund af sålunda verkstäld gransk- 

ning tillstyrka Entomologiska Föreningen att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet 

för dess förvaltning under år 1890. Därjämte få vi, på grund af tagen känne- 

dom om styrelsens verksamhet, med synnerligt nöje framhålla, hurusom för- 

eningens arbetschef och styrelsen i dess helhet med samma oförtrutna och upp- 

offrande nit, som förut, vårdat föreningens angelägenheter. 

Stockholm den 23 April 1891. 

Gottfried Hofgren. Simon Nordström. 
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FÖRTECKNING ÖFVER AF UNDERTECKNAD FUNNA 

MICROLEPIDOPTERA INOM LANDSKAPET DAL. 

Aglossa pinguinalis 

Pyralis glaucinalis 

> farinalis 

Scoparia dubitalis 

> mercurella 

Eurrhypara urticata 

Botys porphyralis 

>»  octomaculata 

aurata 

»  purpuralis 

» — cespitalis 

»  furcalis 

»  prunalis 

> — pandalis 

Eurycreon verticalis 

Pionea forficalis 

Orobena e&timalis 

Hydrocampa stagnata 

» nympheata 

Cataclysta lemnata 

Crambus pascuellus 

; alienellus 

dumetellus 

> mytilellus 

> margaritellus 

å selasellus 

> culmellus 

> chrysonuchellus 

Crambus hortuellus 

» perlellus 

Ephestia elutella 

Aphomia colonella 

Galleria mellonella 

Simaethis fabriciana 

Rhacodia caudana 

| Teras comparanum 

> — ferruganum 

» — Schallerianum 

holmianum 

Tortrix ribeana 

> heparana 

» — podana 

» musculana 

» rosana 

» — inopiana 

> Forsterana 

» viridana 

> viburnana 

>» — Loeflingiana 

>  Conwayana 

»  Bergmanniana 

Lophoderus ministranus 

Amphysa Grotiana 

> gnomana 

Ablabia argentana 

Sciaphila Wahlbomiana 

Conchylis hamana 

» cruentana 

Coccyx rutilana 

» Hartmanniana 

dubitana 

» Smeathmanniana 

Kindermanniana 

» nana - 

Penthina salicella 

» semifasciana 

» capreana 

> cynosbatella 

pruniana 

Euchromia mygindana 

> striana 

» Branderiana 

I 

Sericoris antiquana 

» arcuella 

> Schultziana 

| » olivana 

| » Ljungiana 

| » rivulana 

> hercyniana 

> bipunctana 

Aspis Uddmanniana 

Aphelia lanceolana 

Rhophobota nzvana 

Phoxopteryx biarenana 

| » letana 

»  uncella 

> ungnicella 

»  Mitterbacheriana. 

> tineana 

>  myrtillana 

» lundana 

»  apicella 

P2&disca Solandriana 

» roborana 

2 tetraquetrana 

2 tripunctana 

> Penkleriana 

» tedella 

» nisella 

» campoliliana 

> hypericana 

» Hohenwarhiana 

Steganoptycha ramella 

incarnana 

» Ratzeburgiana 

» pygmeana 

Grapholitha cosmophorana 

» dorsana 

» populana 
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Grapholitha compositella 

Carpocapsa pomonella 

Strophosoma Rhediella 

Dighrorampha petiverella 

> plumbana 

Solenobia lichenella 

Lypusa maurella 

Scardia boleti 

Blabophanes rusticellus 

”Tinea corticella 

» — picarella 

» — granella 

> — ignicomella 

»  misella 

» — spretella 

» — pellionella 

»  lapella 

Lampronia rubiella 

Incurvaria muscatella 

> Oehlmanniella 

» rupella 

Nemophora Swammerda- 

mella 

Nemophora pilella 

» pilulella 

metaxella 

Adela Degeerella 

Ochsenheimeria vacculella 

Acrolepia cariosella 

Hyponomeuta padella 

Swammerdamia oxyacan- 

thella 

Prays fraxinellus 

Argyresthia pruniella 

» retinella 

> gemmella 

»> pygmeella 

« Goedartella 

» Brockeella 

» arceuthina 
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Cedestis gysseleniella 

Plutella porrectella 

» cruciferarum 

> annulatella 

Cerostoma radiatellum 

scabrellum 

» xylostellum 

Orhotelia sparganiella 

Depressaria arenella 

» applana 

» angelicella 

pimpinella 

» badiella 

å olerella 

Gelechia rhombella 

ericetella 

» virgella Thb. 

Bryotropha terrella 

Teleia Mouffetella Lin. 

Nannodia Hermannella 

Chelaria Hibnerella 

Ergatis ericinella 

Anacampis lingulella 

Anacampis anthyllidella 

Tachyptilia populella 

Brachycrossata cinerella 

Cladodes dimidiella 

Pleurota - bicostella 

Hypercallia citrinalis Scop. 

Harpella forficella Scop. 

Oecophora stipella 

» minutella 

Pancalia Leuwenhoekella 

Endrosis lacteella 

Glyphipteryx Bergstresse- 

rella 

Glyphipteryx Haworthana 

» equitella 

| Gracilaria alchimiella 

> stigmatella 

» falconipenrella 

Mellerud i Febr. 1891. 
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Gracilaria elongella 

» tringipennella 

» syringella 

> auroguttella 

Coleophora Frischella 

» serratella 

» vulnerarizx 

Chauliodus chza&rophyllus 

Butalis potentillx 

> — ch&nopodiella 

Batrachedra prxangusta 

Elachista gleichenella 

albifrontella 

Lithocolletis alniella 

» Kleemannella 

pastorella 

» roboris 

Tischeria Ekebladella Bj. 

Bucculatrix cidarella 

» frangulella 

Opostega salicella 

» reliquella 

Micropteryx calthella 

aureatella 

Sparmannella 

Micropteryx semipurpu- 

rella 

Cnemidophorus rhododac- 

tylus 

Platyptilia gonodactyla 

Mimeseoptilus serotineus 

> paludicola 

Sterophorus monodactylus 

Leioptilus scarodactylus 

osteodactylus 

Alucita hexadactyla 

L. J. Fredberg. 
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HVETEMYGGAN, CECIDOMYIA (DIPLOSIS) 

TRITICI Krre. 

AF 

SVEN LAMPA. 

(Taflan 6.) 

Tipula Tritici Kirev: Transactions of the Linnean Society, 
VeftNEre 3040 (1797); 1. et. vol. V, 96-—rr2 (1800); CURTIS: 
Journ. of Roy. Agric. Soc. of England 1845; FITCH: The Wheat- 
fly, Albany 1845; Noxious Insects of the State of New-York, 
Albany 1856; M. C. Bazin: Notice sur un insecte qui a causé les 
plus grands ravages dans nos derniers récoltes de blé sur pied, 
1846; D:r BALTHASAR WAGNER in Fulda: Diplosis tritici KIrBy 
etc. Stettin. ent. Zeitung, sid. 65, 169, (1866.) 

Beskrifning. Rödaktigt gul, bakkropp och ben ljusare, 
ryggen mörkare och mer brunaktig. Ögonen svarta, hopstötande 
på pannan. Vingarne något längre än kroppen, i spetsen run- 
dade, vattenklara, men i viss dager skiftande i flera färger, kan- 
terna hårfransade; andra längsribban förenar sig med framkants- 
ribban tätt bakom vingspetsen. — Mer sällan träffar man bland 
hvetet exemplar, som hafva vingfransar och aHa pannsprötsleder 
i behåll. 

Hanen. Pannspröten en half gång till så långa som krop- 
pen, svartaktiga, rotlederna två, gulaktiga, den första mot basen 
smalare, den andra kulformig; de öfriga lederna runda, skaftade, till 
antalet 24, hvar och en försedd med tvänne rader kransformigt 
ställda hår, af hvilka de vid basen äro längre, något böjda, de 
främre räta, kortare och gröfre. Bakkroppen består af 9 ringar, 
den sista försedd med tvänne inåt böjda klaffar, hvilkas spetsar 

Entomol. Tidskr. Årg. 12, H. 3—4 (1891). I 8 
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äro cylinderformiga, något afsmalnande mot spetsen. Längd 

0,9—1 mm. 

Honan. Pannspröten blott 3 så långa som kroppen, rot- 

lederna nästan af lika form som hanens, de öfriga till antalet 

12, cylindriska, skaftade och något hopsnörda vid midten, den 

innersta nästan dubbelt så lång som de öfriga, hvilka äro sins- 

emellan lika och försedda med tvänne rader kransformigt ställda, 

nästan lika långa hår; den yttersta med en smalare, kort för- 

längning i spetsen liksom hos hanen. Nionde bakkroppsringen 

är smal och innesluter det hårfina äggläggningsröret; båda 

kunna utsträckas till kroppens dubbla längd. Längd, då ägg- 

läggningsröret är indraget, 1,;—1,6 mm. 

Larven. Citrongul, valsformig, afsmalnande mot hufvudet 

och fullvuxen omkring 2 mm. lång. Sista kroppsringen kan upp- 

tagas i en bugt på den föregående och har baktill fyra tapp- 

formiga utväxter, af hvilka de två mellersta äro minst; på sidorna 

befinna sig å 3:e, 6:e—12:e ringarne ett litet utskott nära främre 

kanten af hvarje ring, hvilket ej angifves å figuren, emedan det 

blir märkbart först vid en starkare förstoring. Larven undergår 

flera, enligt WAGNER 5—56 hudömsningar. Huden är vanligen 

glatt då han lemnar axet, men blir sedan öfversållad med små 

spetsiga korn, hvilka blifva synliga vid 150 gångers förstoring. 

Efter sista ombytet är huden besatt med fjällika plättar, hvarige- 

nom larvens sidor synas vara liksom sågtandade. 

Puppan. Citrongul, de två sista kroppsringarne blekare, 

ryggen mer brunaktig, likaså andrören vid framkroppens främre 

kant. De yttre kroppsdelarne hos den fullbildade insekten äro 

hos puppan tämligen framträdande och skönjbara. Honpuppans 

längd är 1,6 mm., tredje benparets slidor i jämförelse med bak- 

kroppen kortare än hos hanpuppan, och sista kroppsringen utan 

bihang i spetsen. Hanpuppan är 1,> mm. lång och dess nionde 

eller sista kroppsring i spetsen försedd med två trubbiga tappar, 

motsvarande analklaffarne hos det utbildade djuret. 

Utbredning. Denna gallmygga har redan i snart hundra 

år varit känd i England samt där, oaktadt sin ringa storlek, 

uppträdt emellanåt såsom den fruktänsvärdaste snart sagdt bland 

alla skadeinsekter. Verkningarne af hennes larvers närvaro i 

hveteaxen lära, efter hvad man påstår, blifvit anmärkta långt 
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förut, men det synes hafva varit en person vid namn CHRISTOPHER 

GULLET, som först observerat själfva larverna i hveteaxen, hvarom 

upplyses i ett bref i »Philosophical Transactions» af år 1771. 

Sedan dess lär intet blifvit bekantgjordt rörande dem förrän 

1796, denna gång genom MARSHAM, som inför Linneanska säll 

skapet 1 London tillkännagaf, att en farmer i Hertfordshire 

vid namn LonGc då hade varseblifvit dylika. MARSHAM Dbe- 

skrifver dem tämligen tydligt och omnämner till och med deras 

förmåga att hoppa, äfvensom att de af dem angripna hvetekornen 

blifva skrumpna. MARWwICK skall hafva funnit sådana larver äf- 

ven i småaxen på Åvena Fatua och sir JOSEPH BANKS afbildade 

dem, tillika med hveteax och korn, hvilka figurer sedermera an- 

vändes af JoHnN CURTIS; men ingen af ofvannämda personer, med 

undantag af den sist anförda, synes haft någon kännedom om 

själfva myggorna. 

År 1797 meddelade KIrRBY till nyssnämda sällskap under- 

rättelser, icke allenast om hvetemyggan, som han kallade Z77pula 

Tritictz, utan äfven rörande tre arter af dess parasiter, nämligen 

Ichneumon Inserens, Tipulae och Penetrans. - Han försäkrar 

tillika, att nämda år knappast kunde uppletas ett enda hveteax, 

hvari ej åtminstone några blommor voro angripna, och trodde sig 

hafva funnit puppor, fastän sådana voro mycket sällsynta. Senare 

undersökningar hafva dock gifvit vid handen, att dessa ej voro 

verkliga puppor, utan larver, som något sammandragit sig inom 

sin hinnartade och genomskinliga ytterhud, för att i detta tillstånd 

tillbringa vintern. Efter att hafva inlagt larver i ett glas, till 

hälften fyldt med jord, lyckades det KrRreY till sist att få hvete- 

myggor utkläckta. Det dröjde sedermera ej längre än till den 

3 juni 1798, innan nyssnämde berömde naturforskare på hvete- 

fälten fann myggorna, och han beskrifver sedermera såväl dessa 

som deras lefnadssätt under svärmningen. 

Under en därpå följande tid, ända till år 1827, måtte den 

skada myggan åstadkom i England varit af föga betydenhet, 

emedan inga underrättelser härom föreligga; men nyss nämda 

år låter hon åter tala om sig, denna gång genom GORRIE, som 

uppskattar de förluster hon då förorsakade inom blott några få 

grefskap i Skottland till 20,000 pund St., till 30,000 pund 

1828 och 36,000 året därpå. BELL säger rörande hennes fram- 
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fart i Pertshire, »ännu ett år eller två, och hvetemyggan skall 

göra två tredjedelar af jordbrukarne bankrutt». Så kom åter en 

tidrymd af omkring ett fjerdedels sekel, hvarunder skadedjuret 

väckte föga uppmärksamhet i England. 

Det är ej bekant vid hvilken tidpunkt hvetemyggan började 

uppträda i Frankrike, men första underrättelsen om henne lem- 

nas där genom D:r HERPIN i Metz, hvars observationer skola 

datera sig från 1842, och M. C. BaAzZIN skref sedermera en mono- 

grafi öfver henne, som åtföljdes af vackra figurer. 

Den första notis om hennes förekomst i Tyskland meddelas 

1 årgången för 1860 af Stettin. ent. Zeitung, hvari omförmä- 

les, att hon då visat sig i stor mängd 1 hvetefälten vid Königs- 

berg. B. WAGNER anträffade henne i Fulda 1865 och tror, att 

hon funnits både där och annanstädes i Tyskland redan långt 

förut, fast ingen kommit att observera henne. 

Om vår hvetemygga och den, som uppträder i norra Ame- 

rika, äro en och samma eller skiljda arter, synes ännu vara oaf- 

gjordt, men de flesta entomologer, som sysselsatt sig med dem, 

antaga det förstnämda. I Förenta Staterna blef hon uppmärk- 

sammad redan 1820 i West Vermont, enligt JEwETtT, men BUEL 

anser att det skedde något senare, eller 1828, då hon var all- 

män uti de till Nedra Canada gränsande delarne af nämde stat. 

Härifrån utbredde hon sig i alla rigtningar öfver en stor del af 

Canada och samtliga de östra unionsstaterna. 1830 iakttog man 

henne i staten New-York och två år senare blef hon där så talrik, att 

man allmänt öfvergaf hveteodlingen under en tid, enligt hvad 

berättas i »Cultivator»> och »New England Farmer». Från bör- 

jan af 1860-talet till 1883 gjorde hon likväl ingen märkbar skada 

i N. Amerika, men sistnämda år härjade hon på Prince Edwards 

Island i Canada. Fastän iakttagelserna rörande detta skadedjurs 

uppträdande öfver hufvud taget äro ganska bristfälliga, tror 

sig dock D:r Asa FitcH kunna antaga, att det visar sig i mängd 

periodvis, med omkring tjugufem års mellantid. 

När hvetemyggan först uppträdde i Sverige är icke heller 

säkert bekant, lika litet lär det nu kunna afgöras, om hon under 

en jämförelsevis senare tid dit invandrat söder ifrån eller varit 

inhemsk lika länge som hvetet. Den förstnärnda åsigten hyste 

författaren ända till för kort tid sedan, och detta på den grund 
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att två sådana utmärkta dipterologer som J. W. ZETTERSTEDT och 

P. F. WAHLBERG icke upptäckte henne. A. E. HOLMGREN hade 

ej heller erhållit något säkert bevis för hennes förekomst hos oss 

förrän på åttiotalet, oaktadt han en lång följd af år samlade två- 

vingar på olika trakter och på senare tiden emellanåt sysselsatte 

sig med skadeinsekter. De båda parasiter på larverna, som 

KirRBY upptäckte och WAGNER utförligare beskrifvit, tyckas ej 

heller hittills varit kända såsom tillhörande vår fauna. Helt nyli- 

gen kom jag dock på andra tankar genom ett välvilligt medde- 

lande från professor H. von Post, hvaraf inhemtades, att denne 

flitige iakttagare, särskildt hvad angår åkerns skadeinsekter, redan 

på 1830-talet fann hvetemyggans larver på Vikbolandet i Öster- 

götland och sedermera under flera år i större eller mindre myc- 

kenhet uti norra delen af nämda landskap, i Södermanland och 

Vestmanland samt senare äfven i Upsalatrakten. Själfva myg- 

gorna upptäckte icke heller han till en början, utan först på 

1870-talet. År 1868 påträffades larver vid Klintebys på Got- 

land af MAGNUS LARSSON och då i sådan mängd, att han upp- 

skattade den där på stället genom dem åstadkomna förlusten till 

+ af hela hvetegrödan. Han hyste på grund häraf stora farhå- 

gor för, att odlingen af detta sädesslag, åtminstone under någon 

tid, ej vidare skulle löna sig på ön. Sedan dess hafva larverna 

af honom iakttagits alla år, dock aldrig i sådan myckenhet, som 

då han första gången anträffade dem. 

Under min vistelse på Gotland 1887 visade sig hvete- 

myggorna där i stor mängd och samma var förhållandet äfven 

året därpå; men 1889 egde en återgång rum i följd af den då 

rådande långvariga torkan på våren. Något regn föll ej där un- 

der tiden från snösmältningen till den 138 juni, och detta förhål- 

lande hindrade larvernas förvandling till puppor i rätt tid, samt 

deras uppstigande från de några centimeter under jordytan be- 

lägna vinterqvarteren. Följden häraf visade sig sedermera vid 

hvetets blomning, ty då kunde ingen hvetemygga utan ihärdigt 

sökande upptäckas bland detta sädesslag på åkrarne. 

Sedan år 1887 hafva undersökningar af hvete från flera 

trakter egt rum, och det har visat sig, att skadedjuret uppträder, 

icke allenast inom redan nämda landskap, utan äfven i Skåne, 

Halland, Vestergötland och Nerike, och sannolikt torde vara, att 
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det är tillfinnandes numera öfverallt i vårt land, där hvete odlas, 

hvilket nog kommande undersökningar en gång skola bekräfta. 

Förvandlingar och lefnadssätt. Dessa kände redan KIrRBY 

till en del, men den, som lemnat de utförligaste underrättelserna 

härom, stödda på egna och noggranna iakttagelser, torde vara 

D:r BALTHASAR WAGNER i Fulda, hvilken skrifvit en utmärkt af- 

handling, som har till öfverskrift: Diplosis Triticz KIRBY etc., i 

Stettin. entom. Zeitung för år 1866; honom tillkommer äf- 

ven förtjensten af att hafva funnit och beskrifvit den verkliga 

puppan, hvilken ingen föregående författare synes hafva känt. 

Det är förnämligast ur detta arbete, som jag tagit mig friheten 

hemta ett och annat, sedan en del däraf genom egna iakttagelser 

blifvit kontrolleradt. 

Tiden för myggornas framkomst rättar sig naturligtvis efter 

den högre eller lägre medeltemperaturen hos jordytan under vå- 

ren och förra delen af sommaren, och inträffar således senare, 

där denna är kallare, i följd af lokalens nordligare belägenhet, 

större höjd öfver hafvet eller andra omständigheter, och betingas 

således af enahanda orsaker, som hveteaxens tidigare eller se- 

nare frambrytande. Sålunda inträffar äggläggningen i Tyskland 

redan i början af juni, då den hos oss ej ofta torde ega rum 

förrän vid midsommar eller de första därpå följande dagarne. 

Såväl 1887 som året därpå började honorna visa sig bland hvetet 

på Gotland den 25 juni, just då axen sköto fram ur bladslidorna, 

och förstnämda år tycktes äggläggningen räcka blott några dagar, 

eller till i början af juli, emedan väderleken under tiden var 

särdeles gynsam. Uppstår afbrott genom mellankommande kylig 

blåst eller regn, kan den dock räcka längre, hvilket var fallet 

1888, då svärmningen upphörde först den 17:de juli. De flesta 

utländska författare påstå, att äggläggningstiden varar i 5 —96 vec- 

kor, hvilket jag för min del betviflar eller anser höra till undan- 

tagen och då endast vara beroende på en högst ogynsam vä- 

derlek. | 
I Tyskland skola larverna äfven angripa rågen, hvilket säges 

inträffa, om honorna äro färdiga till äggläggning redan innan 

hveteaxen framkommit; men om rågens fruktsättning då skulle 

vara för långt framskriden, påstår man, att de vända sig till 

qvickroten. Hos oss torde förhållandet kanske vara något annor- 
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lunda, ty enligt prof. v. PosTt, anträffas blott undantagsvis ett 

eller annat exemplar bland råg, och detta har hittills äfven 

varit min egen erfarenhet. 

Parningen försiggår vanligen om förmiddagen, kort efter 

myggornas utkläckning, bland säden eller gräset å samma fält, 

där larverna vistats den föregående sommaren och i jorden till- 

bringat vintern, och här träffas således båda könen, då däremot 

på äggläggningsplatserna endast honor förekomma. FEfter be- 

fruktningen skynda honorna vid lämpligt väder till närmaste för 

äggläggning tjänliga plats, men hanarne stanna kvar och upprepa 

kopulationen med ännu kvarvarande honor. Vid regnväder sitta 

myggorna stilla på undersidan af de nedersta bladen och andra 

mer skyddade ställen, likaså midt på dagarne vid solsken. Man 

ser då blott något enstaka exemplar flyga mellan plantorna helt 

nära marken. 

Då vädret är vackert, börja honorna efter fyratiden på efter- 

middagen att så småningom flytta sig uppåt mot axen och kloc- 

kan omkring åtta på aftonen äro de flesta i rörelse, samt ifrigt 

sysselsatta med att lägga ägg; men mot natten draga sig många 

af dem åter nedåt marken. KIrRBY säger, att äggläggningen ej 

fortgår under natten, men WAGNER och v. PosT påstå motsatsen, 

och troligen hafva de båda sistnämda rätt, emedan man lätt för- 

biser myggorna då det är skumt, i anseende till deras ytterliga 

litenhet. Under mulen himmel plägar äggläggningen pågå nästan 

hela dagen, fast ej med samma ifver som under vackra aftnar. 

De år, då myggorna äro talrika, kan man, medan äggläggningen 

som flitigast pågår, varseblifva individer samtidigt på nästan 

hvarje ax, ja, ibland ända till 14 stycken på ett enda sådant. 

Med tillhjälp af det långt utskjutna, hårfina äggläggningsröret in- 

för honan äggen mellan blomfjällen, genomborrar (enl. WAGNER) 

antingen det inre eller yttre af dem, beroende på hur nära små- 

axen sitta intill hvarandra, och afsätter på dess inre, invikta kant 

3—10 ägg uti en klump. För att få den långa äggläggnings- 

apparaten in mellan fjällen, måste bakkroppen krökas, så att den 

bildar en uppåt rigtad båge. Dijuret flyttar sig allt emellanåt 

och undersöker det ena fruktstället efter det andra, men om det 

afsätter ägg 1 ett eller flera af dem är icke med visshet kändt, 

ej heller äggens antal hos hvarje individ; ty anställandet af ob- 
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servationer angående detta möter stora svårigheter i anseende till 

djurets bräcklighet och högst oansenliga storlek. 

Äggen äro o,: mm. långa och 0,5 mm. tjocka, till färgen 

gråaktiga och något genomskinliga, samt få inom ett par dagar 

ett finkornigt utseende och vid midten en gul fläck. De sitta 

fästade intill hvarandra eller sammanhänga medelst korta skaft. 

På det gula stället öfvergår innehållet snart i en blåsig, cellar- 

tad massa, hvilken under embryots fortgående utveckling alltmer 

tillväxer, tills den efter ungefärligen en veckas förlopp intager 

hela ägget, men ett par dagar före kläckningen blir dess struktur 

otydlig. Huru lång tid det erfordras innan äggen kläckas är ej 

säkert bekant, men enligt WAGNERS observation synes den ej 

uppgå till mer än 10 dagar, kanske endast till 8, detta likväl 

beroende af väderleken. 

Den späda larvens vandring från kläckningsstället till frukt- 

ämnet går ganska långsamt, ty därtill kan erfordras flera timmar. 

På hvart och ett angripet fruktämne finner man vanligen 6—12 

larver, men på Gotland såg jag ett sådant, som hade 35 och 

ett annat, som hyste ända till 44 dylika; men ofta träffas där 

blott en till tre stycken, och det tycks ej erfordras mer än en 

enda för att hindra fruktämnets normala utveckling. Att ett så 

litet antal larver ofta anträffas på ett ställe, synes dock antyda, 

att en och samma hona lägger ägg i flera blommor; men 

om 15—20 eller ännu flera larver äro tillsammans, förutsätter 

detta, att två eller flera honor lagt ägg i samma blomma, Såsom 

stöd för detta antagande må anföras den omständigheten, att lar- 

verna då oftast äro olika stora och följaktligen ej af samma 

ålder. 

Under växandet förändra larverna färg, ty nyutkläckta äro 

de nästan färglösa, glaslika och öfvergå sedan i halmgult, grön- 

aktigt-, citron- eller höggult. KirBY antog att de lefva af frö- 

mjölet och därigenom förhindra befruktningen, men FITCH och 

andra anse, att så är fallet endast till en början. WAGNER är 

af annan mening och tror att de förtära den mjölklika saften i 

fruktämnet. För min del sluter jag mig helt och hållet till den 

sistnämda åsigten, ty först och främst har blommans befruktning 

redan egt rum innan larverna äro utkläckta, och pollenkornen 

kunna sannolikt icke upptagas genom deras sugapparat, hvartill 
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kommer att man anträffar fruktämnen, som äro missbildade eller 

knappast hafva uppnått hälften af normala storleken i följd däraf, 

att de varit angripna af blott en enda eller ett par larver, hvilka 

ej förmått förtära all näringssaften. 

Då larverna blifvit större, kan deras närvaro oftast märkas 

äfven utanpå axet, emedan deras färg lyser igenom blomfjällen 

såsom en gulaktig fläck, men en dylik kan äfven uppstå genom 

närvaron af agnrost (Puccinia Stramtinis). De angripna små- 

axen äro dessutom tryckta intill axspindeln och få därigenom en 

mer uppåtrigtad ställning än de friska och fullmatade. 

Larverna qvarstanna i axen och lefva på fruktämnenas be- 

kostnad, tills de äro fullvuxna; men alla blifva ej detta samtidigt, 

emedan äggläggningen kan hafva räckt i veckor, om ogynsamt väder 

förorsakat afbrott. Vid torr väderlek skola larverna, enligt WAG- 

NER, qvarstanna i axen ända tills regn inträffar, emedan instink- 

ten säger dem, att jordytan i uttorkadt tillstånd blir omöjlig att 

” genomtränga, samt emedan vattnet mellan blomfjällen underlättar 

deras vandring från fruktfästet till axets yttersida. Från ax, som 

blifvit satta i vatten, har jag dock märkt, att larverna försvunnit, 

men har återfunnit dem i det undertill befintliga vattnet, hvaraf 

framgår, att de kunna lemna axen, äfven utan att dessa äro våta. 

Om en fullvuxen larv lägges på ett bord, fäster han vanli- 

gen snart sugapparaten vid detsammas yta, för analändan framåt 

mot hufvudet, så att kroppen bildar en båge, hvarefter framdelen 

hastigt sträckes i höjden och djuret gör ett hopp af ända till 

tio centimeters höjd och minst samma längd. Det är denna för- 

måga att hoppa, som underlättar flyttningen från axen till mar- 

ken. Då larven uppnått jorden, nedkryper han däri till ett djup 

af från två till tolf cm. och tillbringar här den kallare årstiden. 

Som han föredrager att vistas uti fuktig jord, går han så vidt 

ske kan ned så djupt, att sådan ständigt omgifver honom. Vid 

torka aflägsnar han sig följaktligen från jordytan, och närmar sig 

henne åter efter regn. Under vintern ligger han djupast, men 

uppstiger så småningom på våren, tills han vid förpuppningen 

befinner sig i själfva jordbrynet. Så är förloppet, enligt WAG- 

NER, under larvens vistelse i jorden, men denna författares iakt- 

tagelser äro till alla delar riktiga kanske endast under gynsamma 

väderleksförhållanden; ty mina egna, vid vistelsen på Gotland 
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1889, öfverensstämma ej helt och hållet med hans, men detta 

får troligen tillskrifvas den omständigheten, att där herrskade 

sagda år som nämdt är en oafbruten torka, hvarunder jordytan 

slutligen låg till flera tums djup torr nästan som aska, vid den 

tid, då förpuppningen skulle ega rum. 

För att förvissa mig om tiden, då larverna hos oss öfvergå 

till puppor, samt hur länge pupptillståndet räcker, uppmättes vid 

egendomen Skäggs en qvadratfots yta å ett fält, som året förut 

burit hvete, hvilket mycket skadats af hvetemygglarver, och från 

denna borttogs upprepade gånger ett jordlager af en tums djup, 

ända tills hvarken larver eller puppor vidare därstädes anträffa- 

des. Den 4 juni undersöktes det öfversta, en tum mäktiga jord- 

lagret, och hittades däri tre larver, af hvilka den ena var myc- 

ket liflig och flitigt arbetade med att frigöra sig från det på ett 

ställe skadade, hinnaktiga och vattenklara omhöljet. De öfriga 

två voro orörliga, men qvicknade till, då de legat en stund på 

fuktig jord. Den s:te skedde samma operation med näst under 

liggande jordlager, och där påträffades en torkad och stel larv 

samt en puppa, som lifligt svängde med bakkroppen. Larven 

var dock blott skenbart död, ty han svällde ut och började snart 

röra sig, sedan jag drupit på honom en droppe vatten. Nästa 

dag kom turen till det tredje lagret, detta beläget på ett djup af 

mellan 3 och 4 tum, men oaktadt där ännu fanns någon fuktig- 

het qvar, kunde nu blott en enda plattklämd puppa uppletas. 

Djupare ned påträffades hvarken larver eller puppor, hvarför un- 

dersökningen upphörde; men från ett annat ställe upptogs den 

8:de ett en tums jordlager och detta innehöll ej mindre än fem 

puppor, hvilka alla lades i en ask och begrafdes under ett 3 

cm. mäktigt lager af lös, jord: Detta skedderförtattisetom 

pupporna eller de utkläckta myggorna skulle kunna arbeta sig 

upp till ytan från ett sådant djup. Några myggor erhöllos ej 

från dessa fem puppor, utan de dogo allesamman. Den 10:de in- 

samlades åter sju puppor från jordytan och ett par af dem hade 

hufvud och vingslidor bruna, ett tecken till att kläckningen snart 

förestod, men alla dogo, oaktadt de blifvit lagda ofvanpå fuktig 

jord. Orsaken härtill är mig obekant, men möjligen hade de ej 

tålt vid den vid jordens upptagning och undersökning oundvik- 

liga rubbningen och tryckningen af de omgifvande jordpartiklarne, 
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Undersökningen af jord från andra ställen fortgingo dagligen till 

och med den 18 juni, men gåfvo helt olika resultat, ty ena gån- 

gen anträffades hvarken larver eller puppor, en annan blott 

de förstnämda, hvilka vanligtvis voro torra. Först den 3 juli 

erhölls ur en af försöksaskarne en lefvande hvetemygga, men 

denna förblef ock den enda, fastän rätt många puppor blifvit 

tillvaratagna. Hade lämpliga och nog stora försökskärl stått till 

buds, skulle resultatet troligen blifvit bättre och lemnat nöjakti- 

gare svar på de frågor, som föranledt experimenten. 

Af dessa, om än ofullkomliga undersökningar, framgår likväl, 

att den uthållande torkan högst väsentligt bidragit till hindrandet 

af myggornas utveckling; ty om denna uteblifvit skulle icke tor- 

kade larver påträffats ett par tum under jordytan, ej heller pup- 

por på sådant djup, utan alla larver hade kunnat arbeta sig upp 

till den rätta platsen, för att undergå sin förvandling. Efter 

regnet den 18:de juni öfvergingo sannolikt många qvarvarande 

larver till puppor, men dessa hunno ej lemna äggläggande myg- 

gor förr än långt efter hvetets blomning, då detta ej vidare ge- 

nom dem kunde lida någon skada. De puppor, som vid rätta 

tiden förefunnos, men lågo ett par centimeter eller mer under 

jordytan, gingo antagligen under, eller ock själfva myggorna, om 

dessa blefvo utkläckta. 

Puppans kläckning sker vid dagsljus och tillgår, enligt WAG- 

NER på följande sätt: hon ligger vid detta tillfälle på ryggen och 

kröker bakkroppen uppåt upprepade gånger i ett par minuters 

tid, hvarefter huden brister sönder längs ryggen. Härpå lägger 

hon sig under några ögonblick på sidan för att hvila ut efter an- 

strängningen, men fortsätter sedermera arbetet med att befria sig 

från det yttre ombhöljet, hvilket snart försiggår medelst benens 

tillhjälp, sedan dessa och framkroppen en gång blifvit frigjorda. 

Nu återstår för det späda djuret blott att uppsöka en skuggig 

plats på någon planta för att där afvakta vingarnes fullständiga 

utveckling. 

Skada. Att de förluster, denna lilla insekt under vissa år 

förorsakar landtbruket, ibland äro ganska betydliga, är redan om- 

nämdt, men jag vill dock här lemna några upplysningar därom, 

som grunda sig på hos oss gjorda undersökningar. «Dessa 

hafva likväl ej sträckt sig till hela den del af vårt land, där 
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hvete odlas, och äro ej heller utförda under en längre följd af 

år, hvarför uppgifter af större omfattning nu icke kunna lemnas 

i brist på erforderligt material. De landskap, från ' hvilka hvete 

hittills blifvit af mig undersökt, äro nämligen endast Gotland, 

Upland och Skåne, förnämligast Kristianstads län, och skedde 

detta 1888 i de båda förstnämda och året därpå 1 det senare, 

samt slutligen Nerike, Öster- och Vestergötland år 1891. Profven 

bestodo vanligen af tio hveteax, som vuxit bredvid hvarandra. 

På Gotland erhölls sådana från elfva gårdar, de flesta belägna 

på öns norra del, och medeltalet af de genom mygglarverna ska- 

dade kornen utgjorde 11,45 procent. Värst utsatt af alla dessa 

egendomar var dock Skäggs 1 Vestkinde, där jag vistades vid 

tiden för undersökningen. Denna skedde därför något grundli- 

gare hvad beträffar denna egendom, i det att därstädes alla 

ax afskuros från en qvadratfots yta på två särskilda ställen, 

hvaraf det ena befann sig så nära larvernas vinterqvarter och 

myggornas parningsplats, att blott en väg skiljde det från 

densamma, och det andra på motsatta sidan af det ganska 

stora hvetefältet. På det förstnämda stället växte 65 ax, inne- 

hållande 932 fruktämnen, af hvilka 197, eller 21;:3 procent, 

voro förstörda af larver, och på det längst bort belägna, där 

hvetet var betydligt sämre, växte blott 47, som innehöllo till- 

sammans 872 ämnen till korn, och bland dessa endast 85, eller 

9,75 procent angripna. Man kunde således antaga, att i medel- 

tal 15,44 procent af skörden skulle blifva förstörda i följd af hvete- 

myggans närvaro. Hvetefältet var af så betydlig vidd, att 

afkastningen uppskattades af ägaren till minst 300 tunnor, hvarför 

skadedjurets andel i grödan torde uppgått till omkring 46 tun- 

nor, och hans förlust således till minst femhundra kronor, be- 

räknadt efter dåvarande låga priser. 

Än värre stod det dock till i Upland, om man får döma 

efter de hveteprof, som erhöllos från Enköpingstrakten, ty 

i elfva dylika utgjorde medeltalet odugliga korn 29,27 procent. 

Ett af dessa, hvars växtställe ej närmare uppgafs, visade sig 

ovanligt hårdt angripet, ty procenttalet af genom mygglarver 

odugliggjorda korn var hos detta 38,06, men dessutom voro 22 

procent angripna af sot, eller tillsammans omkring 59 procent 

förstörda korn. Vid Gimo bruk i norra Upland var förhållan- 
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det föga bättre, då ett prof därifrån, bestående för öfrigt af 

mycket vackert hvete, innehöll 22,s2 procent förstörda fruktäm- 

nen. Vid Kongl. Landtbruksakademiens experimentalfält var 

skadan mindre betydande, då den hos varieteten Squarehead be- 

löpte sig till 3,74 och hos kubbhvetet till blott 7,87 procent. 

Vårhvetet syntes vara alldeles oberördt af larverna, hvilket man 

ju kunde förmoda, då detta blommar senare än hösthvetet. På 

Eknö i Roslagen, helt nära Furusund, undersöktes hvetet å två 

närbelägna gårdar, och voro vid den ena 38, vid den andra 29,72 

procent af kornen angripna. Till det sistnämda talet kan dess- 

utom läggas 7,.43 procent, som blifvit inkräktade af hveteålar. 

Undersökningarne i Skåne egde rum 1889 och omfattade 

49 prof från olika egendomar, de flesta dock belägna norr om 

Kristianstad. Medeltalet af skadade eller felslagna korn uti dessa 

prof utgjorde blott 4,37 procent, och detta antyder visserligen, 

att betydligare förluster då ej inträftade för hvarje enskild egendom; 

men tillämpadt å ett större område, blir dess betydelse ansenlig 

nog. Man må dessutom lägga märke till, att undersökningarna 

egde rum samma år, då torkan, åtminstone på andra orter, be- 

tydligt reducerat hvetemyggans antal och på samma gång de 

genom henne uppkomna förlusterna. Dessa voro vid Skäggs på 

Gotland då så godt som inga, vid Gimo bruk blott 4,32 procent, 

mot 22,52 föregående år, och vid Eknö endast 9, mot 38 procent. 

Under innevarande år hafva hittills (i början af september) 

undersökts enstaka hveteprof från följande landskap och egendo- 

mar: Vallerstad i Östergötland (3,or procent genom mygglarver 

skadade eller helt och hållet förstörda korn); Blomberg i Vester- 

götland, kubbhvete (blott 1,4 procent); Almnäs i trakten af Hjo, 

fem prof, nämligen: 1—3) Probsteierhvete (z0,76, 3,40 och 3,48 

procent), 4) danskt hvete (3,,6 procent) samt 5) vårhvete, hvari 

inga korn anträffades, som kunde misstänkas vara skadade ge- 

nom mygglarver; Mörby, Kilsmo i Nerike, kubbhvete (6,20 

procent), Fogelbrolandet å Vermdö i Roslagen (5,47 procent), 

samt Gimo bruk i Upland (3,:7 procent). Detta ringa procent- 

tal af skadade fruktämnen torde äfven nu få tillskrifvas den 

ihållande torkan i mellersta Sverige under detta års försommar. 

En mer omfattande undersökning har egt rum af de många hvete- 

varieteter, som uppdragits vid den växtfysiologiska anstalten å 
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Landtbruksakademiens experimentalfält, då prof togos från ej 

mindre än 61 af därvarande försöksrutor. Dessa hade alla blif- 

vit samtidigt besådda, hvarigenom ingen annan inverkan på blom- 

ningstiden gerna kunde hafva egt rum än den, som torde få till- 

skrifvas de skiljda varieteternas förmåga att mer eller mindre 

hastigt utveckla sig. Ändamålet med denna undersökning var 

för det första att utröna hur stor procent af hvetet, som där på 

stället, genom hvetemyggans mellankomst gått förlorad och som i 

någon mån måste inverka på skörderesultatet; samt för det an- 

dra att om möjligt utforska, om djuret föredrager vissa hvete- 

varieteter framför andra. Resultatet af undersökningen visade i 

första rummet, att de af ifrågavarande skadedjur angripna kornen 

utgjorde i medeltal 5,,, procent, ett jämförelsevis ringa antal, 

hvilket förhållande antagligen härrörde af samma orsak, som 

förut angifvitss Hvad det andra spörjsmålet beträffar, kan 

man knappast påräkna något pålitligt svar därpå förrän iakt- 

tagelser under flera år blifvit upprepade, såväl rörande de 

olika hveteslagens blomningstid som andra omständigheter. De 

varieteter, som visade sig vara mest angripna, voro Aleph-, 

Fenton- och Coimbra-hvete, ty de skadade fruktämnena hos 

dessa utgjorde från 14,4 ända till 17,85 procent; minst angripna 

voro Lys glasset hvede och Michigan bronce hvete, då dessa 

hade endast 0,93 Och 0,80 procent skadade korn. De öfriga 

slagen voro mer eller mindre angripna, till och med de svart- 

fjälliga, kubbhvetena och den utomordentligt stela spelten hade 

ingalunda undgått fienden. Såsom ett bevis därför, att larvernas 

närvaro i större eller mindre mängd här torde betingats af andra 

orsaker, än de olika /hvetevarieteternas tilldragningskraft eller 

motståndsförmåga, må omnämnas, att då två från hvarandra 

skiljda rutor voro besådda med en och samma varietet, procent- 

talet af skadade korn kunde visa sig vara nära tre gånger större 

på den ena än den andra. Så var t. ex. förhållandet med 

Bestehorns Dividenderhvetet, då af detta voro på en ruta blott 

2,08 procent skadade, men på en annan, som var belägen ett 

stycke därifrån, ända till 8,20 procent. Någon märkbar skillnad 

hvad skadan beträffar tycktes ej förefinnas mellan de senast ut- 

vecklade axen, hvari fruktämnena ännu ej voro mer än halfma- 
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tade, och de mest försigkomna, där kornen vid undersökningen 

nästan hade uppnått sin fulla mognad. 

Utrotningsmedel. Dessa behandlas kanske utförligast af 

amerikanaren FITCH, men några af dem han föreslår torde knap- 

past hafva någon praktisk betydelse. Så tillråder han t. ex. 

att röka med svafvel öfver hvetefälten, emedan svafvelrök visat 

sig verksam mot moskiter, och att beströ axen med aska eller 

pulveriserad kalk, medan de äro fuktiga af dagg eller regn. 

Att dessa medels användande kan vara till någon nytta är väl 

möjligt, men de skulle säkerligen blifva af helt ringa verkan och 

nästan outförbara i en större skala. Under min vistelse på 

Skäggs å Gotland 1887, då hvetemyggorna svärmade där i oer- 

hörd mängd, företog sig herr M. LARSSON på min uppmaning att 

å ett stycke af hvetefältet först öfverspruta axen med vatten och 

sedan beströ dem med kalkstoft, men detta visade ingen verkan, ty 

myggorna tycktes där vara lika talrika kort efter som före opera- 

tionen, och någon minskning i larvantalet förmärktes sedermera 

icke heller på nämda ställe. Då jag förmodade, att lukten af 

tjära skulle fördrifva myggorna, försökte vi äfven med att draga 

nytjärade tåg öfver axen å en liten del af fältet; men om detta till 

en början generade myggorna och gjorde dem något yra i hufvudet, 

tycktes sådant dock ej vara händelsen följande afton, ty då voro 

de därstädes åter lika talrikt församlade bland stråna, och ägg- 

läggningen försiggick som vanligt, hvadan resultatet blef högst 

tvifvelaktigt. På uppmaning af lektor A. E. HOLMGREN hade 

herr LARSSON något år förut uppsatt käppar i en rad vid den 

kanten af hvetefältet, hvarifrån vinden kom och vid dessa fästat 

och sedan antändt svaflade tygbitar och dylikt, hvarvid röken 

med vinden spreds vida omkring, men enligt den sistnämdes på- 

stående kunde man se myggorna »dansa muntert omkring» och 

fortsätta sin förrättning till och med där röken som tätast drog 

fram. Äfven WAGNER anser dylika utrotningsmedel utan nytta 

och varnar med rätta mot att tillråda allmänheten sådana åtgö- 

randen, som utfunderats på teoretisk väg, innan det genom för- 

sök blifvit ådagalagdt, att de verkligen äro gagneliga och ut- 

förbara. 

Man har äfven föreslagit att genom en tidigare eller senare 

sådd åstadkomma ändringar af den vanliga tiden för axskjutnin- 
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gen, så att denna komme att försiggå antingen före eller efter 

myggornas svärmning och äggläggning. Om det kan låta sig 

göra, att genom tidig sådd få hvetet i blomning redan innan 

myggorna äro färdiga att lägga ägg, lär ej, 1 brist på nö- 

diga observationer, för närvarande kunna afgöras; dock synes så- 

dant föga troligt, då djuren vanligen redan i början af juni visa 

sig där larverna öfvervintrat, och parningen genast efter utkläck- 

ningen försiggår. Att en sen sådd skall kunna åstadkomma 

blomningens fördröjande i sådan grad, att denna skulle inträffa 

först sedan myggorna försvunnit, synes mig ännu osannolikare, 

synnerligast å de orter där höstfrosterna inträffa tidigt och sådden 

därigenom ej gerna kan länge uppskjutas, då man sett, att ägg- 

läggningen genom ogynsam väderlek kan utdragas i veckor. Att 

det fält hvarpå hvetet börjar blomma, då de flesta honorna äro 

färdiga till äggläggning, skall i första rummet af dem besökas, 

det må ju förefalla helt naturligt, äfvensom att ett annat i sam- 

ma trakt, där axen blomma någon vecka senare, kan mer eller 

mindre undgå hemsökelse; men om alla hveteodlare inom ett 

område ville så senare för att undgå härjning, så skulle helt visst 

endast det hvete, som växte mest aflägset från larvernas vinter- 

kvarter, blifva det minst angripna. 

Att förstöra ägg och larver lärer väl ej kunna försiggå, utan 

att så sker äfven med hvetet, det återstår därför ej annat än att 

bevittna hur de objudna gästerna fråssa på och fördärfva vårt 

ädlaste stråsädesslag. Det torde nämligen vara blott två perio- 

der af skadedjurets lif, under hvilka något väsentligt kan göras 

för minskandet af dess antal, och dessa äro äggläggnings- eller 

svärmningstiden och puppstadiet. 

Att under svärmningen medelst håf infånga och sedan döda 

hvetemyggorna är ett företag, som nog lär förefalla mången out- 

förbart eller rent af barnsligt. Dock har det framkastats redan 

af WAGNER, men med det tillägg, att ett sådant utrotningssätt 

kan komma till allmänt utförande och bli verksamt först då 

hvarje landtman lärt sig inse insekternas stora inflytande på 

kulturväxterna och är beredd att göra allt hvad han kan för 

att motverka eller tillintetgöra deras angrepp. Så långt har man 

kommit i Tyskland i detta hänseende, att hvarje person där en- 

ligt lag är skyldig att borttaga och förstöra larvkolonier från sina 
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fruktträd. W. anser, att af enahanda skäl något borde stadgas 

äfven rörande hvetemyggorna och deras vederlikar, samt föreslår, 

att man, hvad de förstnämda beträffar, vid första vetskap om 

deras uppträdande inom ett distrikt, skall flera aftnar å rad, då 

hvetet är färdigt att skjuta ax, rigta uppmärksamheten på såväl 

råg- som hvetefälten, för att, så snart myggorna visa sig, därom 

underrätta myndigheterna, hvilka då fortast möjligt skola genom 

kungörelser förordna, att yngre personer, under uppsigt af äldre, 

utsändas, för att medelst lämpliga håfvar insamla skadedjuren. 

Pojkars mordlust mot smärre lefvande varelser skulle här vid lag 

komma väl till pass, och om en dylik jagt allmänt omfattades 

och Dblefve väl ordnad, borde 

myggornas antal kunna därige- 

nom till den grad förminskas, 

att deras inverkan på skörden 

blefve nästan omärklig. 

För att blifva fullt öfver- 

tygad om, att något eftersträf- 

vansvärdt resultat kunde ernås 

genom hvetemyggornas insam- 

ling, och komma i tillfälle att 

praktiskt bevisa dess värde, hvil- 

ket jag för egen del aldrig be- 

tviflat, samt för att få ett ungefär- i | 

ligt begrepp om det antal indivi- | 

der, som under en större svärm- 

ning pläga uppehålla sig på en viss areal, företogo vi oss att 1888 

vid Skäggs anställa en profhåfning, hvars förlopp här nedan skall 

något utförligare omnämnas. Herr LARSSON förfärdigade för 

ändamålet en håf, hvars utseende närstående figur utvisar. Håf- 

öppningen bildades genom en aflång, af rotting bestående ring 

om 80 cms längd, och skaftet bestod af något lätt träslag, samt 

var 125 cm. långt. Säckens öfre del utgjordes af tunnt och starkt 

tyg, hvars ena kant fastsyddes rundt omkring ringen, och den 

undre delen, eller själfva kilen, af ett starkt men fint tyg, som 

var nog glest att lemna luften genomgång. Detta redskap hade 

kanske bordt vara ännu en meter längre, hvarigenom en större 

yta kunnat med detsamma öfverfaras på en viss tid. Samma 
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dag håfven blef färdig, begåfvo vi oss ut vid solnedgången till 

hvetefältet och uppmätte däraf med famnstake en remsa af en 

åker invid landsvägen om 60 kv.-famnars ytinnehåll, hvarpå ar- 

betet började. Håfven fördes så pass högt, att blott själfva axen 

af honom berördes, och det uppmätta åkerstycket öfverfors på 

två minuter; men för att åtkomma de längre ned sittande eller 

flygande myggorna, verkställdes genast en andra håfning på 

samma ställe, och nu fördes håfven så nära jordytan, som under 

då varande förhållanden kunde ske, och härtill åtgick äfven två 

minuter. Fångsten blef i sanning ansenlig, ty efter en senare 

anstäld, besvärlig granskning af densamma, befanns, att vid för- 

sta håfningen erhållits 7,700 och vid den andra 3,500, eller till- 

sammans 11,200 individer, alla honor, som arbetat på att sprida 

förderf åt kanske minst tre gånger så många hvetekorn. Om 

håfningen vidare fortsatts, skulle således genom en enda person 

kunnat insamlas minst 290,000 hvetemyggor på en tid af I 

timma, 44 minuter, eller ungefärligen den tidrymd, då arbetet på 

aftonen med största fördel kan utföras. Vill man vidare uträkna 

hur stor qvantitet hvete alla dessa myggors afkomma kunnat för- 

störa, så lär nog snart inses, att insamlingen bör väl löna sig 

redan samma år den utföres, men troligen ännu bättre under ett 

kommande, genom den stora minskningen af den då framträdande 

myggenerationen. ; 

Det andra skedet i hvetemyggans utvecklingsperiod, då man 

med förhoppning om framgång kan göra något för hennes utro- 

tande, torde vara puppstadiet. Detta inträffar hos oss i vanliga fall 

under den första veckan i juni och räcker till midten af månaden 

eller kanske längre, om väderleken är kall eller torr. Att öfvertyga 

sig om, huruvida förpuppningen egt rum eller ej, blir ganska lätt, 

då larverna varit talrika, ty uti det öfversta jordlagret eller själfva 

ytan ertappas snart de små, gula pupporna, hvilkas ben och 

vingslidor utanpå huden äro märkbara. Då man förvissat sig om, 

att pupporna äro tillstädes, kunna många af dem dödas eller oskad- 

liggöras, om de medelst en djupare plöjning begrafvas i jorden. 

Då tiltan omstjelpes kunna de flesta puppor, bräckliga som de 

äro, ej uthärda den hårda tryckningen, och de öfriga torde knap- 

past kunna arbeta sig upp till ytan, hvarken såsom puppor eller 

nyss utkläckta myggor. Om därför skadedjuren i någon trakt 
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skulle genom stark förökning blifva allt för förlustbringande, borde 

hvetet få sin plats i omloppet näst före trädan, på det att plöj- 

ning i rätt tid skall kunna företagas; men det är då ej nog om 

en eller annan jordbrukare ställer sig detta råd till efterrättelse, 

ty alla, som odla hvete, måste göra sammaledes, om någon verk- 

lig nytta däraf skall uppstå. Att nedplöja larverna, som man 

äfven sett förordas, torde däremot gagna till föga, emedan dessa, i 

följd af deras kroppsytas beskaffenhet under den tid de ligga i 

jorden, med tämlig lätthet kunna åter förflytta sig till ytan. Det 

är just ej ovanligt att en och annan larv stannar qvar i axet 

ända tills hvetet tröskas, och agnarne böra därför ej utkastas på 

marken eller gödselhögen, såvida man ej, 1 likhet med professor 

HENSLOW, anbringat fina såll i rensningsmaskinen, som skilja 

agnar och larver ifrån hvarandra. Det torde dock oftast vara 

larverna till röda hvetemyggan, Diplosis Aurantiaca WAGNER, 

som anträffas i axen vid mognadstiden. 

Fiender. Flera äro dess bättre de småinsekter, som hvar 

i sin stad arbeta på utrotandet af hvetemyggorna. Honorna till 

tre arter beskrefvos och afbildades redan af KirBY, och CURTIS 

omnämner dem utförligare i sitt förträffliga arbete »Farm Insects» ; 

men ipgen af dessa författare synes hafva erhållit dem direkte ur 

myggpuppor, utan hafva fångat dem på hveteaxen. WAGNER 

anför af denna ' orsak blott två arter parasiter, hvilka han själf 

sett utkomma ur hvetemyggans ägg eller puppor och hvars ur- 

sprung han således känner. Till deras tjänst, som möjligen in- 

tressera sig för dessa ytterst srnå steklar så pass mycket, att de 

önska närmare känna dem, vill jag här anföra det hufvudsakliga 

af hans Dbeskrifningar, då dessa för de flesta torde vara mindre 

lätt tillgängliga. 

Isostasius Inserens KirB. — JIchneumon Inserens Kirev: 

iltans. lion: Soc: Lond; Vy sid: ogH(Isoo),utab. 4, fi 4—71 2: 

— ? Platygaster Punctiger NEEs: Hymenopt. Monogr. Vol. 

II, s. 307, & — JLsostasius Punctiger ForErsrt. Hymenopt. Stud. 

Pts örTor — "BB" WAGNER: Stett. ent. Zug. 1800, 5. 173, fal 

If 23-25: 

Beskrifning. Kroppen robust, 1 mm. lång, korpsvart, glän- 

sande, isynnerhet på bakkroppen. <Pannspröten grofva, tiole- 

dade, brutna, och med utstående behåring, första leden nästan 
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lika lång som strängen, klubblik och något krökt, den andra 

omvändt äggformig, strängen bestående af fyra mindre, och 

klubban af fyra större leder. Basallederna passa noga in i 

sneda fördjupningar på ansigtet. Punktögonen stå 1 en triangel, 

de två vid basen närmare det tredje än ögonkanten. De rost- 

bruna käkarne med två starka tänder 1 spetsen. Hufvud och 

mellankropp finkorniga, korthåriga, den sistnämdes midtelfält 

glatt.  Parapsidfårorna tydliga, scutellen hvälfd och baktill run- 

dad. Vingarne vattenklara, med tämligen långa hår i kanterna, 

men kortare på membranen. Framvingarnes längd + af krop- 

pens, deras största bredd öfver spets-tredjedelen, subcostalrib- 

ban rät och genomlöpande inre tredjedelen af vingen, samt 

slutande i en svart, punktformig utvidgning. Bakvingarne myc- 

ket mindre och utan ribbor. Benen svartbruna, lårens klubblika 

del svart, och skenbenen med en tagg i spetsen. Bakkroppen 

lancettformig, nästan oskaftad, första ringen helt kort, den andra 

stor och ofvantill utvidgad bakåt till en naken och glatt sköld, 

som upptager 3 af ryggsidan; de bakersta tre ringarne små och 

tillsammans af lika längd med den första. På undersidan äro 

sex ringar märkbara. Benens behåring tät och måttligt lång, den 

på bakkroppen framtill och baktill tunn och lång. 

Hanen. Pannsprötens tredje led mycket liten och rundad, 

de tre följande större, samt lika stora sinsemellan, klubbans tre 

första leder af nästan samma längd, men ändleden lika lång som 

de två föregående tillhopa och kägelformig. 

Honan. Pannsprötens tredje led något större än de tre 

följande, klubbans sista led afrundad i spetsen, kortare än de två 

föregående tillsammantagna. Det långt utsträckbara äggläggnings- 

röret utgående från bakkroppens spets. 

Vistas på hveteaxen samtidigt med hvetemyggorna. Man 

tror att dess ägg införas direkt uti hvetemyggornas ägg. 

Under svärmningen på Gotland 1887 fångades en myckenhet af särdeles 

små parasitsteklar (Proctotruper) på hveteaxen, då man håfvade hvetemyggor, 

och af dem tillvaratogos nägra exemplar. Dessa sändes kort därpå till d:r 

G. F. MÖLLER 1 Trelleborg för att bestämmas. Han trodde dem vara Inostemma 

Opacum, "”THoMS., förmodligen af det skäl, att de, bland alla arter THOMSON 

upptagit, mest liknade hanen till den nyssnämda, Under tryckningen af denna 

uppsats företog jag mig att närmare granska mina exemplar och fann då ge- 

nast, att de alldeles icke tillhörde slägtet /nostemma i inskränktare mening, 
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utan ett annat, som FOERSTER grundat och kallat /sostasius, hvilket hittills ej 

haft någon känd representant i vår Fauna. KIRBY beskref redan år 1800 en 

parasit, funnen under enahanda förhållanden, hvilken han kallade /chneumon 

Inserens, men beskrifningen är mycket knapphändig och figurerna dåliga. För 

min del tror jag dock, att han hade för sig honor till samma art, som FOERSTER 

kallat /sostasius Punctiger, och som jag anträffade på Gotland, hvarför jag an- 

ser att KIRBYS namn bör bibehållas, åtminstone tills någon annan art anträffas, 

som bättre öfverensstämmer med hans figurer. NEES V. ESENBECK beskref en 

art under namn af Platygaster Punctiger, hvilken benämning FOERSTER använ- 

der, men den förstnämdes beskrifning på antenner och mesonotum är af den 

beskaffenhet, att man därpå blir föga klok, men måste antaga, att bådas arter 

ej hafva mycket gemensamt med hvarandra. FOERSTERS beskrifning passar 

nästan fullkomligt in på mina Gotlandsexemplar, likaså WAGNERS, dock af- 

viker dennes figur öfver honans antenner i så fall, att dess tre första leder äro 

lika stora, då hos mina exemplar den innersta är minst och de öfriga så små- 

ningom något bredare. Det må tills vidare förhålla sig huru som helst, med 

afseende på rätta artnamnet, så mycket är dock säkert, att parasiten från Got- 

land tillhör slägtet /sostastus och hittills är okänd såsom svensk. 

Leptacis Tipulae KirB. — Ichneumon Tipulae KirBy: 

frans kann. (Soc Kond, LIVS 232 (5798); ktCHV, S10S 

(1800), tab: 4, f. 3—9; WALKER: Ent. Mag. Vol. III, s. 220; 

FOERSTER: Hym. Stud. II, s. 113; WAGNER: Stett. ent. Zng 1866 

S:inSOo, kat. Ill, if 20-24: 

Beskrifning. Kroppen knappast 1 mm. lång, svart och 

glänsande. <Pannspröten brutna, smala, mjukhåriga, så långa 

som 3 af kroppen, första leden svagt böjd, gulbrun, de följande 

mörkbruna; andra leden omvändt äggformig, de fyra följande 

cylindriska, den andra 1 ordningen af dessa mer än en och en 

half gång till så iång som den föregående, den tredje och fjärde 

kortare; klubbans sista led aflångt äggformig. Punktögonen stora, 

stående i en nästan rät linea. Hufvudet knöllikt, parapsiderna 

starkt framträdande. Mellanryggen med kort, tät, tilltryckt och 

hvit behåring, som utbreder sig till första bakkroppsringen. Vin- 

garne vattenklara och något metallskimrande, de främre längre 

än kroppen, och subcostalribban bildande en rät linea, som ge- 

nomlöper vingens första tredjedel och upphör, utan att bilda nå- 

gon utvidgning i spetsen. Scutellen vågrät, kägelformig och ut- 

löpande i en lång, gulbrun tagg. Benen gulbruna, de utvidgade 

delarne af lår och skenben mörkare, de sistnämda försedda med 

en tagg i spetsen. Bakkroppen något plattad, 1:a ringen bildar 

ett tämligen långt och tjockt skaft; bakom 2:a ringens stora rygg- 
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sköld befinna sig tre ganska små ringar, hvilkas utstående sido- 

kanter gifva skifvan en rundare form; på undersidan sex tydliga 

ringar. Det korta äggläggningsröret vanligen indraget. 

Liksom den föregående träffas denna parasit på hveteaxen, 

dock ej vid tiden för myggornas svärmning, utan först då deras 

larver äro utkläckta. Finner han sådana, kryper han in till dem 

och lägger ett ägg i hvarje larv. Bland hvetet finner man endast 

honor, emedan de ännu okända hanarna troligen kvarblifva vid 

eller i närheten af myggornas vinterkvarter, där parningen an- 

tagligen egt rum. Stekelhonorna äro sysselsatta med äggläggnin- 

gen både dag och natt, och de tjänster, dessa små och obetyd- 

liga varelser göra, äro ovärderliga, emedan utan deras mellan- 

komst knappast ett enda hvetekorn skulle komma till utveckling. 

Enligt FirTcCH är den i Amerika förekommande finkarten 

Fringilla Tristis Tin. en bland de verksammare fienderna till 

hvetemyggan, och WAGNER föreslår därför, att man borde till 

Europa införa och där söka acklimatisera denna nyttiga fogel. 

Vid Eknö såg jag grönfinkar (Fringilla Chloris Tin.) besöka en 

hveteåker, där mygglarver voro talrika, och dessa foglar voro 

kanske där för larvernas skull, hvilket jag likväl då ej var i 

stånd att afgöra. 

Innan denna uppsats afslutas får jag ej underlåta, att upp- 

mana våra hveteodlare att hvarje år med uppmärksamhet iakt- 

taga hvetemyggans uppträdande, för att ej öfverraskas af härj- 

ningar, hvarunder stora förluster blifva oundvikliga. Att 

genom undersökning själf förvissa sig om larvernas närvaro är 

så lätt och enkelt, att det: kan ske af hvem soms nelststiby 

under sin vistelse i axen blifva de genast synliga, om blom- 

fjällen eller agnarna vikas tillbaka, så att fruktämnet blir 

blottadt. Äfven sedermera, då larverna lemnat denna bostad, 

äro spåren efter dem ej svåra att upptäcka, ty där de uppehållit 

sig, är antingen fruktämnet missbildadt eller oftare helt och hållet 

felslaget, så att blott de förtorkade och vanligen af mögel grön- 

aktiga blomdelarne intaga dess plats. Man kan knappast be- 

höfva att med noggrannhet undersöka mer än ett prof om tio 

ax, som vuxit bredvid hvarandra, för att få ett ungefärligt be- 

begrepp om, hur stor procent af hvetet, som är förstörd på den 

del af fältet, där profvet blifvit taget. Utslaget blir dock till- 
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förlitligare, om prof tagas från flera ställen, åtminstone två, näm- 

ligen ett från den del af fältet, som befinner sig närmast myg- 

gornas kläckningsplats, och det andra längst bort därifrån. Om 

sådana undersökningar gjordes hvarje år, och resultaten, äfven- 

som väderleksförhållandena under hvetets växttid, antecknades, 

skulle snart en bättre kännedom om hvetemyggans periodiska 

uppträdande och orsakerna därtill helt säkert vinnas. 

ort ORNRY IH 

- -— -— Nere 

Förklaring öfver taflan. 

Hvetemygga, hona, förstorad. 

Basen af hanens pannspröt. 

Basen af honans pannspröt. 

Yttre könsapparaten hos hanen, 

Ett knippe ägg, betydligt förstorade. 

Larv. 

Densamme i vinterstadiet. 

a) Puppans ryggsida, 46) undersidan, c) profil. 

Blomfjäll med ett knippe ägg. 

Hveteblomma med larver. 

Blomfjäll och missbildadt fruktämne. 

Ett annat, där fruktämnet blifvit förstördt, och blomdelarne sedan angri- 

pits af mögelsvamp. 
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NOTIS. 

Ollonborreinsamlingen 1891. Några officiella uppgifter 

angående resultatet af ollonborrekriget i Halland och Skåne un- 

der innevarande år hafva ännu (i början af oktober) ej afhörts, 

hvilket måste tillskrifvas en del kommunalstyrelsers långsamhet vid 

skötandet af sina allmänna angelägenheter. Att indraga, granska 

och hopsumera sina förtroendemäns utgiftslistor, häröfver uppsätta 

protokoll samt insända afskrift däraf till hushållningssällskapets 

förvaltningsutskott, bör dock, som det kan tyckas, ej erfordra 

synnerligt lång tid. 

I Halland synes man likväl hafva gått något raskare till väga 

än 1 Skåne, ty en notis i Hallandsposten för den 18 septem- 

ber upplyser oss om, att i detta landskap insamlats 282,036 

liter ollonborrar, för hvilka skall utbetalas 17,351,08 kronor, hvar- 

till kommunerna bidraga med 4,663,50 och hushållningssällskapet 

med 4,229,1:6. Statens bidrag blir således blott 8,458,32 kronor, 

d. v. s. föga mer än en tredjedel af de förslagsvis anslagna 

24,000 kronor. 

År 1887 insamlades därstädes 17,127,25 k.-fot ollonborrar, 

för hvilka utbetaltes af kommuner och hushållningssällskap i före- 

ning 27,303,60 kronor, oaktadt arbetet då ej bedrefs med samma 

ifver, och svärmningstiden var kortare än i år. Häraf torde man 

vara berättigad draga den slutsats, att nästföregående insamling, 

tillika med ett senare uppträdande af parasitsvampar, uträttat 

betydligt till förminskandet af skadedjurens antal. Måtte man 

likväl nu ej anse sig hafva uppfyllt all rättfärdighet äfven för 

framtiden, utan rusta sig om möjligt ännu bättre mot härefter 

kommande svärmningar, så kunna vi hafva anledning hoppas, 

att svårare ollonborrehärjningar komma att tillhöra en förfluten tid. 

DIN 
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NÅGRA RÅD ANGÅENDE FROSTFJÄRILENS 

INSAMLANDE. 

Som ins. vid sina försök att utrota frostfjärilen (Cheimatobia 

brumata LL.) ur sin trädgård tyckt sig finna, att de anvisningar, 

som för ändamålet gifvas i handböcker för trädgårdsodlare m. m., 

icke i allo uppfylla sin bestämmelse, har han trott sig kunna 

göra någon nytta med att fästa uppmärksamheten på ett par 

punkter, som det är af stor vigt att iakttaga, om icke ändamå- 

let skall förfelas, och han gör det så mycket hellre, som han 

träffat personer, hvilka ansett sig hafva förgäfves användt de me- 

toder, som rekommenderats, och som gifvit dessa skulden för 

hvad, som dock endast berott på deras eget felaktiga förfarande. 

Det ena stycket, hvaruti ofta felas, är att man icke vidtager 

sina åtgärder Zz rätt tid. Man har t. ex. sett uppgifvas, att fjä- 

rilen uppträder i oktober, och anser sig hafva uppfyllt allan rätt- 

färdighet, om man under denna månad bestryker sina fruktträds 

stammar. Men då denna såväl som andra fjärilars utkläckning 

är beroende på temperaturen m. m., blir kläckningstiden olika 

under olika år, och rättar man sig endast efter almanackan, kan 

man därför lätt blifva lurad. Enda rätta sättet att få reda på 

tiden för fjärilens framkomst är att på höstaftnarne vid och straxt 

efter skymningen med lykta undersöka de trädstammar, som man 

vet eller misstänker vara hotade. En sådan undersökning be- 

höfver ej företagas förr än vid den tid på hösten, då tempera- 

turen närmar sig till fryspunkten. Det uppgifves att fjärilen i 

mellersta Sverige visar sig redan i midten af september. Ins. 

kan ej af egen erfarenhet yttra sig härom, men här i sydligaste 

delen af vårt land brukar den ej framkomma förr än i oktober, 

hvilket naturligtvis beror på att nattfrosterna här inträffa senare. 

Vigtigt är emellertid att från början väl passa upp, ty några aft- 
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nars försummelse kan lätt göra att alla senare ansträngningar 

misslyckas. Såsom vanligt bland fjärilarne uppträda hanarne först, 

och de äro ej svåra att finna sittande på, eller flygande omkring 

stammarne. Så snart man kommit underfund med, att hanarne 

äro utkläckta, måste man ofördröjligen vidtaga sina åtgärder för 

honornas fångande, ty dessa börja komma de närmast följande 

aftnarne. Man må icke, då det är blåsigt eller eljest ruskigt 

väder, anse det onödigt att göra undersökning, ty frostfjärilarne 

kunna då, såsom ins. flere gånger iakttagit, vara i fullt så liflig 

rörelse som under vackrare aftnar. — Men liksom det är ange- 

läget att börja infångandet i rätt tid, så är det också nödvändigt 

att forZsätta det ända till slutet, en regel, mot hvilken det emel- 

lertid ofta felas. Det händer att frostfjärilarne försvinna för 

några dagar, om det inträffar ett omslag i väderleken, som ej 

faller dem i smaken. Däraf bör man ej låta förleda sig till att 

inställa sin fångst för året i den tanken, att fjärilens uppträdande 

är slut; det kan mycket väl hända, att det värsta återstår. Så 

är det här i Skåne icke alldeles sällsynt att påträffa frostfjärilen 

in i december månad. 

Det andra stycket, i hvilket äfven felas, rör sättet för 1n- 

fångandet. Ins. håller sig här uteslutande till den vanligaste 

metoden, nämligen att genom någon klibbig vätska hindra ho- 

norna från att krypa uppåt stammarne, ty att man icke (såsom 

dock uppgifves) kan ens någorlunda fullständigt vinna sitt mål 

genom att omgifva stammen med korta utstående halmstrån o. 

dyl., bör väl a priori vara klart för en hvar, som sett med 

hvilken talang dessa fjärilhonor klättra. Vanligen rekommende- 

ras tjära, antingen enbart eller med tillsats af tran, för att hindra 

att den för snart stelnar. Ins. vill ej förneka att en blandning 

af tjära och tran £az användas med rätt godt resultat, men på 

samma gång vågar han bestämdt påstå, att detta medel är ganska 

osäkert, och mången har helt visst att häruti söka orsaken till 

att han, trots sina ansträngningar, ej blifvit kvitt de besvärliga 

maskarne på fruktträden. Att en sådan blandning skulle kunna 

hålla sig effektiv under en eller ett par veckor, såsom ins. sett 

påstås, måtte vara gripet ur luften. Ins. har åtminstone ej kunnat 

förekomma, att den inom det första dygnet stelnat så mycket på 

ytan, att den ej kunnat tjenstgöra såsom ett verksamt skydds- 
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medel mot frostfjärilhonorna, som äro utrustade med så långa 

och starka ben, att de endast af mycket klibbiga medel låta sig 

fånga. Ett förträffligt sådant hafva vi emellertid uti det s. k. 

brumatalimmet, som numera tillverkas äfven här i Sverige." 

Men ehuru detta lemnar alla tjärblandningar långt bakom sig, så är 

det dock rådligast att under fångsttiden dagligen öfverse träden, 

dels för att sönderkrossa de honor, som fångats, dels för att 

borttaga de hanar, som äfvenledes fastnat och lätt kunna bilda 

bryggor öfver limbältet, om de få hopa sig, och dels slutligen 

äfven för ait här och där påstryka nytt lim. Detta sista är ett 

tålamodspröfvande arbete, ty brumatalimmet är mycket trögfly- 

tande, och endast med en ovanligt styf borste eller kanske ännu 

bättre med en träpinne lyckas man utbreda det. Ins. har funnit 

det enklast och ändamålsenligast att härvid gå så till väga, att 

en 4 å 5 tum bred remsa af asfaltpapp (takpapp) fastspikas om- 

kring stammen på 1 eller högst 13 fots höjd från marken, hvar- 

vid möjligen befintliga öppningar mellan remsan och trädet väl 

tillstoppas med mossa, samt att sedan rundt omkring på remsan 

anbringas en ring af brumatalim till I eller 1 tums bredd. (Att 

af papp bilda en upp- och nedvänd tratt, som bestrykes på un- 

dersidan, låter nog bra i teorien, men medför mycket besvär 

såväl vid uppsättandet som vid den dagliga tillsynen.) Hålles 

denna ring i vederbörligt skick, är det alldeles omöjligt för 

frostfjärilhonorna att komma öfver densamma. 

Min granne insp. P. OHLSON å Kristineberg, hvilken i lik- 

het med mig med utmärkt framgång användt brumatalim på nu 

angifna sätt, har fästat min uppmärksamhet på en omständighet, 

som lätt kan vålla, att de åtgärder man vidtager visa sig frukt- 

lösa. Han fann nämligen, att några honor praktiserat sig upp i 

ett fruktträd medelst en vinbärsbuske, som nådde upp till trädets 

undré grenar. Och det är därför äfven angeläget, att man tillser, 

att de trädkronor, som skola skyddas, icke genom buskar eller 

andra föremål af hvad slag som helst stå i beröring med marken. 

+ Vi torde här böra påpeka den annons, som är införd på omslaget, 

emedan däruti angifves, hvar detta lim numera kan erhållas. Å etiketten 

till de flaskor, hvari det utlemnas, finnas ganska naturtrogna afbildningar af 

frostfjärilens såväl hane som hona, till tjenst för dem, som icke förut känna 

der de. eras utseende 
Red. 
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Slutligen vill jag äfven nämna, att insp. OHLSON försökt att 

på en och annan glatt och jemn stam stryka brumatalimmet på 

själfva stammen. Detta sätt är naturligtvis det aldra vigaste, när 

blott stammens yta gör det användbart, och de farhågor, man 

kunde hysa, att trädet skulle taga skada däraf, har insp. O. fun- 

nit ogrundade. Däremot afråder han från att på sådant sätt an- 

vända blandning af tjära och tran, ty ett experiment, som han 

gjorde i den vägen, visade sig medföra skada för trädet. 

Färlöf i aug. 1891. 
Josef Andersson. 

En landtbruksentomolog har man numera äfven i Norge 

funnit vara behöflig, i det Stortinget beviljat ett tills vidare 

personligt anslag af ett tusen kronor årligen till konservatorn V. 

M. SCHÖYEN, under vilkor att han mottager och undersöker in- 

sända prof på skadeinsekter, samt angifver medel till sådana 

insekters bekämpande, besöker af dem härjade orter och med- 

delar råd till förminskandet af skadan och förebyggandet af dess 

förnyelse; undersöker och lemnar upplysningar om de för kultur- 

växterna skadliga parasitsvamparne, samt afgifver årsberättelse 

till landtbruksdirektören, innehållande redogörelse för nämda in- 

sekters och svampars uppträdande, och de förluster de under 

årets lopp förorsakat. Denna berättelse skall åtföljas af tecknin- 

gar och beskrifningar. 

Som man ser, blir det för entomologen ingen brist på ålig- 

ganden, hvilka, om de skola tagas på fullt allvar, torde kräfva 

ett arbete, fullt tillräckligt åtminstone för en persons hela tid 

och förmåga. Åtgärden får väl därför betraktas blott som ett 

första steg, som snart nog kommer att tagas fullt ut, då allmän- 

heten börjat inse fördelarne af att ega och hemta råd af en sak- 

kunnig person, om åkrar eller planteringar hemsökas af skadein- 

sekter, hvilka på det hela taget torde vara deras värsta fiender. 

Äfven i Danmark är man betänkt på att anställa en landt- 

bruksentomolog, men där synes meningen vara att genast bereda 

denne en anständig bergning, hvarigenom han kan bli i tillfälle 

att uteslutande egna sig åt sitt mångsidiga och maktpåliggande 

kall. 
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Pogonocherus Hispidus LIn. Den 10 juli 1889 befann 

jag mig vid stranden af Råbelöfssjön, ej långt från Kristianstad, 

och kunde då ej underlåta att göra ett kort besök vid Tomarp, 

bekant för sina i stor skala anlagda fruktträdgårdar. Bland an- 

dra obetydligare skador, för hvilka träden där voro utsatta, be- 

stod en däri, att yttersta delen af en päronkvist var förtorkad. 

Då densamme afbröts, befanns dess inre eller märgen vara borta, 

men inne i den ihåliga gången syntes en liten gulhvit puppa, 

tillhörande en skalbaggsart af långhorningarnes familj. I samma 

kvist befunno sig ytterligare fyra dylika puppor och ur dessa 

framkomimo sedermera på hösten exemplar af ofvanskrifne art. 

Upptäckten var visserligen icke ny, ty SCHIÖDTE beskrifver larven 

och afbildar dess hufvud etc. uti Nat. Tidskrift för 1875, s. 428 

och 448 samt säger: »Habit. in ramis Pyri Mali». 

Aphodius Fimetarius LIN., misstänkt att vara en skade- 

insekt. Under ett uppehåll i V. Wram i Skåne 1890 företogs af mig 

den 12 juli en utflygt till det utmärkt natursköna godset Maltes- 

holm, tillhörigt Kristianstads läns höfding, grefve M. G. DE LA 

GARDIE. Som egaren ej var hemma vid tillfället, återstod för 

mig endast att göra ett besök i trädgården och där uppsöka 

trädgårdsmästaren, för att möjligen af honom erhålla någon un- 

derrättelse om i orten förekommande skadeinsekter. Under resor 

och vandringar på landsbygden har jag gjort den erfarenheten, 

att de bästa upplysningarne om dylika insekter vanligen erhållas 

genom trädgårdsmästarne, emedan dessa i allmänhet hysa ett lif- 

ligare intresse för allt, som rör både växter och djur. Deras 

sysselsättning ute i det fria bland träd oeh örter, hvilkas utveck- 

I 



142 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1891. 

ling de så godt som dagligen följa, lemnar dem de bästa tillfäl- 

len att äfven varseblifva och fundera öfver insektlifvet, samt iakt- 

taga de skador, som insekterna åstadkomma. 

Trädgårdsmästaren vid Maltesholm hade dock för tillfället 

ej att förtälja om, eller uppvisa någon annan åverkan, förorsakad 

af insekter, än den som skett å persiljesängar, där plantorna fläck- 

vis gulnat, hvilket sannolikt förorsakats af larver. Då sjuka plan- 

tor uppgräfdes visade det sig, att rötterna voro delvis skadade 

eller afbitna, och om den omkring dem befintliga jorden under- 

söktes, påträffades såväl larver som puppor, hvilka voro förvil- 

lande lika ollonborrarnes, fast mycket mindre än dessa. Då någon 

loup ej medfördes kunde en nogrannare undersökning af larvernas 

käkar (mandibler) ei ske, hvarför jag förmodade att de möjligen 

kunde vara afkomlingar af lilla trädgårdsborren (Phyllopertha 

Horticola L). Fyndet tillvaratogs emellertid, aftecknades och 

förvarades i en dosa fylld med jord. Fram på hösten framtogs 

dosan, och då upptäcktes däri ett par fullbildade skalbaggar, 

hvilka till min förvåning likväl ej voro trädgårdsborrar, utan den 

vanligaste af gödselbillerna, Åphodius Fimetarius, hvilken om 

våren träffas öfverallt ute på marken, där kreatursspillning före- 

finnes. Om det i verkligheten varit dess larver eller någon an- : 

nan insekts, som skadat persiljerötterna, kan nu ej afgöras. Jag 

har emellertid velat omnämna saken, på det att densamma må 

framdeles kunna bli bättre utredd, då uppmärksamheten en gång 

blifvit fästad därpå. Den lemnar ju dessutom ett exempel på, 

huru lätt det kan vara att begå misstag, då det är fråga om att 

bestämma vissa insekter uti deras första utvecklingsstadier. 

Mjölmottet (Åsopia Farinalis Lin.). Detta mott, som an- 

setts som skadedjur inom hus, synes numera fått en vidsträckt 

utbredning, alldenstund det skall förekomma icke blott öfver hela 

Europa, Förenta Staterna, Sydafrika, Nya Skottland, på Madeira 

m,. fl st., utan äfven i Sydaustralien, där det varit kändt ända 

sedan; 1854. -MS-Lie 1380, SÅ 94. 

Trädgårdsnunnan (Öcneria Dispar Tin.) och dess para- 

siter. Denna spinnarefjäril förekommer som man vet flerstädes 

i Europa, men har, så vidt vi känna, ej visat sig inom Sverige på 
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något annat ställe än vid Karlskrona. I Japan är han funnen 

1883 vid Sapporo af prof. V. P. BrooKs, och i Förenta staterna 

har han på senare tiden äfven blifvit hemmastadd. Dess in- 

vandring dit lärer ha skett på ett något ovanligt sätt, som kan 

förtjäna att här omnämnas. 

En M:r L. TROUVELET i Massachusetts sysselsatte sig med 

uppfödande af flera slag af silkesproducerande larver och för- 

skaffade sig för omkring 20 år sedan exemplar äfven af denna 

fjärilart för sagda ändamål. Några af dessa hade på ett eller 

annat sätt lyckats få sin frihet och fortplantade sig sedermera år 

efter år, men deras förökning och spridning synes till en början 

hafva försiggått tämligen långsamt, då under tiden inga exemplar 

funno vägen till amerikanska samlingar. Men sommaren 1889 

tilldrog sig dock denna fjäril en stor uppmärksamhet, och många 

tidningar upptogo i sina spalter underrättelser om honom. <Pro- 

fessor FERNALD vid agrikulturanstalten i Amhurst beskref honom 

i de särskilda förvandlingsstadierna och föreslog, att man skulle 

bespruta alla ' för angrepp utsatta träd ett par eller tre år å rad 

med parisergrönt (13 kilo på 700 liter vatten), kort efter det lar- 

verna på våren utkrupit ur äggen. 

I Europa hålles denna fjärils förökning inom tiilbörliga grän- 

ser genom dess många fiender, likväl härjade larverna betydligt 

å korkekarne i södra Frankrike år 1817, och 1878 blefvo träden 

på promenadplatserna i Lyon nästan förstörda. 1889 anstälde 

samma slag af larver stor skada å träden i zoologiska trädgården 

i Berlin, och framstående entomologer voro af den åsigten, att 

detta skadedjur skulle under gynsamma förhållanden kunna upp- 

träda lika förödande som coloradobaggen, emedan det förökar 

sig starkt och kan lefva på mångahanda slag af plantor. 

I Amerika har man ännu ej funnit några parasiter på lar- 

ven, och han kan därför där blifva mycket farligare; men i Eu- 

ropa äro dessa som nämdt är ovanligt många hvad arterna beträffar. 

RATZEBURG kände redan elfva arter tillhörande parasitsteklarne 

och sju af flugslägtet Zachina. M:r L. O. HOwARD, förste assistent 

vid entomologiska försöksstationen i Ithaca, staten New-York, 

har efter europeiska källor upprättat en förteckning öfver de 

parasitsteklar, som under sina första stadier lefva i trädgårds- 

nunnans ägg eller larver, och upptager 14 arter. Vi vilja med 
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stöd af denna förteckning här uppräkna dem, då det kan vara 

af intresse att erfara hvilka de äro: 

Pimpla Flavicans RAT1z. Åpanteles Glomeratus Tin. 

> Instigator GRAV. > Fulvipes HALD. 

Pezomachus Hortensis Grav. Microgaster (2) Liparidis RATz. 

(Hyperparasit?) 

Limneria Difformis GRAV. > Pubescens RATz. 

Hemiteles Fulvipes GRAV. Eurytoma ÅAbrotani PAnz. 

Mesochorus Pectoralis Ravrz. — Eupelmus PBifasciatus GIRAUD. 

> Gracilis BRISCHKE. (I äggen.) 

» Splendidulus GRAV. 

Följande arter hafva äfven erhållits ur fjärilpupporna, men 

äro antagligen hyperparasiter: 

Mäicrogaster Tibialis NEES. Apanteles Difficilis NEES. 

> Calceatus HaL. > Melanoscelus RATz. 

> Lenebrosus WESMAEL. > Solitarius RATz. 

Pteromalus Halidayanus RAtz. 

» Pinz HARTIG. 

» Boucheanus RaATz. 

Phaedon Cochleariae Far. såsom skadeinsekt. Enligt 

bref från herr H. U. PHIuIPSON, Mörby & Kilsmo skall denna 

lilla skalbagge i år sedan medlet af juni hafva förekommit i oer- 

hörd mängd på ett roffält om åtta tunlands areal och där totalt | 

förstört rofvorna. Först afåts blasten och sedan det inre af 

själfva rotknölarne tills endast skalet återstod. Här föreligger | 

således åter en allvarsam härjning genom en insekt, som, så vidt 

kändt är, aldrig förut uppträdt på ett sådant sätt. 
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ENTOMOLOGISKA ANTECKNINGAR FRÅN 

FJÄLLNÄS I HÄRJEDALEN 

AF 

CLAES GRILL. 

Efter att hela våren hafva gått och funderat på att tillbringa 

sommaren vid foten af Anjeskutan i Jämtland, ändrade jag helt 

hastigt plan och beslöt att i stället slå ned mina bopålar i Härje- 

dalen vid det helt nära riksgränsen belägna Fjällnäs. Många 

skäl talade för ett besök i denna trakt; dels hade, åtminstone 

mig veterligt, ännu ingen entomolog ströfvat omkring i dessa 

obygder, och dels var jag säker om att vid Fjällnäs, där sedan 

några år ett mindre högfjälls-sanatorium var inrättadt, finna ett i 

allo godt logis. Min afsigt var att anträda resan så snart un- 

derrättelse ingått att snösmältningen börjat, — hvilket jag antog 

skulle ske i början af juni — för att kunna få blicka in i 

insektlifvet däruppe ända från början. Egentligen var det min 

mening att studera skalbaggarne, men jag hade äfven föresatt 

mig att taga allt hvad jag kunde af fjärilar, för att söka få en 

så pass fullständig förteckning, som på en sommar läte sig göra, 

öfver hvad som stod att finna af dessa båda ordningar. Jag 

var förberedd på, att jag hvarken skulle finna någon stor 

mängd arter, ej heller någon större rikedom på individer af nå- 

gon särskildt art. Hela resultatet af min öfver två månader 

långa vistelse vid Fjällnäs inskränker sig ock till endast omkr. 

150 arter skalbaggar samt omkr. 50 arter macrolepidoptera, för- 

utom nägra småfjärilar och enstaka individer ur andra ordningar. 

Emellertid tror jag det möjligen kan vara af något intresse att 

gifva en skildring af trakten och hvad jag där funnit, då den 

ju kan tjena till bas för efterföljande forskare i denna herrliga 

nejd, som nog kommer att locka beundrare af en storslagen na- 

tur till sig, då den blir mera känd. Ett särskildt intresse med 
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afseende på insekternas geografiska utbredning har min vistelse 

vid Fjällnäs så till vida, att jag där funnit flera arter, en del förut 

ej tagna så sydligt, en del ej funna så långt i norr. Då detta 

nedskrifves har jag ännu ej hunnit granska mina skalbaggar, men 

genom ett välvilligt tillmötesgående af statsentomologen SVvENn 

LAMPA har jag med hans bistånd genomgått och bestämt de hem- 

förda macrolepidoptera, hvarå i slutet af uppsatsen en förteckning 

finnes intagen. I ett tillägg till denna lilla skildring skall jag 

framdeles lemna en förteckning på de hemförda skalbaggarne 

samt framlägga några resultat af de biologiska iakttagelser jag 

på platsen gjorde. 

Början af juni månad hade i mellersta Sverige ingen värme 

att bjuda på. Jag hade hoppats kunna anträda min färd till 

Härjedalen omkring den 6 eller 8, men underrättelser från Fjäll- 

näs sade mig, att snö och köld då ännu voro efterhängsna gäster 

däruppe. Längre än till den 12 juni kunde jag emellertid ej 

stäfja min reslust, ehuru det var med en viss tvekan jag packade 

min kappsäck för att anträda färden till dessa högt belägna fjäll- 

trakter. Mycket behöfver just ej en entomolog föra med sig un- 

der vanliga fall, men här var målet en trakt, hvarifrån jag hade 

5 mil till närmaste apotek. Jag måste därför föra med mig allt 

hvad som kunde behöfvas af glasburkar, flaskor, profrör, sprit 

etc. Af de i Entomologisk Tidskrift för innevarande år, sidan 

87, af kyrkoherden J. ANDERSSON beskrifna larvburarne förde jag 

några stycken med mig, och fann dem synnerligen praktiska, då 

de lätt kunna söndertagas och medföras utan att taga mycket 

utrymme i anspråk. Genom vänlig bemedling fick jag mig från 

Upsala tillsänd en större fångstbur för att taga fjärilar nattetid. 

Den var stor och tung att medföra, men står nu qvar vid Fjällnäs 

till efterkommande fjärilfångares fria disposition. Om man nu 

vidare till utrustningen lägger en hop spännbräden, cyankalium- 

flaskor, nålar, etc., så finner man att packningen ej blef så liten. 

Såsom varande den kortaste togs vägen öfver Gefle, Storlien 

och Trondhjem till Röraas, hvarifrån man har goda fem mil att 

åka på skjutskärra, innan man kommer fram till Fjällnäs. Någon 
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utförlig beskrifning på den vackra vägen genom Norrland vill jag 

ej gifva, utan hänvisar till P. ÖDMANNS lifliga skildring af sin 

färd, och instämmer fullkomligt i de råd till efterföljande »rund- 

resare> han gifver. Af dessa råd framgår, att när man kom- 

mer till Kilafors bör man uppmärksamt se åt höger, där Ljus- 

nans vackra elfdal utbreder sig för ens ögon. Framkommen 

till Ljusdal superar man och kan sedan lugnt sofva ända fram 

till Bräcke; men här måste man vakna, ty nu har man på sin 

venstra sida Refsundssjön, hvarefter man färdas längs den ännu 

vackrare Anvikssjön. Att härefter sofva är omöjligt, ty nu kom- 

mer Storsjön meca Frösön, och sedan kilar tåget in i den vackra 

dalgång, där Ragundaelfven vältrar fram sin vattenmassa, med 

Åreskutan i norr och Oviksfjällen i söder. Vid Dufeds station 

steg jag ur, och det skulle jag vilja råda en hvar att göra, dels 

för att litet pusta ut efter 24 timmars järnvägsresa, dels för att 

göra en afstickare till Tännforsen, som 1 sanning är värd en visit. 

Man tar in på det s. k. hotellet alldeles invid järnvägsstationen, 

där man finner det både bra och billigt. Som man kommer till 

Dufed kl. !/211 f. m. — Stockholm lemnar man föregående dag 

EPFTO ff. m. 

sig af.” Den öfver en och en half mil långa vägen är vacker och 

är bäst att genast äta frukost och därefter begifva 

båtfärden öfver Nornsjön angenäm. Slutligen efter några minuters 

promenad är man framme vid det väldiga fallet: Ahl — — — 

Efter omkring fyra å fem timmars bortovaro är man åter 

vid Dufed, och nu kan jag försäkra att middagen smakar. Är 

man ej för trött och vädret är vackert, så råder jag till att på 

aftonen bestiga Mulfjället; men stanna ej vid den lilla turist- 

hyddan, som bönderna i trakten fört upp, utan fortsätt ännu nå- 

gra minuter att vandra uppåt och du skall rikligen belönas för 

din möda. Man sofver så godt efter en sådan där liten fjällpro- 

menad. Dagen därpå fortsätter man järnvägsfärden öfver Storlien 

till Trondhjem genom ofta ödsliga fjälltrakter, tills man kommer 

ned i den vackra Merakersdalen. Vid stationen Hell får man 

sigte på Trondhjemsfjorden, och fram på eftermiddagen är man 

framme i Trondhjem. 

Färden från Trondhjem till Röraas är bland de vackraste 

man kan tänka sig. På sista delen af vägen kommer man dock 

upp på en ödslig högslätt, och här ligger den lilla staden Röraas, 
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kanske den fulast och ödsligast belägna i hela Europa. Hos 

»stationsmästaren» får man ett godt logis, och tidigt följande 

morgon fortsätter man med skjuts till Fjällnäs. Den lätta norska 

karriolen, på hvilken man likväl har rätt kinkigt att placera sitt 

bagage, för den resande, utan att påminna om våra svenska 

»rapphönors» förfärliga skakning, raskt och angenämt till målet. 

Ett litet äfventyr hade jag på färden sedan jag passerat den för- 

sta gästgifvaregården. Det brakade och fnyste i skogen, och strax 

efter kom en flock renar springande öfver vägen framför oss. 

Hästen blef rädd och sökte sätta af i sken, men några goda tag 

i tömmarne stäfjade hans framfart. 

Vägen är mycket god, men någon liflig trafik har den ej 

att bjuda på. Jag kan ej minnas, att jag mötte mer än en enda 

åkande på den 5 mil långa sträckan från Röraas till Fjällnäs. 

En och annan fjäll-lemmel, som kilade undan i busksnåren, var 

den enda lefvande varelse man annars såg. Efter att hafva fär- 

dats öfver fyra mil fick man plötsligt se en omkring 25 m. bred 

rågång, som sträckte sig åt höger och venster tvärs öfver vägen. 

Det var riksgränsen, och midt i rågången invid vägen står äfven 

en prydlig sten med de förgylda svenska och norska riksvapnen. 

Omsider fick man syn på sjön Malmagen, utefter hvars 

strand vägen förde, och ungefär vid den långsträckta sjöns midt 

ligger Fjällnäs. En liten udde springer här ut i sjön och på 

denna ligger gården, på tre sidor omkransad af fjällsjöns klara 

vatten. Redan det första intrycket säger en, att här skall man 

komma att trifvas. Den glada värden kommer fryntligt emot den 

resande och önskar honom ett hjärtligt välkommen. Man visas 

till sitt rum, beläget antingen i den stora tvåvåningsbyggnaden, 

eller i någon af de två små rödmålade, trefliga flyglarne. En 

ny större byggnad, belägen på andra sidan landsvägen, har man 

denna sommar varit sysselsatt att uppföra. Rummen äro ej block- 

stora, och det kan man svårligen vänta sig, ty vi befinna oss 

högt öfver barrträdsregionen, och hvar enda timmerstock har måst 

transporteras milslånga vägar. Sjön Malmagen ligger 755 meter 

eller mer än 2,500 fot öfver hafvet, och sålunda 162 meter eller 

mer än 500 fot högre än Storlien, beläget på 593 meters höjd. 

Man ser ej heller till ett enda barrträd i närheten af Fjällnäs, 
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utan nödgas resa mer än en och en half mil nedåt Funäsdalen, 

innan något sådant påträffas. 

Fjällnäs ligger, som jag sade, på en i sjön Malmagen ut- 

skjutande udde. I norr har man en långsträckt höjd, som ömsom 

sakta, ömsom brantare förer uppåt och är tätt beklädd med 

lummiga björkar. När man kommer upp för denna höjd, utbreder 

sig för ens öga en milsvid högslätt, med väldiga myrar, där en- 

dast dvärgbjörken och den låga videbusken trifvas. Midt öfver 

sjön resa sig högre fjäll, klädda med löfskog vid foten, men med 

kala toppar. Vid sjöns östra ända ligger Hamrafjället, hvarifrån 

man har en storartad utsigt öfver en mängd snöhöljda storgub- 

bar, belägna på större eller mindre afstånd. I norr ser man 

Helagsfjället och Syltopparna, i sydost det omkring 8 mil af- 

lägsna Sonfjället; och i söder kan man vid klart väder upptäcka 

Städjan i Dalarna. Öfverallt i fjällen låg vid min ankomst i 

midten af juni fullt med snö, och alldeles invid Fjällnäs qvarlågo 

ännu såsom minnesmärken från den förflutna vistern meterhöga 

drifvor. Det är eget med denna fjällsnö, som qvarligger fram 

på sommaren: man kan gå ändä intill den utan att känna någon 

kyla, och invid den bortsmältande snökanten framtitta små blom- 

mor, visserligen litet bleka och modstulna, men drifvan behöfver 

endast smälta undan en half meter, och de få sin fulla fägring. 

Den 15 juni inträdde ett omslag i väderleken och från en 

kall och ruskig vår hade man nu med ens öfver 20” varmt i 

skuggan. Björkarne stodo vid denna tid svarta och otrefliga som 

den vresiga fjällbjörken plägar vara i sin vinterskrud, men redan 

den 20 såg man en grön skiftning öfverallt. Något insektlif 

stod ännu ej att upptäcka, endast under stenar o. d. kunde man 

hitta en och annan skalbagge. Midsommaraftonen såg jag för 

första gången en och annan Gnophos Sordaria ”THNBG., hvar- 

jämte en nykläckt Erebia Lappona EsP. föll i mina händer. 

Men den dagen hade vi 27 varmt i skuggan och björkarne voro 

nu redan betäckta med tämligen stora blad. Det går fort med 

utvecklingen i fjällen, när sommarsolen en gång väl fått herra- 

väldet. Midsommaraftonen förfärdigade vi, i stället för att resa 

»majstång», en två meter hög snögubbe med väldiga knäfvel- 

borrar och stort pipskägg. Under det arbetet härmed pågick på 

e. m, visade termometern + 23 i skuggan. Det dröjde ej heller 
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länge förr än solen rakat skägget af vår midsommargubbe, som 

nu företedde en ömklig figur. Med undantag af omkring en half- 

timma lyste solen klar hela midsommarnatten. 

Vid ett besök i fjällen följande dag svärmade de ofvannämnda 

båda fjärilarterna omkring i stora massor, men också endast 

dessa. Den 26 juni såg jag för första gången en Ånarta Me- 

Janopa THNBG., men lyckadés ej fånga den. Ett par dagar där- 

efter förekommo de temligen talrikt ofvanför trädgränsen, men 

voro synnerligen besvärliga att fånga. De sitta vanligen vid 

middagstiden och sola sig på stenar eller från mossa fria ställen, 

men äro vakna och skygga. Innan man hunnit dem inom räck- 

håll med håfven flyga de upp, surra omkring som en fluga och 

gömma sig behändigt i markens skrymslor eller i mossan. Huf- 

vudformen af ÅAnarta Melanopa och aberrationen Wiström LPA 

förekommo tillsammans ungefär lika talrikt. Vid mina besök i 

fjällen för att söka komma åt dessa fjärilar, liksom äfven seder- 

mera, biträddes jag ifrigt af pastor C. HULTGREN, en af gästerna 

vid Fjällnäs. | 
Först i början af juli kan man säga att insektlifvet kom i 

full fart. Redan de första dagarna af månaden såg man flera 

Argynnis-arter, såsom Euphrosyne L., jämte var. Fingal HBSsTt, 

Pales-varieteterna Lapponica STGR. och Arsilache EsrP. m. fl. 

svärma omkring. Ett enda ex. af Årgynnis Frigga THNeG. 

lyckades jag fånga på toppen af det höga Hamrafjället. Här 

gjorde jag samma dag en annan god fångst i Biston Lapponarius 

B., hvilken enligt LampPas Förteckning öfver Skand:s och Finl:s 

macrolepidoptera förut ej i Sverige är tagen sydligare än i nord- 

liga delen af Lappland. 

I medio af juli fick jag under en aftonpromenad just som 

solen höll på att gå ned se Hepialus Fusco-nebulosus DE GEER 

talrikt svärma öfver en lågt belägen äng. Förgäfves sökte jag 

att följande aftnar vid samma tid få fatt på något ex. af den- 

samma. Hepialus Humuli L. förekom tämligen talrikt, och ofta 

nog sågos hanarna svärma i massa kring en rätt hög trädtopp. 

Först vid denna tid framkommo de få Lyckna-arter jag fann 

under min vistelse vid Fjällnäs, nämligen Årgyrognomon var. 

Åegidion MEISSNER, Optilete var. Cyparissus HB. och Pheretes 

HB. Den sistnämnda höll sig endast till de högre belägna trak- 
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terna, i allmänhet ofvanför trädgränsen. De båda öfriga flögo i 

ymnighet kring pilbuskarna utefter landsvägen nere vid sjön. 

Så snart man kom något upp på höjderna svärmade Pygmaena 

Fusca THNBG. i massa kring pilbuskarna, och man behöfde en- 

dast slå ett slag med håtven i dem för att få åtminstone något 

exemplar. Denna och £Erebia Lappona voro de man mest 

påträffade. Längre fram, eller mot slutet af månaden, uppträdde 

AÅrgynnis-arterna 1 väldig massa och i en hel hop nyanseringar. 

För öfrigt var det hela tiden magert med individer af en och 

samma art. I björkskogen flögo dock rätt talrikt flera Cidaria- 

arter, hvaraf Montanata var. Lapponica STGR och i synner- 

het Zersata He. äro att anteckna. Gömd i det höga gräset 

fann jag ett och annat ex. af Nemeoplhula Plantagims L. samt 

en gång aberrationen Mospita SCHIFF. med sina hvita bakvingar, 

försedda med svarta fläckar. Öfverallt på de platser, där något 

gräs frodades, fladdrade Polyommatus Hippothoö var. Stieberi 

GERH., hvaraf jag fångade ett par ex. med en rätt egendomlig 

färgskiftning; den vanliga röda färgen hade nämligen öfvergått 

i en gulaktig med en viss metallglans. 

På en myr utmed vägen mot Norge, ej långt från Fjällnäs, 

lyckades jag fånga Zygena Exulans HocH. ET REINER, hvilken 

egentligen hör hemma i Alperna och Pyreneerna och hos oss 

förut endast är anträffad i Dalarnas fjällmarker af C. G. ANDERS- 

SON. På samma myr fann jag jämte nyssnämnda hufvudform den 

bland Sveriges. fjäll mera vanliga variteteten Vanadis DALM. I 

de sumpiga trakterna på andra sidan Malmagen anträffades Sy- 

richtus Centauree ReR. I medlet af Augusti lyckades jag fånga 

Dyschorista Suspecta HB., hvilken egentligen tillhör de sydliga 

landskapen. Vid samma tid tog jag äfven en fjäril, som tämligen 

typiskt uppfyller fordringarna på hufvudformen af Årgynnis Pa- 

des SCHiFF., då den saknar de svarta fläckarne på framvingens un- 

dersida, hvilka utmärka STAUDINGERS varietet Lapponica. I Norge 

är denna form enligt SPARRE-SCHNEIDER tagen i den södra och 

mellersta delen. 

Redan i början af min vistelse vid Fjällnäs hängde jag ut 

äppelkransar samt utsatte den medförda fångstburen på ett, som 

jag ansåg, lämpligt ställe. Men fjärilarne häruppe måtte ej varit 

vana vid så fin och beqvämt åtkorlig mat, ty fångsten blef 
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ytterst klen. På mina äppelkransar, hvilka jag träget ströfvade 

omkring och tittade på om aftnarne och nätterna under hela ti- 

den jag var däruppe, men i synnerhet mot slutet då något mör- 

ker verkligen inträffade, fick jag endast några få exemplar af 

Mamestra Dentina Ese. och Agrotis Occulta L. På ett ställe 

hade en äppelkrans af en händelse kommit att hänga midt öfver 

en större sten, på hvilken några droppar af vätskan nedfallit. 

Här fann jag sent på aftonen några Carabus Glabratus PAYK.i 

god sämja dela det söta fyndet med en Charaeas Graminis L. 

var. Iricuspis EsP., hvilket var det enda ex. jag fann af denna 

från förflutna sommaren i de nordliga orterna så mycket omtalade 

fjäril, hvars larv är den beryktade gräsmasken. 

I fångstburen fick jag under hela tiden ej en enda fjäril. 

Buren föreföll mig sinnrikt hopkommen, och jag hade ställt stora 

förhoppningar på densamma. Några flugor och en mängd mygg 

hade nog letat sig upp genom hålen till det egentliga fångst- 

rummet, men om jag släppte in en med håfven fångad fjäril i 

buren, kunde det nog hända, att den lät narra sig att smaka på 

de i burens midt upphängda Jäckerheterna och därefter något 

vimmelkantig promenerade uppför tyllen, som utgjorde burens 

väggar. Men när den kom upp till det mörka hålet, hvarigenom 

den måste krypa för att jag skulle vara nöjd, studsade den, an- 

såg tydligen att det var något för dystert och vände helt be- 

skedligt om, hvarefter den efter något sökande alltid fann ut- 

gången och flög sin väg. Upprepade försök gåfvo mig samma 

resultat. Jag vet visserligen, att burar af samma konstruktion på 

annat håll och i annan mans hand lemnat goda resultat; men 

jag undrar om ej fjärilarne skulle lättare lockas att krypa in i 

det öfre fångstrummet, ifall äfven dess tak, liksom väggarne, vore 

af tyll och ej, såsom nu var förhållandet, af trä. Att jag miss- 

lyckades så totalt var måhända mitt eget fel, allrahelst som jag 

ej förut användt detta fångstsätt; men nog tycktes mig, att jag till 

punkt och pricka följde de anvisningar jag erhöll af afsändaren. 

Emellertid qvarstår buren, såsom jag redan sagt, till fri disposi- 

tion för de entomologer, som komma till denna trakt och vilja 

begagna densamma. 

Af larver var föga att taga denna sommar. Våren hade 

varit kall, och föregående sommar synnerligen olämplig för fjäri- 

8 



GRILL: ENTOMOLOGISKA ANTECKNINGAR FRÅN FJÄLLNÄS. 153 

larne, då det enligt utsago på platsen regnat hvarenda dag. Ett 

par gånger fann jag — ena gången på dvärgbjörk, den andra på 

en låg videbuske — larvkolonier, som jag antog vara Bombyx 

Lanestris L. var. Åavasakse TEICcH., men jag lyckades ej, oak- 

tadt all omvårdnad, fostra upp larverna, ända tills de skulle spinna 

in sig. Jag fick dem att öfverlefva en 3 å 4 hudömsningar, men 

sedan dogo de ohjälpligen. Som jag ej är fullt säker på att det 

var denna art, har jag ej tagit upp den på den lilla förtecknin- 

gen öfver mina fynd i slutet af uppsatsen. Jag vill blott härmed 

antyda för efterföljare, att en Bombyr-art och helt säkert många 

rara saker ännu stå att fånga i dessa herrliga fjälltrakter, innan 

en förteckning blir fullständig. Bland de larver, som jag lycka- 

des uppföda, så att de hunno full utveckling, var en liten löf- 

mask, som i stor mängd förekom på björkarna invid Fjällnäs 

omkring midten af juli. Den var grön med en ljusare grön rand 

på hvardera sidan, belägen strax under spiracula, och därofvanför 

tvenne trådfina ljusgröna ränder tätt invid hvarandra. På hvarje 

ryggsegment funnos fyra trapeziumformigt placerade ljusgröna 

punkter, i hvars midt satt ett kort svart borst. De larver jag tog 

den +2 juli började redan den 15 gå i puppa. Först i slutet 

af augusti framkommo här i Stockholm fjärilarne, som befunnos 

vara Cidaria NMNebulata "TaneG (= Däilutata BKu.), hvilken förut 

är tagen såväl i södra Sverige som i Dalarnas fjällmarker af 

C. G. ÅNDERSSON. j 

Under en vandring på det nära Fjällnäs belägna Hamra- 

fjället såg jag flera gräshoppor med prydliga röda tibier och 

fläckiga lårben hoppa omkring på den endast här och där med 

dvärgbjörk eller en förkrympt pilbuske bevuxna marken. Som 

de hade mycket korta vingar — endast en tredjedel så långa 

som bakkroppen — antog jag först att det var puppor, som voro 

ute och förlustade sig, tills jag upptäckte ett par in copula, då 

de genast fingo vandra ner i cyankaliumburken. De befunnos 

sedermera vara den s. k. »fjällgräshoppan»> Pezotettix Frigidus 

BoHEMAN, om hvilken J. B. v. BorcK säger i sin »Skandinaviens 

Rätvingade Insekters Natural-Historia», pag. 91; »att för känne- 

domen om denna märkvärdiga gräshoppa, som synes vara en ut- 

märkande tillhörighet för de nordiska fjälltrakterna, har veten- 

skapen att tacka prof. BOHEMAN, som under sin vetenskapliga 

2) 
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resa år 1844 uti Lappland, upptäckte båda könen på ett fjäll 

uti Qvickjock, 3,000 fot öfver hafsytan. På samma sterila och 

torra lokal blefvo de sedan följande året för andra gången ob- 

serverade i mängd af prof. WAHLBERG och mag. ANDERSSON. Äf- 

ven i Norge på Dovrefjäll är den funnen af hr KLINGEMAN.>» 

Den förekom på Hamrafjället likasom på högslätten ofvanför 

Fjällnäs ganska talrikt. 

Vid besök i ett af lapplägren i grannskapet ville jag fånga 

ett ex. af det s. k. »renstynget» Oestrus Tarandi L. och begaf 

mig därför in bland den af hundratals djur bestående renhjorden, 

som för tillfället höll på att mjölkas. Då lapparna upptäckte 

min sysselsättning blefvo de intresserade och inom ett par ögon- 

blick voro lappfamiljens samtliga medlemmar i färd med att fånga 

renstyng, hvari de egde en otrolig färdighet. De förklarade äf- 

ven, att de under soliga dagar kunde plocka hundratals styng för 

att lindra de arma djurens oro. Utom det egentliga renstynget 

förekom äfven Oestrus Trompe MODEER. i ungefär samma mängd 

på renarna. 

De microlepidoptera jag medförde från Fjällnäs hafva, i lik- 

het med skalbaggarne, ännu ej af brist på tid hunnit blifva be- 

stämda. På samma gång jag 1 ett följande häfte af tidskriften 

hoppas kunna gifva en förteckning öfver dessa, vill jag litet när- 

mare redogöra för utvecklingen af tre arter skalbaggar, som jag 

lyckades uppföda från larv till imago, och af hvilka åtminstone 

två antagligen ej närmare blifvit observerade i larvstadiet, näm- 

ligen Thanatophilus Lapponicus Hrest., Lina Alpina ZErT. 

och Gonioctena Pallida L. Emellertid lemnar jag på följande 

sida en förteckning öfver de macrolepidoptera jag fångade under 

min vistelse vid Fjällnäs. 
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FÖRTECKNING ÖFVER MACROLEPIDOPTERA TAGNA 

VID FJÄLLNÄS I HÄRJEDALEN 1891. 

De inom parentes befintliga landskapsnamnen angifva hvarest 

arten förut inom Sverige blifvit tagen enligt S. LAMPAS »För- 

teckning öfver Skandinaviens och Finlands Macrolepidoptera»>; 

+= betyder att arten förut blifvit tagen såväl norr som sö- 

der om Härjedalen, men ej i detta landskap. 

++ betyder att arten förut ej blifvit tagen så sydligt. 

» » » » » » » » nordligt. 

= Polyommatus Hippothoé L. var. Stieberi GeErH. (Boh., 

Jmtl., Lapl:) 

Lycaena Argyrognomon BERGST. var. Aegidion MEISSN. 

(Norra delen.) 

SE » Optilete KNocH. var. Cyparissus HB. (Lapl.). 

» Pheretes H>e. (Hrjd.). 

Vanessa Urtice L. (Hela Skandinavien). | 

= Argynnis Aphirape He. var. Ossianus Hp. (Hls., Jmtl., 

Lapl.). 

= » Selene ScHIFF. var. Hela StGRr. (Hls., Jmtl., Lapl.). 

; » Euphrosyne L. (Sk.—Norrb.). 

» > var. Fingal HB. (Dlr.—Lapl.). 

» Pales ScHiFF. Tämligen typisk. 
» » var. Lapponica STGR. (Dlir., His., Jmtl., 

Lapl.). 

var. Arsilache EsrP. (Öl, Sm., Vestm.— 

Lapl.). 

Frigga TunNeG. (Dlr., Hlis.—Lapl.). 

Erebia Lappona Esr. (Nordv. delens fjälltr., Dlr.—Lapl.). 

» » var. Pollux EsP. (Jmtl., Lapl.). 

5 » Ligea L. var. Adyte HB. (Hlils., Jmtl.). 

II 
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" Syrichtus Centaureae Rer. (Hls., Jmtl., Lapl.). 

kök 

Hesperia Comma L. (Hela Skandinavien). 

» » var. Catena STGR. (Lapl.). 

Zygaena Exulans HocH. et REINER (Tagen i Dalarna af 

C. G. ANDERSSON, men tillhör egent- 

ligen Alperna och Pyreneerna). 

» > var. Vanadis DALM. (Jmtl.—Lapl.). 

Nemeophila Plantaginis L. (Sk.—Lapl.). 

» » ab. Hospita SCHIFF. (Jmtl.: Åre- 

skutan). 

" Hepialus Hiumuli L. (Sk.—Vestm., Upl., Jmtl.). 

9 Fusco-nebulosus DE GEErR (Hall., VG., ÖG., 

Jm, Lapl). 

Phymatopus Hecta L. (Sk. —Jmtl.). 

Agrotis Occulta L. (Sk.—Norrb., Lapl.). 

Charaeas Graminis L. var. Tricuspis EsP. (I de nordliga 

landskapen). 

Mamestra Dentina EsrP. (Sk.—Lapl.). 

'"F Dyschorista Suspecta HB. (Sm.—Hlis.). 
Cleoceris Viminalis F. (Sk.—Lapl.). 

Anarta Cordigera THNBG. (Vestm.—Lapl., Gotl.). 

»  Melaleuca TuHNBG, (Dlr., Lapl.). 

» - Melanopa THNnEG. (Dlr.—Lapl.). 

» > ab. Wiströmi LPA. (Jmtl.). 

Herminia Tentacularia L. (Hela Skandinavien). 

Acidalia Fumata SrtPH. (Hela Skandinavien). 

"+ Biston Lapponarius B. (Nordligaste delen af Lapl.). 

Gnophos Sordaria THNnBG. (ÖG.—-Lapl.). 
Psodos Coracina EsP. (Hrjd.—Lapl.). 

Pygmaena Fusca THNeG. (Upl., Dlr.—Lapl.). 

Lygris Populata L. (Hela Skandinavien). 

Cidaria Munitata HB. (Upl.—Lapl.). 

» Incursata HB. (Dlr.—Lapl.). 

> Montanata BKH. var. Lapponica STGR. (Jmtl.— 

ap): 

> Suffumata He. (Upl., His., Lapl). 

> Nebulata TuäneG. (Sk.—Upl., Dlr:s fjälltrakter). 

» Caesiata LANG. (Sm., VG,--Lapl.). 

12 
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Cidaria Hastata IL. var. Subhastata NorcKk. (Dlr.—Lapl.). 

» Affinitata STtPH. (Sk.—Lapl). 

S » » var. Turbaria SrteH. (Dlr., Jmtl., Lapl.). 

» Adaequata BKuH. (Boh., ÖG.—Lapl.). 

» Albulata ScHiFF. (Hela Skandinavien). 

hd » Tersata He. (Sk.—Vestml., Upl.). 

Claes Grill. 

NOTIS: 

Galeruca Xanthomelzxena, SCHRANK, fann jag förliden som- 

mar vid Gimo bruk i Upland på en buske invid dammen. I 

GYLLENHALS Insecta Suecica, 1813, uppgifves att den: »habitat 

in foliis Ulmi, in Suecia Australi, rarius»; men sedermera har 

den ej, såvidt jag vet, anträffats, och detta synes så mycket mer 

sannolikt som THOMSON uppger i sin »Skandinaviens Insekter: 

Coleoptefa» 1885, att det är osäkert om den finnes i Sverige. 

Den skiljes vid första påseendet lätt från sina samslägtingar ge- 

nom att den har tre svarta fläckar på thorax samt en rätt bred 

och skarpt markerad långsgående svart strimma, belägen strax 

inom eiytras sidokant. Dessutom hafva elytra nära scutellen ett 

kort svart streck, som dock stundom kan saknas, samt äro på 

sin undre sida glänsande svarta. 

(Öl (CT 
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SKYDDS-«OCH UPROTNINGSMEDER 

Bohvete som skyddsme del mot »fällmask». En ameri- 

kansk landtbrukare har under femton års praktik funnit, att om 
o 

bohveteplantor nedplöjas å ett fält, den kommande grödan be- 

varas mot angrepp af nämda skadedjur. År 1888 visade sig 

detta tydligast, ty på den del af fältet, där medlet användes, 

visade sig inga skadeinsekter, men å den andra delen däremot 

blef säden totalt förstörd. Hos grannarne voro larverna äfven 

talrika, ty där hade inga sådana mått och steg blifvit tagna. 

InsÅ Pafel röSöÖnsS ms. 

Mot jordloppor. Under vistelsen i Halland 1887 hörde 

jag flera personer beklaga sig öfver, att de nyss uppkomna rot- 

kålsplantorna blifvit nästan totalt förstörda af dessa små skade- 

insekter. Vid ett besök på Qvibille hos riksdagsmannen HoLMm 

märkte jag dock, att i hans trädgård plantsängarne befunno sig 

i ett utmärkt skick, i det kålrotsplantorna där växte frodiga och 

hade en frisk och mörkgrön färg. Då trädgårdsmästaren tillfrå- 

gades om orsaken till detta i orten något ovanliga förhållande, 

lemnade han den upplysningen, att allt berodde därpå, att plan- 

torna vattnats med en svagare lut af sot, aska och vatten. 

Apotekaren H. THEDENIUS har skyddat plantor mot samma 

slag af ohyra genom att beströ dem med sågspån, som blandats. 

med något kreosot eller karbolsyra. 

Sätt att fördrifva väggohyra. Samme man har äfven 

funnit såsom säkert utrotningsmedel för vägglöss i boningsrum, 

om dessa nytapetseras och blysocker tillsättes det därvid begag- 

nade klistret. 

Ett annat medel skall bestå däruti, att man tilltäpper alla 

springor, som lemna luften genomgång, och sedan två eller tre 

gånger efter hvarandra uppfyller rummet med svafvelrök. Ju 

längre man kan få denna att kvarstanna, desto bättre. 

Myror lära, enligt en persons utsago, som själf användt 

medlet, kunna bortdrifvas från boningsrum medelst karbolsyra 

eller karbolsyrad kalk, som utströs på de platser, där de hafva 

sitt tillhåll. SYN 



ESO 

EN HISTORIA OM EN BISVÄRM. 

Man läser emellanåt om, hur bisvärmar slå sig ned på de 

mest egendomliga platser, och jag kan, såsom ett nytt exempel 

" härpå, anföra följande händelse, som jag kom att bevittna förliden 

sommar. Själfva midsommardagen på eftermiddagen, då mjölk- 

ningen som bäst pågick, märktes plötsligt ett ovanligt lif bland 

korna, som nyss förut helt lugnt betat å ett klöfverfält, där de 

voro tjudrade. Att något ovanligt var å färde syntes genast, 

icke allenast på oron hos kreaturen, utan äfven på den fullstän- 

diga villervalla, som rådde bland den mjölkande kvinspersonalen. 

Hunnen närmare hörde jag en gäll röst, som skrek: »se på den 

hvita kon hur hon besar!» Denna ko, som en gång utmärkts 

med första priset på ett landtbruksmöte, snodde nu omkring sin 

tjuderpåle med samma fart som en fullblodshäst vid en kapplöp- 

ning, men var knappast igenkänlig, ty hennes skinande hvita hud 

tycktes öfversållad med mörka fläckar. En större sådan af mör- 

kare färg kunde tydligt urskiljas, då hon under sin karrier för 

ett ögonblick vände venstra sidan mot mig, men var snart för- 

svunnen. Då ryktaren hunnit lösgöra det stackars kreaturet, 

lemnade” det med oförminskad fart rännarebanan, med, som han 

påstod, tacksamheten afmålad i sina ögon. Gåtan blef snart löst, 

ty den stora svarta fläck, som lyste och försvann på djurets 

venstra sida, befanns hafva bestått af en biklunga, som genom de 

häftiga rörelserna slungats ned till marken, där den sedan höll 

sig stilla och småningom samlade till sig svärmens öfriga med- 

lemmar. Då kon infångats syntes hon ej hafva lidit det ringaste 

men genom sina obehagliga >»bisittare». Vi skyndade naturligt- 

vis att anskaffa en halmkupa för svärmen, som hastigt och lustigt 

införpassades i denna för honom lämpligare bostad, där han 

ännu befinner sig i högönsklig välmåga. 

Kristineberg i aug. 1891. 

PR. Ohlson: 
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NOTISER. 

Ett par nya fyndorter för tvenne svenska mätarefjärilar, Åci- 

dalia Bisetata Hurs. och Phorodesma Pustulata HuFN., förtjäna 

kanske att påpekas för fullständigandet af kännedomen om dessa 

icke så allmänna arters spridning. Den förra, förut funnen på 

några ställen i södra delarne af landet, dock icke på Öland, 

anträffade jag därstädes i medio af juli detta år 1 trakten af 

Borgholm. Den senare, inom Sverige förut endast påträffad i 

Skåne och på Öland, fann jag i början af juli på Ekbacken å 

Lidingön nära Stockholm; ett enda exemplar af arten anträffades 

i skymningen på en öppen ängsmark. 

På sistnämda ställe har jag äfven förliden sommar fångat en 

mycket sällsynt Noctua, Agrotis Fennica TauvuscH. Lokalen är 

ej alldeles ny, emedan arten förut visat sig i Upland, dock så 

sällan och i så enstaka fall, att omnämnandet af dess anträffande 

säkerligen har sitt intresse. 

Stockholm i oktober 1891. 
John Peyron. 

Resande svenska naturforskare. I slutet af sistlidne 

september afreste studeranden vid Stockholms högskola, friherre 

AXEL KLINCKOWSTRÖM till Surinam i Sydamerika för att studera 

dess djurvärld samt göra insamlingar af naturalier för härvarande 

museers räkning. Vistelsen i det aflägsna landet lärer komma 

att räcka till nästa vår, och är det herr K'S' afsigt”att daänmder 

äfven sysselsätta sig med insekter. 

En annan långväga resande, docenten vid Upsala akademi 

d:r KARL W. S. AURIVILLIUS, återkom till Stockholm den 18 no- 

vember efter att hafva besökt Java och Sumatra m. fl. öar i 

Ostindien. Hans verksamhet omfattade förnämligast lägre hafs- 

djur, men åtskilliga i nämda länder förekommande prydliga fjä- 

rilar och andra insekter hafva dock måst göra hafskrypen säll- 

skap på resan hit för att beundras af härvarande insektvänner. 

DS. 
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RESEBREF 

från Kandidat Y. SJÖSTEDT. " 

Itoki faktori 27 febr. 1891. 

Det är nu mer än två månader, sedan jag beträdde Afrikas 

jord. Tiden tycks därför vara väl långt framskriden för den första 

rapportens aflemnande, men den långsamma förbindelse, som eger 

rum mellan hufvudfaktoriet och härvarande faktori har varit enda 

orsaken till detta dröjsmål; med undantag af ett bud, som kom 

strax sedan jag kommit hit till Itoki, hvilket var den 1 jan., hafva 

vi ej på hela denna tid haft någon förbindelse med den civili- 

serade verlden. 

I korta drag får jag kanske först lemna en liten skildring 

af resan. Den första nov. ångade vi under det herrligaste väder 

ned för Elbe, men endast för en kort tid fingo vi glädja oss åt 

en så behaglig resa, ty så snart vi utkommit på Nordsjön, fri- 

skade vinden i allt mer, hvilket i Eng. kanalen öfvergick till 

stark blåst. Till all otur hade vi hela resan i släp efter vår båt 

en rätt stor ångbåt, hvilken var oss till stort hinder och tvang 

oss sakta af till half maskin och mindre, så fort vinden tog i. 

De linor, hvarmed den var fästad, brusto i stormen; vi måste 

därför in till Plymouth i England, där reparation blef verkstäld, 

hvilket fördröjde oss mer än en dag. Under ständig motvind 

styrde vi nedåt Biscaya, där vi fingo utstå sådan sjö, att kapten 

sade sig sällan hafva haft så svår resa. Försenade mer än en 

+ Genom professor Aurivillius hafva vi satts i tillfälle att här införa 

utdrag af några till honom från kand. SJöSTEDT (jfr. sid. 27) ankomna bref och 

äro öfvertygade om, att tidskriftens läsare med nöje skola taga kännedom om 

deras innehåll. Redaktionen. 

Entomol. Tidskr. Årg. 12. H. 3—4. (1891). I II 
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vecka nådde vi Madeira. Hela följande tiden var angenäm. Vi 

fingo under det klaraste väder beundra den nära 4,000 meter 

höga, snöbetäckta Pic de Teneriffe, genomströfva Gorées gator, 

där vi för första gången sågo oss omgifna af svarta ullhufvuden, 

hvilket då i hög grad hade nyhetens behag, samt utmed hela 

kusten bese de mest växlande scenerier. Den ojämförligt prakt- 

fullaste af dessa var den vid inloppet mellan Fernando Po och 

fastlandet med dess skyhöga, glittrande bergsspetsar. Blott under 

en liten stund lyckades vi få se själfva Kamerunpiken, som van- 

ligen omsvepes af moln. 

Allt mer tilltager nu värmen och pressar svetten massvis 

från våra kroppar. Vårt hopp att snart komma fram gäckas af 

kaptens idé att först gå till Kamerunstäderna, hvilket tog 3—4 

dagar. Då vi ankrat utanför Bibundi kom herr WALDAU om bord 

och förde oss i land, där vi hälsades välkomna af hr KNUTSON. 

Efter att hafva ordnat mina saker börjades små exkursioner, 

hvilka dock gåfvo rätt medelmåttigt resultat. Enligt hrr KNUTSONS 

och WALDAUS Önskan samlades några dagar senare alla svenskarne 

i Bonge, för att där gemensamt fira julen. Seende att i Bibundi 

ej fans mycket för mig att uträtta, medtog jag mina saker och 

fortsatte efter julen resan till Itoki, för att där vara hos min 

kamrat från skolan, som förestår detsamma. Emellertid blef han 

sänd till ett annat ställe att uppbygga ett nytt faktori, och stan- 

nade jag därför kvar där jag var, till dess detta skulle blifva 

färdigt. c 

För att nu öfvergå till de zool. förhållandena, finner jag djur- 

världen åtminstone här ej motsvara, hvad jag i ett så sydligt land 

väntat. Lika ifrigt som hemma måste man söka efter hvarje 

insekt, och skörden blir kanske dock trots god vilja ej såsom 

man skulle önska. Egendomlig är den ödslighet, man öfver allt 

möter 1 dammar, bäckar och andra mindre vattensamlingar, knappt 

ett lif står till att se där med undantag af en och annan på ytan 

löpande Hydrometra eller Hydrophilus. Inga crustaceer eller några 

sådana smådjur har jag sett ett spår af, utan är vattnet, som om 

det vore steriliseradt. Ännu kan jag därför ej uppfylla prof. 

LOvÉNs önskan att hemsända jordklimpar tagna på botten af ut- 

torkade, djurrika vattensamlingar. 

Den största omsorgen har jag egnat larverna och deras upp- 

2 
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födande, och resultatet häraf har blifvit rätt tillfredsställande. Något 

öfver 40 arter äro kläckta, hvaraf 14 finnas fullständigt i larv, puppa 

och fjäril. Då en enstaka larv påträffas, får jag nöja mig med 

att så noggrant som möjligt beskrifva den och sedan för sam- 

lingen tillvarataga puppan, som i de flesta fall är rätt användbar, 

samt fjärilen. Kan jag med visshet konstatera en larvs närings- 

växt, inlägges ett exemplar af denna i sprit, för att sedan om 

möjligt bestämmas. 

Att föra räkning öfver hvarje djur, som inlägges, skulle draga 

för lång, onödig tid: öfver skalbaggar och fjärilar för jag dock 

sedan den första januari en bok, som nu visar siffrorna 870 och 

"1,012, det förra för fjärilar, det senare för skalbaggar. Af myrio- 

poder, orthopterer och hymenopterer äro äfven en god del in- 

samlade. 

Att göra något slags kalkyl, huru länge det deponerade kapi- 

talet kan räcka, låter sig svårligen här göras, då jag ofta ej kan 

bestämma, huru mycket folk jag ett par dagar senare kan be- 

höfva. Emellertid synes ingen svårighet, att det räcker ett år, 

ty ännu har jag ej förbrukat mer än 30—40 kr. En pojke, som 

bär flaskor o. s. v., är det enda jag regelbundet haft, hvarjämte 

jag vid«ebehof af kanot tagit en eller två »kruboys» att paddla. 

Nu får jag dock snart taga en sådan till daglig hjälp, då mina 

exkursioner måste utsträckas. För ett par dagar sedan fick jag 

bref från KNUTSON, däri han erhjuder mig medfölja .sig på en 

2—3 dagars marsch uppåt ett berg; detta blir mycket intressant 

och som jag hoppas gifvande. Marschen upp till Kamerunberget 

skola vi om möjligt företaga 1 oktober, då vädret för vistelsen 

däruppe är lämpligast; äfven nu vore bra tid, men äro vi ännu 

för litet »afrikanska», för att våga oss ut på denna svåra färd. 

— JUNGNER har jag ej träffat sedan i julas; han lefver i Bibundi, 

som han ej vill lemna; inåt landet vill han ej gå. 

Om ett par dagar reser jag till Kitto, som ligger rätt högt, 

och blir där till faktoriet i N'dian är färdigt. På vägen dit pas- 

serar jag Ekundu, där jag stannar några dagar för att undersöka 

mangroveträsken. Om cirka en månad kommer första sändningen. 
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Kitto faktori 29 april 1891. 

I mitt förra bref lemnade jag en ungefärlig redogörelse öfver 

de i Itoki gjorda insamlingarne med några dithörande frågor och 

uttalade mitt beslut att därifrån flytta öfver till Kitto, där jag 

äfven sedan två månader bott. 

Den nya plats, jag således valt, är hvad naturen beträffar ej 

så inbjudande som den förra; genom ett långt, smalt »creek», på 

båda sidor begränsadt af mangroveskog, längre inåt ersatt af 

raphiapalmer, som tätt skuggande böja sig öfver vattnet, bildande 

liksom en tunnel, går färden för att framkomma till denna ensliga 

plats. Den starkt kuperade marken höjer sig tämligen tvärt strax 

vid vattenytan, och på denna sluttning har firman anlagt fak- 

toriet. Tät skog med svårgenomtränglig »busch» beherskar hela 

landskapet och endast ett litet område närmast kring bonings- 

huset lemnar en solig öppen terräng. Härifrån sträcker sig inåt 

Kitto stad en efter härvarande förhållanden god samt ljus väg; 

min bästa jagtplats. Från denna har jag vidare gjort exkursioner 

till kringliggande plantager, där de nedfälda träden lemnat ofta 

rätt goda skördar, i synnerhet af skalbaggar. 

Äfven här kan den entomologiska faunan sägas vara ej syn- 

nerligen rik, beroende på det begränsade fria området. De i 

skogen lefvande fjärilarne äro svåråtkomliga, 1 det de hålla till 

bland de höga trädens kronor och högre löfverk, hvarifrån de 

mer sällan sänka sig ned. Skalbaggar ha under denna tid varit 

mindre talrika, liksom i allmänhet hela faunan varit fattigare; i 

synnerhet var djurlifvet i början och medlet af mars dåligt eller 

så godt som intet; undantag härifrån bilda orthopterer och hemi- 

pterer, som äfven under denna tid voro allmänna; dessa äro, i syn- 

nerhet stritarne, skogens musikanter, som vid hvarje timme dag 

och natt låta sina egendomliga, monotona läten ljuda; dessa äro 

stundom så intensiva, att de, hörda på nära håll, komma en att 

spritta till; en del af dem har jag länge förväxlat med fågelljud. 

Att upptäcka den högstämmiga skrikhalsen är däremot en svårare 

sak, ty det är nästan omöjligt att kunna höra, hvarifrån lätet 

kommer eller ens närmelsevis bestämma djurets sittplats; bäst går 

detta emellertid det ögonblick det upphör. Sländor är rätt godt 

om. Hymenopterer äro ej talrika, samma med Dipterer. Thy- 

4 



SJÖSTEDT: RESEBREF. 165 

sanura tror jag vara talrika, ehuru jag hittills ej så mycket sysslat 

med dem; tänker göra detta vid regntiden, då annat ej fins att få. 

Myriopoder har jag inhöstat rätt mycket af; de äro talrika, ehuru 

jag fruktar, att det just ej är så många olika arter; de mindre for- 

merna har jag egnat stor uppmärksamhet. Den gångna sista tiden 

har varit fattig på larver; ibland har ej en enda funnits i bu- 

rarne. De bästa månaderna 1 detta afseende äro enl. d:r PREUSS, 

som legat på en station ej långt från Bonge, där vi julade, juni 

juli, augusti och september. Han beskrifver mars och april som 

dåliga för insekter, således får jag ännu hoppas på bättre tider! 

Uppblåsta larver vilja härute af fukten gärna mjukna upp och 

buckla sig; detta tror jag emellertid hemma lätt kan upphjälpas 

genom en omblåsning. Jag har därför på de flesta kvarlemnat 

ett stycke af strået, för att möjliggöra detta. Alla nummer på så 

väl larver som fjärilar torde på det noggrannaste bevaras, så att 

ingen förväxling eger rum; de ha sin motsvarighet i mina anteck- 

ningar, hvilka i så fall blefve värdelösa. Förteckning på det med 

herr KNUTSON afsända bifogas. — Slutligen några ord om kli- 

matet. Detta är i Kitto rätt ohälsosamt, hvilket man äfven lätt 

kan tänka måste vara fallet till följd af läget. Den förre före- 

ståndaren fördes döende härifrån för ett par veckor sedan, och 

den nye har redan haft ett par febrar. Själf är jag nyss upp- 

kommen från en sådan, som i en vecka fängslat mig; den var 

mycket svår och medförde stort men för mig, i det den hindrade 

min resa till N'dian, det nya ställe jag ämnar besöka, som då 

var bestämd att göras med KNUTSON. Först om tre veckor går 

nästa båt dit. 

Ekundu N'deme 1891. 

Innan jag afreser till N'dian, hvilket sker i morgon bittida, 

ville jag lemna några meddelanden om sista tidens skörd i Kitto, 

samt huru jag tänkt använda de närmast förestående månaderna. 

Regntiden är nu snart inne och har redan bebådat sin an- 

komst genom ofta påkommande skurar, som sista tiden på det 

alra obehagligaste afbrutit mina exkursioner; under det vackraste 

väder har jag om morgonen kunnat tåga ut för att sedan i språng- 
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marsch och genomblöt nödgas vända om till faktoriet. Detta 

oaktadt har faunan sista tiden ej varit fattig, hvilket visas däraf, 

att jag på den korta tid, som förflutit, sedan KNUTSON reste, redan 

kunnat fylla fem teburkar med fjärilar, hvarunder de öfriga grup- 

perna - ej heller blifvit försummade. Då solen, varm och brän- 

nande, sticker fram mellan skurarne, börjar ett rätt rörligt lif i 

»buschen»; stora, praktfulla, för mig förut obekanta fjärilar, ha 

härunder blifvit mitt byte och lemnat välkomna bidrag till sam- 

lingarnes komplettering; jag var också för några dagar sedan nog 

lycklig att midt inne i skogen påträffa en utmärkt fångstplats; 

detta var en tämligen från »busch» och lianer fri och solig plats 

under ett stort träd; hela marken var beströdd med nedfallna 

frukter, som spredo en behaglig, söt lukt kring hela omgifningen. 

Också tycktes det vara ett fjärilarnes eldorado, en älsklingsplats, 

från hvilken de ej under alla de dagar, jag ännu hade att kvar- 

stanna och härunder på det hätskaste förföljde dem, ville låta 

sig fördrifvas. — Nattfjärilar ha under sista tiden visat sig mer 

än någonsin förut. Sländor voro fortfarande allmänna och gåfvo 

några nya arter. Hymenopterer voro ej just allmänna. Efter 

mycken svårighet har det nu ändtligen lyckats mig få ett exem- 

plar af de stora (c. 2-tums) cicador, som jag så ofta hör, utan 

att vara i stånd att fånga; den musik, den i håfven utförde, var. 

så öronslitande gäll, att det faktisk alldeles »slog lock» för öronen. 

Färgen är prydlig och vingarne prunka i guldgult, brunt och glas- 

färg. . För / öfrigt har jag nu” enrtid mer arbetat medrdemörat 

kanske väl mycket försummade spindlarne och häraf inlagt åtmin- 

stone något tusental, om ej mer. Nya arter bland myriopoder 

är det ondt om; samma och samma sådana ses hvarje dag utan om- 

växling. Ett par ofantliga Phirynus (sp.?), ytterst fruktade af de 

svarte för sina bett, och hvilka mina följeslagare knappast kunde 

förmås att hjälpa mig få fast i, äro också värda att omnämnas; 

de sutto under ett ofantligt barkstycke och voro rätt lifliga. 

Reser nu till N'dian för att stanna öfver regntiden hos min 

vän LINNELL, som nog på allt sätt kommer att understödja mig, 

och i den traktens zoologiskt alldeles jungfruliga områden hoppas 

jag på många fina och intressanta fynd. 
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N'dian 23 juni 1891. 

I mitt sista bref, som afsändes från Ekundu, innan jag an- 

trädde resan till N'dian, lemnade jag en kort redogörelse för de 

under sista tiden i Kitto gjorda insamlingarne. Sedan jag efter 

en angenäm resa framkommit till den nya platsen, gjorde jag 

genast en undersökning af terrängen och faunan, men fann den 

senare vara nästan identisk med den i Kitto. En väsentlig skill- 

nad spåras dock, nämligen större rikedom på fjärilar och därtill på 

stora, praktfulla sådana. Så t. ex. har jag fått flera stycken Pap. 

Zalmoxis, många fina Charaxes och slutligen en stor Pap. Anti- 

machkus A;, dessa synas då och då likt tornsvalor sväfva öfver en 

i floden uppskjutande sandbank; detta endast under de allra he- 

taste stunderna vid middagstiden. Oroade styra de genast uppåt 

och sväfva bort öfver skogens kronor likt fåglar. I den täta, 

fuktiga »buschen», som här öfver allt dominerar, trifs ej någon 

yppigare djurvärld. Dag från dag ser man samma former, endast 

sparsamt några nya. Dock är härvid att märka, att den närva- 

rande tiden, torrtidens slut, är den mest ogynsamma för alla in- 

sekter. Då jag under dåliga skördar gått omkring 1 trakten någon 

vecka, beslöt jag att pröfva lyckan och söka tränga in i landet 

några dagsmarscher till gräslandet, som sades börja där. Med 

sex man företog jag färden genom helt föga kända trakter; på de 

sista platserna tror jag mig varit den första hvite, så vida ej hr 

WaLDaAU under sin sista marsch kommit fram dit, något som jag 

ännu icke vet. Målet för resan var Itoki Na N'Golo, dit jag fram- 

kom på fjärde qvällen. Detta var den eländigaste by, man kun- 

nat tänka, snuskig och vedervärdig på alla sätt; husen voro öfver- 

smetade med — kogödsel i st. f. med lera, en stark odör af 

detta uppfylde hela stället. Här stannade jag 1 två dagar; min 

oro var att insjukna i detta pesthål, ty det hade varit förfärligt. 

Då insektlifvet nu är i slummer, fick jag visserligen inga massor 

af djur, men dock en hel del, som jag tror, intressanta former. 

Intet gräsland sågs till, men däremot öppen, gles skog. På åt- 

tonde dagen var jag åter från den intressanta färden. -— Tio te- 

burkar äro fylda med fjärilar och sländor; skalbaggar har nu en 

tid ej varit så godt om, men ett par kaffeburkar och några små 

bleckdosor äro dock inpackade. 
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Ett troligen mycket intressant fynd är en massa små runda 

termitbon, som jag påträffat i jorden. De äro ungefär af ett min- 

dre äggs storlek, klotformiga, bygda af lerjord i en mängd vec- 

kade blad, nästan som murklor. De olika bona, som träffas 

på några tums afstånd från hvarandra, stå genom gångar, som i 

alla riktningar genomkorsa jorden, 1 förbindelse med hvarandra. 

Allt tillhopa är sålunda en koloni, där hvarje boll visserligen 

tycks vara ett helt för sig, ehuru den vidare kommunicerar med 

de öfriga. De voro utbredda på en rätt stor yta och lågo blott 

några tum ned. Omkring ett dussin äro inlagda. — De stora 

fjärilar, hvaraf jag fångat en ansenlig mängd, svärma isynnerhet 

under middagstiden omkring vid flodstranden, där båtarne lägga 

intill, och slå ned på sanden och slammet. Bästa fångstsättet är 

att först utlägga några döda exemplar i en hög; så fort en ny 

kommer sväfvande och ser dessa häjdar han sig, kretsar ett par 

slag omkring dem och slår därpå ned; nu måste håfven hastigt 

och varsamt kastas öfver honom, ty i nästa ögonblick lyfter han 

åter och gifver sig i väg. De som så fångas äro nästan alla 

hanar; härtill hörande "honor ses sparsamt i skogen. Landt- 

mollusker har jag påträffat i rätt stor mängd; däremot är intet 

att finna i vattensamlingarne, synnerligast sedan det starka regnet 

börjat. 

Som jag visst nämde hade jag tänkt stanna kvar hos LIN- 

NELL Öfver regntiden, men då han om ett par dagar lemnar N'dian 

för att sköta firmans nya aftär på Fernando Po, reser äfven jag 

härifrån, och ger mig upp till Bonge, som efter all beräkning bör 

blifva den i allt bästa fångstplatsen. Landet är här mer öppet, 

djurlifvet rikare och skogen lättare att undersöka. 

Bibundi 5 aug. 1891. 

Samlingarne hafva under denna sista tid så godt som legat nere 

och tillökningen är högst obetydlig. Vi hafva nämligen nu regntid 

och en regntid med så intensivt ihållande nederbörd, att det går 

långt öfver det normala. Under den sista månaden har här i 

Bibundi icke varit en enda klar dag, såvidt jag kan erinra mig; 
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dagar och nätter störtar regnet genom luften i strömmar och 

detta eviga plaskande verkar äfven nedslående på humöret. Det 

enda, som jag får, är litet snäckor, som mina pojkar samla, samt 

en och annan fågel, som jag lyckats skjuta i de närmaste träden. 

— En obehaglig båtfärd, som jag för några dagar sedan gjorde, 

höll på att kosta lifvet. Sedan någon vecka hade vi dagligen 

väntat på en svensk skuta, som skulle hitkomma med trälast; 

slutligen hade vi nöjet att en morgon se en båt med hvit besätt- 

ning ro in från hafvet; det var kapten och några matroser från 

båten, som låg för ankar ett stycke ut. Sedan de en stund 

språkat, mest om affärer, skulle de återvända om bord och frå- 

gade, om vi ej hade lust att fara med. Herr LINNELL och jag 

satte oss i och voro snart därute. Kvällen förut hade jag legat 

i lindrig feber och trodde nu denna vara öfver, men efter en 

stund kände jag sådana frosskakningar, att jag bad kapten bli 

förd i land. Emellertid var folket ovant med bränningarne, och 

då vi voro midt i dessa, kommer en väldig våg bakifrån, brusar 

skummande öfver båten och nästa ögonblick lågo vi alla begrafna 

under den väldiga vattenmassan. Hur långt jag egentligen var 

nere i djupet, vet jag ej, endast det, att det behöfdes en lång, 

kvalfull stund innan jag, ombonad med dubbla kappor, kommit 

upp till ytan. Nu började kampen för räddningen, och snart var 

jag framme vid den med kölen uppåtvända båten och klänger 

mig fast däri, fyra matroser lågo rundt omkring mig. Af dessa 

kunde endast en simma, och denne beslöt sig genast för att söka 

simma genom bränningarne i land. Två grepo tag i mig och 

hvarken böner eller något annat kunde förmå dem att släppa, 

»vi kunna ej simma» var deras enda svar. Sedan jag så fått tag 

i kölen, grepo äfven de andra tag däri, men, som vi alla voro 

på en sida, rullade båten rundt omkring, och åter voro vi i vå- 

gorna. Så gick det tre, fyra gånger tills båten slutligen vände 

sig på köl; ehuru den låg ett stycke under vatten, bar den oss 

dock, och nu var blott fråga om att kunna behålla den i detta 

läge; sedan vi kommit i den, höllo vi oss i midten, så att den 

icke stjälpte, under det den ena vågen efter den andra spolade 

öfver våra hufvuden. Innan vi kommit i detta lyckliga läge, hade 

redan en man gått i djupet; jag såg hans gulblå ansigte och stela 

blick just innan han försvann. Den, som summit, uppnådde land. 
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Han var från Stockholm, där han sade sig fått pris vid simupp- 

visning. Om en stund kom en båt ut och tog oss i land. Föl- 

jande kväll flöt liket upp på stranden. Sedan vi fått det i land 

på vårt område, bars det in i ett magasin, där en kista hopspi- 

kades. Liket var oigenkänligt till följd af de förfärliga slag, det fått 

i ansiktet mot kiipporna. Dagen därpå var begrafning; kistan 

täcktes med palmblad, en vacker krans med hvita liljor prydde 

den för öfrigt, och under ljudet af stora klockan fördes den öfver 

floden, där den nedsattes i grafven, som gjorts i skogen strax 

ofvanför det ställe, där den döda kroppen flutit i land. Enligt vår 

kyrkas bruk förrättade jag jordfästningen i närvaro af d:r JUNGNER, 

hrr LINNELL och ÅLANDER samt en massa svarta. Hvilka säll- 

samma värf kan man ej här få fylla! 

Med nästa båt skall jag söka komma upp till Bonge; floden 

är dock rysligt hög nu, (stigit 18 fot), så att det nog ej blir 

så lätt. 

Bonge d. 15 Septorsoms 

Med en herr FRANKENBERG afsände jag från Bibundi en del 

saker, hvilka jag hoppas hafva jämte brefvet framkommit, 

Tiden började där rere mot slutet blifva lång, men då jag 

hörde, att hela farmen i Bonge stod under vatten, och floden 

nästan vär ofarbar, fans intet val; jag fick stanna där jag var, 

utan att kunna uträtta det minsta, ty knappt en stund var fri från 

regn. Så kom en dag Bonges faktoriföreståndare i följd af 

sjuklighet ned till Bibundi och omtalade, att några vackra dagar 

där redan varit; vattnet i farmen hade betydligt sjunkit, och en 

färd uppför floden borde ej blifva allt för svår. Om en vecka 

skulle lilla ångbåten gå till Ekundu, och tänkte jag först följa 

med den, men då jag hörde, att den skulle repareras och endast 

i lyckligaste fall blefve i ordning till sagda tid, bestämde jag 

mig för att gå med en roddbåt, som öfver hafvet skulle” till 

Ekundu med proviant. Jag hade redan en gång förut gjort en 

sådan färd och föresatt mig att aldrig göra om den, då den för 

det första är mycket riskabel, om blåst skulle uppstå; dels äfven 
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ytterligt obekväm och långsam; förra resan tog mer än ett dygn. 

Det obehagliga äfventyret i bränningarne var äfven i friskt minne. 

Men här voro fördelarne för stora, jag komme att vinna 10—12 

dagar, ty vid Ekundu väntade en kanot att direkt föra provianten 

till Bonge; när nästa så stora kanot skulle uppskickas, att jag 

kunde medfå mina i Matuttu liggande saker, kunde ingen veta. 

Denna gång hade jag tur, det vackraste väder, vi på månader 

haft, strålade på den för afresan bestämda morgonen. Färden 

öfver hafvet gick lyckligt och bra och redan mot midnatt samma 

dag voro vi, tack vare starkt medvatten, framme i Ekundu. Så 

bär det af följande f. m. under tämligen klar himmel. Färden 

går först i »creeks»>, begränsade af den enformiga mangroveskogen. 

Djurlifvet var fattigt, ingenting sågs, ingenting hördes mer än en 

och annan fågel. Kungsfiskarnes (Halcyon cinerifrons) gnäggande 

läten afbröto då och då tystnaden. Ruggiga och fula, våta af de 

fina duggskurar, som emellanåt insvepte allt i en dyster slöja, 

sutto ett par gamhafsörnar (Gypoluerax angolensis) på några en- 

staka, torra grenar. Aporna voro äfven tysta. Öfver vattenytan 

var mer lif; flockar af drillsnäppor (Åct. typ), ibland på flera 

tjog flögo framför oss stycke för stycke; knappast ett läte hördes 

från dessa eljest så högljudda fåglar, allt var tyst och förstämdet. 

Så nådde vi i skymningen Matuttu; ett par hus af raphiapalmens 

blad, stående midt i gyttjan, högar af ebenholz och palmkärnor — 

se där allt, hvad man här ser. Egentligen skulle vi farit vidare, 

men då »headman» sade sig ansvara för att nå Bonge följande 

kväll, äfven om vi lade oss här i st. f. i ett längre uppför floden 

liggande bush-hus, lät jag bära mig i land och gick snart till 

hvila på ett par kärnsäckar; sof så godt till följande daggryning, 

då vi åter satte oss i fart. Hela natten svårt regn, som kom 

floden att svälla och strömma med rasande fart. Lyckligen 

slutade regnet af mot dagen. Nu kunde man ändtligen se sig 

omkring. En klar sol göt öfver den storslagna vegetation, som 

bekransar Memes stränder, ett haf af ljus. Högkroniga bomulls- 

träd, palmer och klängande växter, alla tycktes täfla att insupa 

de lifvande strålarne, täfla att fråssande utbreda sina böljande 

löfverk mot sol och ljus. Timme efter timme förgick, utan att 

jag kunde se mig mätt eller finna tiden för lång, oaktadt den 

sakta fart, hvarmed kanoten sköt fram. Med solen blef äfven 
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djurlifvet rörligt, det är dock egentligen fågelvärlden, man under 

en sådan färd får njuta af. En krokodil hade jag redan sändt 

en kula, där han låg uppkrupen på en vid flodkanten lig- 

gande stock; han tumlade ned, om lefvande eller död vet jag 

ej, ty han sjönk genast och bortfördes af den hvirflande ström- 

men. 

Från den ena strandens trädkronor till den andras fara bro- 

kiga hornskator (Buceros albotibralis) under buktande flygt. Med 

några snabba vingslag, vanligen åtföljda af fågelns knarrande, 

starka läte, skjuta de ofta flera tillsammans fram, utspänna sam- 

tidigt vingar och stjärt, glida så några ögonblick genom luften, 

allt mer sjunkande och höja sig åter under upprepade skrik. Allt 

går så taktmässigt, alla följas så noga, att man från första ögon- 

blicken fäster sig vid den egendomliga gruppen. Från en klunga 

slingerväxter hörs hjälmfogelns (Corythaix merianus) kråklika rop. 

Om detta ej är vidare trefligt att lyssna till, så är dock själfva 

fågeln, skimrande 1i stålblått, grönt och purpur så mycket mer 

tilltalande, en ståtlig prydnad för det vackra sceneriet. Blad- 

gröna dufvor (Zreron calvus) synas här och där skjuta fram i 

större eller mindre flockar och slå ned biand löfverket; här äro 

de genom sin färg så absolut skyddade, att de gäcka äfven det 

mest vana öga vid sökandet, såvida de förhålla sig stilla. Jag 

har ibland sett hela flockar slå ned i en mindre krona och stått 

långa stunder under trädet utan att kunna upptäcka en, förr än 

de kanske på en gång med klatschande vingslag, under buller 

och bråk gett sig i väg. — Färden gick långsamt och trögt mot det 

starkt strömmande vattnet. Fram på e. m. skulle de svarta i land 

och äta, »headman» underrättade mig nu, att det var omöjligt att 

hinna fram; jag erinrade honom om, hvad jag sagt kvällen förut, och 

att det blefve hans »palaver», samt att vi måste fara hela natten 

utan hvila. Skymningen var nu inne; allt mörkare blef det i 

den täta skogen, allt häftigare strömmen. TI en timme hade de 

väl paddlat i djupa natten, då alla ropade, att de hvarken sågo 

land eller vatten; ginge kanoten i kvaf i mörkret kunde de ej 

hjälpa det, de ville icke längre ha ansvaret. Ja, här var intet 

annat att göra, än att surra fast kanoten vid en stam och afbida 

dagen. En fit svepte jag kring mig och lade mig på ett par 

trälådor. Molnen hade något skingrat sig och gifvit mig förhopp- 
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ning att slippa undan en blöta. Men »falsa spes»! Jag hade väl 

sofvit någon timme, då jag väcktes af ett smattrande regn. Filten 

är redan genomvåt och obehagliga rännilar löpa utmed hela krop- 

pen. Nu var det bra! Genomvåt fick jag tillbringa natten, sit- 

tande med en dålig negerparaply öfver hufvudet; den kalla flod- 

luften kom mig att ordentligt frysa — det var en lång natt! 

Fram på f. m. var jag framme; sedan jag försett mig med 

litet tort och ätit er smula, gick jag att bese det s. k. »annexet», 

min blifvande bostad, ett mindre nyss uppfördt hus, hvari man 

förut bott, under den tid, det nu färdiga boningshuset af stålplåt 

var under uppförande. Det ligger något hundra steg från bo- 

ningshuset och faktoriet, således ur vägen för handelsvimlet. En 

treflig veranda med bord lämpa sig utmärkt till plats för larv- 

burarne. Längst fram i rummet är skrifbordet, där jag i detta 

nu sitter, belamradt med flaskor, rör, böcker och askar; vid fön- 

stret ett mindre bord för uppblåsning och konservering. Rundt 

kring väggarne stå, utom den med nät omhängda sängen, koffertar 

och lådor, hvilka, då de ej behöfva stå på hvarandra, äro lätt åt- 

komliga. Här regerar jag således ensam och kommer därför sä- 

kert att trifvas godt. Måtte äfven naturen ha finfina saker att 

bjuda på. 

Jag skulle nu ungefär kunna uppgifva de samlingar, som 

ligga redo att afsändas. Fjärilar (samt litet andra djur, steklar 

0. S. v.) fylla 11 teburkar; skalbaggar: en kaffeburk, 2 kakao- 

burkar och tre halfstora bleckaskar, 60 ”glasrör -med hvarje- 

handa insekter, larver o. dyl., 35 mindre sortens glasburkar, en 

del opodeldokflaskor och större flaskor, konvolut med div. in- 

sekter samt snäckor i sprit och rensade skal, dessutom uppblåsta 

larver. Dessa äro för öfrigt rätt otacksamma; ty hur väl jag 

söker sluta till de dosor de förvaras i, mjukna och krympa de 

alltid något. Om jag en kväll blåst upp ett par och, som jag 

tycker rätt passabelt, äro de redan följande morgon icke mer de 

samma i utseende. Dock hoppas jag de på nytt må kunna blåsas 

upp hemma och sedan blifva dugliga. De exkursioner, jag redan 

gjort, visa att insektlifvet ännu slumrar. Larver upptaga dock 

alla burarne för tillfället, blott de vilja lefva. Af en stor natt- 

fjäril har jag inhöstat närmare hundra larver, hvilka alla dagarne 

förpuppat sig så, att botten af två burar till hela deras yta täc- 
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kes däraf. I en annan hänga ett sextiotal puppor på trådar; 

de äro omspunna af taggiga kokonger, och larverna voro ända 

till 10 cm. långa. Många sådana äro uppblåsta, en del ligger 

i sprit. Ett par 2 tum långa och ofantligt tjocka mullvads- 

syrsor, sådana jag förut aldrig sett, fick jag för några dagar 

sedan. 

Den första med grosshandlaren KNUTSON hemsända samlin- 

gen framkom till riksmuseum i juli månad och innehöll en hel 

del former af stort intresse. Ännu har ej alltsamman blifvit full- 

ständigt prepareradt, men bland mer anmärkningsvärda former 

må här omnämnas några exemplar af den sällsynta och högst 

egendomliga Hemuwtmnerus Talpoides WALK., hvilken något liknar 

en kakerlacka, men, enligt kand. SJÖSTEDT, lefver parasitiskt å 

däggdjur; flere olika arter af termiter jämte ett bo af en art, som 

bygger i träd; några rofsteklar jämte deras bon och larver samt 

uppblåsta larver och puppor till en mängd fjärilarter, bland hvilka 

här må nämnas: Åcrea Zetes, Pharsalus och Vinidia; Panglima 

gloriosa BUTLER samt flere andra Bombycider. Dessutom inne- 

håller samlingen en stor mängd skalbaggar, dock mest mindre 

former, samt talrika -arter af gräshoppor, sländor och skinnbaggar. 

När alla samlingarna hemkommit, skall så småningom öfver dem 

utgifvas fullständiga förteckningar med beskrifning af de nya 

arterna. 

Christopher Aurivillius. 
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ENERORFSKANDINANTENINY TNE UEGRA: 

AF 

WW. M. SCHÖYEN. 

Hverken i nogen af de skandinaviske Lande eller i Finland. 

har der, saavidt mig bekjendt, hidtil veret observeret mere end 

en eneste Å/Zucita-Art, nemlig den velbekjendte A. /hexadactyla 

L., der undergaar sin Udvikling i Blomsterne af forskjellige Lo- 

nicera-Arter (L. caprifolium, xylosteum og periclymenum). I 

afvigte Sommer lykkedes det mig imidlertid at opdrive en til 

fra det sydlige Norge, nemlig ÅA. dodecadactyla HB., som jeg 

derfor herved vil anbefale til Eftersögning ogsaa paa andre Steder, 

da det vel neppe kan slaa feil, at den ved fortsatte Undersögel- 

ser vil vise sig at forekomme paa passende Lokaliteter baade i 

Sverige oc 1 andre Trakter af det sydlige Norge end der, hvor 

jeg i Sommer fandt den. 

Det var under et Besög 1 Skien ved den dersteds iaar af- 

holdte Landbrugsudstilling, at jeg paa en Exkursion den 27:de 

Juni i Byens nermeste Omegn blev opmerksom paa en Busk af 

Lonicera xylosteum, der voxede paa en Bjergrabbe indimellem 

diverse andet Krat, og som havde flere af de unge grönne Aars- 

skud eiendommeligt opsvulmede eller tenformigt fortykkede. Da 

jeg aldrig för havde observeret denne Foreteelse, som tydeligvis 

maatte skyldes en i Skuddenes indre Marvrör levende Insekt- 

larve, tog jeg endel slige Skud med mig hjem, for at forsöge at 

faa udklekket Larven. Ved at undersöge i Literaturen kom jeg 

snart til det Resultat, at jeg her havde med den förnevnte No- 

vitet for Skandinaviens Fauna at gjöre, noget som da ogsaa paa- 
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fölgende August Maaned bekreftede sig, idet jeg fik udklekket 

nogle Exemplarer af Å. dodecadactyla H>. 

Da Lonicera xylosteum synes at vere den eneste kjendte 

Neringsplante for denne Arts Larve, er det altsaa paa Steder, 

hvor den voxer, at man maa eftersöge Arten. Og dette sker 

lettest ved paa Forsommeren at have sin Opmeerksomhed hen- 

vendt paa, om de unge grönne Skud af disse Buske viser de 

ovenfor omtalte karakteristiske, tenformige Opsvulmninger, der let 

falder i Öinene, saa meget mere som de ogsaa faar en blegere 

Farve end de övrige Skud og derved faar et sygeligt Udseende. 

Naar slige Skud indsamles paa et ikke altfor tidligt Stadium og 

opbevares paa passende Maade, er det ikke forbundet med nogen 

Vankeligshed at faa Sommerfuglen udklekket. 

GÅFVOR TILL FÖRENINGENS INSEKTSAMLING. 

Af herr kassören EMIL SANDIN i Göteborg har lemnats föl- 

jande sällsyntare Coleoptera: Bembidium Lunatum DuFr., Göte- 

borg; Stenelophus Flawvicollis STURM., Lerum, Vestergötland; 

Amara Municipalis DuFt., Göteb.; Hydroporus 12-pustulatus 

FaABR, Släp, Halland; Rantus Conspersus GYLL., norra Hallands 

skärgård; Trachodes ” Hispidus, 1in., Särö, Hall.; Erirhinus 

Festucae Herest., Åhs, Halland; Anthicus Sellatus Hest och 

Zeugophora Turneri PowERr., Göteb. 
SIE 



JOHAN MARTIN JAKOB AF TENGSTRÖM. 

Likasom Sverige och Norge har äfven Finland under det 

förgångna året sett en af sina främsta fjärilforskare bäddas i jor- 

dens kalla sköte. 

Veteranen bland Finlands lepidopterologer, provinsialläkaren 

1 Lojo JOHAN "MARTIN AF TENGSTRÖM utandades sin sista suck 

julnatten 1890 vid nyss fyllda 69 års ålder. 

Entomol. Tidskr. Årg. 12. H. 3—4. (1891.) I 12 
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Vi fullgöra endast en gärd af aktning och tacksamhet mot 

den aflidne; då vi på uppmaning af tidskriftens redaktion gå att 

här i korta drag teckna denne för hvarje vän af den fosterländ- 

ska naturforskningen kärvordne mans lif och verksamhet. 

JOHAN MARTIN JAKOB AF TENGSTRÖM föddes i Åbo den 10 

november 1821 såsom äldste sonen till dåvarande musei inspek- 

tor, sedermera professorn i zoologi och botanik TOHAN MAGNUS: 

AF TENGSTRÖM, hvilken var son till den i Finlands häfder väl- 

kände biskop JAKOB TENGSTRÖM och hans maka ANNA KRISTINA 

CALOANDER. Hans moder HEDVIG GuUstaVA Pryrz skall i rakt 

nedstigande led hafva härstammat från vår store reformator MAR- 

TIN LUTHER genom hans yngsta dotter MARGARETHE, gift med 

preussiska landtrådet VON KUHNHEIM. Dennes dotterdotters dot- 

ter MARGARETHA BUGENHAGEN blef gift med JoCHIM WITTFOT, en 

handlande i Liibeck, hvilken flyttade öfver till Åbo och dog där- 
städes 1677. Från honom härstammade i fjärde led på mödernet 

apotekaren i Åbo Lars HENRIK VON MELL, som var morfader 

till den nu aflidne TENGSTRÖMS moder. Det var säkert tanken 

på dessa höga anor, som föranledde föräldrarne att åt sin äldste 

son, som föddes just på MARTIN LUTHERS dag, gifva hans store 

stamfaders dopnamn. 

TENGSTRÖMS födelseår 1821 är eljest bemärkelsevärdt i den 

finska naturforskningens historia. Tio dagar förr än han såg da- 

gens ljus, den 1 november, stiftades »Sällskapet Pro Fauna et 

Flora fennica», hvilket haft så stort inflytande på undersökningen 

af fosterlandets natur, och icke många veckor senare föddes en 

bland Finlands främsta naturforskare WILLIAM NYLANDER. 

Att JOHAN MARTIN redan från yngre år af sin fader blifvit 

intresserad för naturens studium är själffallet, och troligen kan 

man ock härleda hans sedermera så starka förkärlek för fjärilarne 

redan från spädaste gossåren, då han ännu vistades i Åbo. Han 

hade nämligen därstädes en nära släkting, den sedermera för 

sina stora patriotiska donationer kände packhusinspektoren LARS 

CALOANDER, hvilken hade en synnerligt praktfull fjärilsamling, och 

man kan väl antaga, att denna icke kunde fela att göra intryck 

2 



SAHLBERG: J. M. J. AF TENGSTRÖM Tf. 179 

på den liflige gossens sinne vid hans besök hos >morbror LASSE», 

som han sedermera älskade kalla honom. 

Men efter Åbo brand flyttade föräldrarna år 1827 till Hel- 

singfors, där gossen i hemmet åtnjöt privatundervisning af en in- 

formator ända tills han inskrefs såsom student vid universitetet 

den 28 mars 1839. 

En lycklig omständighet gjorde, att han genast under sina 

första studentår blef i tillfälle att göra en i högsta grad lärorik 

forskningsresa. På våren 1840 infann sig hos hans fader den 

kände botanisten RUPRECHT från Petersburg och begärde anvis- 

ning på någon student, som idkat botaniska studier och vore 

villig att blifva honom följaktig och tjäna såsom tolk på en bo- 

tanisk resa genom den finska och åländska skärgården. Då före- 

läsningarna vid universitetet redan voro slutade, och den akade- 

miska ungdomen skingrad, så att någon lämpligare icke i hast 

kunde fås, föreslog professor TENGSTRÖM sin sOn JANNE till följe- 

slagare, och kort därefter seglade de åstad. Från denna resa åter- 

vände TENGSTRÖM med en god skörd af botaniska insikter och 

samlingar samt många oförgätliga minnen. Likasom af en slump 

fördes de resande tillsammans med flere ifriga naturforskare, om 

hvilkas tillvaro hvarken den ene eller den andre förut haft någon 

aning. 

Efter återkomsten hängaf sig TENGSTRÖM med stor ifver åt 

sina naturhistoriska studier, hvilka han började under ledning af 

dåvarande professorn i ekonomi och naturhistoria CARL REINHOLD 

SAHLBERG, hvilken hade ovanlig förmåga att intressera sina kolle- 

gianter för sitt älsklingsämne entomologien. Snart fick han ock 

ep synnerligen begåfvad, skarpsynt och ifrig studiekamrat, med 

hvilken han slöt ett intimt kamratskap, nämligen den redan 

nämde WILLIAM NYLANDER, hvilken liksom TENGSTRÖM då med 

lifligaste intresse hängaf sig åt studiet af sitt fäderneslands in- 

sektfauna. 

Under somrarne genomströfvade de hvar på sitt håll, oftast 

med understöd af sällskapet pro Fauna et Flora fennica, skilda 

delar af Finland och återvände om hösten rikt lastade med iakt- 

tagelser och samlingar, samt började sedan med hängifvenhet att 

vetenskapligt bearbeta sitt material. TENGSTRÖM reste sålunda 

genom Åland, Tavastland, Karelen och Österbotten, delvis i säll- 
4 
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skap med sin nära anförvant, den sedermera så ryktbar vordne 

språkforskaren och fosterlandsvännen MATHIAS ALEXANDER CASTRÉN. 

Redan år 1843 valdes TENGSTRÖM af sällskapet pro F. et 

Fl. fennica till intendent för Lepidoptera och 2 år senare ut- 

nämdes han till amanuens vid zoologiska museum, hvarefter han 

kunde mera helt egna sig åt de finska fjärilarne, och år 1847 ut- 

gaf han sitt förstlingsarbete: Bidrag till Finlands fjärilfauna. 

Detta verk, som utgör en ganska förtjänstfull öfversikt af vårt 

lands småfjärilar, med beskrifning på mer än 40 nya arter, hvaraf 

dock några äro upptäckta och beskrifna af W. NYLANDER, ingår 

i första häftet af Notiser ur pro F. et Fl. fennica förhandlingar 

samma häfte, i hvilket äfven NYLANDER offentliggör sina förnäm- 

sta arbeten på entomologiens fält. 

Kort därpå måste TENGSTRÖM för en tid lemna all syssel- 

sättning med sina kärvordna fjärilar. För att skaffa sig lefvebröd 

började han, likasom äfven hans vän W. NYLANDER, att studera 

medicin. 

Vi hafva nu kommit till de i Finlands kulturhistoria så be- 

märkelsevärda åren 1845—1849, de stora forskningsresornas pe- 

riod, då mer än ena af landets mera begåfvade söner på en längre 

tid lemnade fosterjorden för att i främmande länder söka de vises 

sten. Först utgick M. A. CASTRÉN att i Sibiriens vida ödemar- 

ker uppsöka finska folkets vagga. G. A. WALLIN företog sina 

djärfva och på äfventyr rika forskningsresor i Orientens öknar, 

och R. F. SAHLBERG trängde in i det inre af Brasiliens urskogar 

för entomologiska forskningar och insamlingar, sedan han 10 år 

tidigare under 8 dagars ströftåg vid Rio Janeiro i förbifarten på 

sin resa till Sitka och Sibirien fått en föreställning om detta 

lands rika och praktfulla insektvärld. 

Äfven hos den unge TENGSTRÖM väcktes reslusten, och ett 

gynnsamt tillfälle att tillfredsställa densamma erbjöd sig snart. 

I tidningarne ingick en annons af en sjökapten BÖCKERMAN 

från Jakobstad, att han hade för afsigt att med ett kofferdifartyg 

företaga en världsomsegling och erbjöd åt någon ung medicinare, 

att kostnadsfritt följa med, mot vilkor att under färden handhafva 

läkarevården på fartyget. TENGSTRÖM, som året förut blifvit 
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kirurgie kandidat, sökte och erhöll tjänsten och begaf sig år 

1848 åstad, utrustad med ett resestipendium från universitetet. 

Kosan ställdes först öfver Sverige, Danmark, Hamburg och 

Berlin till Nordamerika, hvarest ett kortare uppehåll skedde, och 

sedan till Java, där den tropiska vegetationen i all sin storsla- 

genhet utbredde sig för den unge naturforskarens häpnande blic- 

kar. Vistelsen här varade ej länge, men i alla fall fick TENG- 

STRÖM tillfälle att inhösta en rätt vacker samling af fjärilar, och 

däribland äfven flera för vetenskapen nya former. Efter 16 må- 

naders bortovaro återkom TENGSTRÖM till hemlandet med oför- 

gätliga minnen och noga förda dagboksanteckningar öfver hvad 

han sett och upplefvat under resan. 

Bland de för framtiden mest fruktbärande episoder under 

denna färd var dock besöket hos dåtidens främste lepidoptero- 

log, professor ZELLER i Glogau, med hvilken TENGSTRÖM redan 

ett par år förut trädt i vetenskaplig brefväxling. Han plägade 

säga, att han under några få exkursioner tillsammans med denne 

mästare inhemtat mera för sin framtida utveckling än eljest under 

flera år. Han kunde blifva riktigt i extas då han beskref ZEL- 

LERS sätt att gå tillväga under sina microlepidopterologiska ex- 

kursioner. Man kan ock säga, att vi till stor del hafva att tacka 

den lifliga brefväxling, som sedermera uppstod mellan dem, för 

resultaten af TENGSTRÖMS lepidopterologiska verksamhet. Lycklig 

den yngling, som har en så trofast, hjälpsam och tillmötesgående 

vän till sitt vetenskapliga stöd! Redan i januari 1847 skref han 

till TENGSTRÖM: »Es freut mich dass in fernen Norden zwei” 

Entomologen auftreten, von denen sich etwas wesentliches fär 

die Förderung der Lepidopterologie erwarten lässt. Darum will 

ich nach Kräften thun, was Sie in Ihren Leistungen fördern kann, 

und es wird mich freuen, wenn ich recht oft von Ihnen in An- 

spruch genommen werde, da ich darin die sicherste Bärgschaft 

fär die Fortschritt zu den bezeichneten Zeile zu erkennen glaube.» 

TENGSTRÖM var ej heller trög att begagna sig af denna så vän- 

ligt erbjudna hjälp. 

Men efter återkomsten till hemmet hade TENGSTRÖMS ställ- 

ning betydligt förändrats. Vi förbigå här de bedröfliga omstän- 

" Den andre, som här åsyftades, var utan tvifvel W. NYLANDER. 
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digheter, som tvungo hans fader att redan vid 53 års ålder taga 

afsked från sin profession samt de bittra strider, som sedan för- 

des angående återbesättandet af hans tjänst, likasom några år förut 

om adjunkturen 1 zoologi och botanik, af hvilka TENGSTRÖM ge- 

nom sin nära ställning till NYLANDRARNE icke kunde undgå att 

blifva djupt berörd. Alltnog, han längtade efter att blifva karl 

för sig själf och att äta sitt eget bröd, samt började, sedan han 

först hållit ett, om ett öppet öga för naturen och mer än vanlig 

inblick uti växtgeografien vittnande offentligt föredrag om naturen 

på Java”, att forcera sina medicinska studier. Efter att hafva af- 

lagt kirurgie magisterexamen 18351 utnämdes han, sedan han 

en kortare tid tjänstgjort såsom läkare i Lovisa och Nystad, till 

tjänstförrättande provinsialläkare i Kexholm den 5 juli samma år, 

och flyttade dit för en lång tid. 

Då WILLIAM NYLANDER år 1849 begaf sig på sin långa stu- 

dieresa till Frankrike, skall han hafva yttrat till den nyss: ut- 

nämda professorn i zoologi och botanik ALEXANDER VON NORD- 

MAN: »Sie werden sehen, dass wenn TENGSTRÖM einmal die prak- 

tische Bahn eines Artzes anfängt, so wird er die Naturgeschichte 

in die Rumpelkammer werfen», och TENGSTRÖM själf hade under 

sitt besök hos ZELLER yttrat för honom ungefär samma farhågor 

beträffande NYLANDER. Till stor lycka för den finska naturforsk- 

ningen visade det sig snart, att båda dessa pessimistiska spå- 

domar kommo på skam. NYLANDER lemnade visserligen snart in- 

sekterna, till stor sorg och saknad för hans entomologiska vän- 

ner och beundrare, hvilka redan i hans första publikationer sågo 

gryende anlag till en vetenskaplig förmåga, som med tiden kunde 

göra honom till en entomolog af främsta rang; men han slog sig 

i stället med så mycket större ifver och framgång på botanikens 

studium. Man kan därför nu säga, att den som känner honom 

endast såsom entomolog, huru stort inflytande han än haft på in- 

sektkunskapen i flera länder, han känner endast en ringa del af 

hans oförgätliga förtjänster såsom naturforskare. 

= Offentliggjordt i »Litterära Soirecer i Helsingfors under hösten 1849>, 
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Hvad åter TENGSTRÖM beträffar, så såg det en tid verkligen 

mörkt ut med hans verksamhet såsom entomolog, hvilket äfven 

bragte hans vän och gynnare ZELLER i stort missmod och be- 

kymmer. Då denne ända sedan han personligen träffade honom 

i Glogau på åratal icke erhållit några underrättelser från sin så 

varmt omhuldade discipel i norden, började han frukta för det 

värsta. »Wird der arme Freund doch nicht einen Riäckfall zu 

erleiden gehabt haben, der ihn an entomologischer Beschäftigung 

hindert. Ich zerbrach mir iber die Ursache vielfach den Kopf> 

0. S. V. skref han hösten 1850 till NYLANDER, ängslig öfver att 

icke få svar på sina bref. 

Den, som dock gjorde allt sitt till, för att hindra TENGSTRÖM 

att under sin vistelse i Kexholm försjunka i vetenskaplig overk- 

samhet, var NORDMAN. Redan från yngre åren hade han varit 

lifligt intresserad af entomologien, och under sitt mångskiftande lif 

samt sina talrika resor i södra Ryssland och Caukasiens bergs- 

trakter hade han med förkärlek egnat uppmärksamhet åt fjäri- 

larne, särskildt macrolepidoptera, och af dem sammanbragt en 

rätt ansenlig samling. Han hade ock under sin mångåriga vi- 

stelse i utlandet gjort bekantskap med flera framstående forskare 

på detta område. 

Återkommen till hemlandet hängaf han sig ifrigt åt planen, 

ett åstadkomma en faunistisk förteckning öfver alla Finlands fjä- 

rilar, samt insåg klart, att TENGSTRÖM var den rätte mannen att 

hjälpa honom häruti; och från år 1852 började han ordentligt 

bestorma honom med bref härom. Han föreslog, att de gemen- 

samt skulle utarbeta detta opus, hvarvid arbetet skulle så förde- 

las, att han själf skulle öfvertaga macrolepidoptera, TENGSTRÖM 

microlepidoptera, hvarefter de efter ömsesidig granskning skulle 

under gemensamt namn utgifva arbetet i sin helhet. Han sände 

honom litteratur, berättade flitigt om hvad han inhemtat från ut- 

landet i lepidopterologiskt hänseende, som han ansåg kunna in- 

tressera TENGSTRÖM, sände tätt och ofta notiser om fynd, som 

han själf och hans son ARTUR eller andra gjort i eget land, och 

försökte på allt sätt väcka och underhålla intresset. 

Det dröjde icke heller länge innan TENGSTRÖM med ny hän- 

förelse upptog sina ungdomsstudier. Måhända bidrog äfven här- 

till i någon mån den förbättring i TENGSTRÖMS ekonomiska ställ- 
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ning, som inträffade några år efter hans förflyttning till Kexholm. 

År 1855 gifte han sig med KAROLINA WILHELMINA DORRENDORFF, 

dotter till apotekar DORRENDORFF från S:t Petersburg, hvilken 

hade ett landtgods ej långt från Kexholm. Denna älskliga och 

djupt religiösa kvinna, som ville lefva helt och hållet för att göra 

andra lyckliga, och som spridde tröst och glädje bland alla, med 

hvilka hon kom i beröring, medförde äfven till boet en icke ringa 

förmögenhet. ”TENGSTRÖM kunde därför nu offra äfven något för 

sin vetenskap och började företaga exkursionsresor i omnejderna 

samt långt utom landets östra gräns. 

Denna tid var en resa i dessa trakter ofta förenad med 

faror och svårigheter till följd af befolkningens okunnighet, miss- 

tänksamhet och vidskeplighet. Sålunda fick TENGSTRÖM en gång, 

misstänkt för att förorsaka boskapspest, då han ertappades natte- 

tid smetande honung på trädstammarne, bekväma sig till att midt 

under natten smyga sig bort och fly från trakten, för att rädda 

sitt lif, då han händelsevis hade fått kännedom om, att en sam- 

mansvärjning mellan en del af byns befolkning ingåtts i afsigt 

att följande morgon omringa hans bostad för att gripa och dräpa 

honom. 

Uti Onega Karelens vidsträckta skogar, myrar och yppiga. 

lundar, där vegetationen på milslånga sträckor fått stå oberörd 

af odlarens ingrepp, fann TENGSTRÖM en oväntadt rik och intres- 

sant fjärilfauna. Här mötas nordens och söderns, österns och 

västerns former, så att man från samma exkursion kunde medföra. 

arter, som man varit van att se endast från Lappmarkerna och 

sådana, som förut inom Skandinavien blifvit funna endast i dess 

sydligaste provinser. Dessa exkursionsresor blefvo därför lika 

mycket fruktbärande för vetenskapen, som för TENGSTRÖMS sam- 

ling, hvilken genom en liflig bytesförbindelse med utländska lepi- 

dopterologer helt hastigt väsentligen förkofrades. Då TENG- 

STRÖM dessutom hade lyckan, att uti dåvarande apotekaren, seder- 

mera forstmästaren och statsrådet ALEXANDER GUNTHER i Petro- 

savodsk, vinna en synnerligen ifrig och energisk medhjälpare, blef 

ryska Karelen snart nog en bland de i lepidopterologiskt hän- 

seende bäst kända delar af norra Europa. 

Men en fjärilforskare kan ej vinna stora resultat genom att 

endast infånga fjärilarne under deras fullbildade tillstånd, han 
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måste äfven studera dem under deras utveckling och förvandlin- 

gar. Vikten häraf hade TENGSTRÖM redan tidigt insett och under. 

sin vistelse i Kexholm började han i stor skala insamla och upp- 

föda fjärillarver. Om höstarna gjorde han ofta, då han hade le- 

dighet för sin praktik, dels med båt till Wuoksens frodiga hol- 

mar, dels med häst till aflägsnare delar af södra Karelen, sär- 

skilda larvexkursioner, hvarvid han vanligen åtföljdes af en dräng, 

som han särskildt inöfvat till sitt biträde; och från de närmast 

staden belägna egendomliga flygsandskullarna med sin magra 

vegetation af Thymus serpyllum, Empetrum nigrun o. d. fram- 

letade han ständigt nya larver, som sedan lemnade honom mån- 

gen förut okänd och oväntad fjäril. 

I hans hem såg man honom ock ständigt omgifven af larv- 

burar eller i krukor planterade växter, på hvilka hans skydds- 

lingar i all frihet gingo på bete tills de voro färdiga att krypa 

1 jorden eller förpuppa sig, då de inflyttades i kläckningsburen, 

därifrån de i sinom tid kröpo fram i fullfärdig fjärilgestalt, fröj- 

dande sin omtänksamme vårdare. 

Under dessa kära sysselsättningar drabbades TENGSTRÖM af 

en smärtsam förlust. Efter 8 års lyckligt äktenskap lemnade hans 

kära hustru KAROLINA detta jordiska och sin djupt sörjande make, 

sedan hon skänkt honom 4 döttrar, hvilka sålunda blefvo moder- 

lösa i späd ålder. Papilio Lina! så lödo de korta, af en lepi- 

dopterolog så lätt förstådda trösteord, hvarmed en aflägsen vän 

uttryckte sitt djupa deltagande uti sin kollegas sorg. ' 

Men TENGSTRÖM verkade icke allenast direkte för utredan- 

det af vårt lands insektfauna, utan äfven och i synnerhet under 

1860- och 1870-talet, indirekte genom den uppmuntran och hjälp 

han lemnade andra yngre forskare. Såg han hos någon ett gry- 

ende intresse för fjärilarne eller för insekter i allmänhet, gjorde 

han allt för att underhålla och utveckla detsamma. Han erbjöd 

sig att lämna hjälp vid bestämmandet af den insamlade skörden 

och gaf sig möda, att i utförliga bref gifva nybörjarne noga in- 

struktioner om fångstsätt, preparering m. m. samt att göra dem 

uppmärksamma på former, som voro af särskildt intresse; och då 

någon ung entomolog var i begrepp att företaga någon exkur- 
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sionsresa, kunde han vara säker på, att få emottaga bref af TENG- 

STRÖM med enträgna uppmaningar, att under resan »icke glömma 

fjärilarne». 

Om TENGSTRÖM sålunda frånvarande förmådde hos ungdo- 

men upplifva intresset för lepidopterologiska studier och forsk- 

ningar, så kunde han göra detta i ännu vida högre grad genom 

personligt umgänge med dem. Hvarje ung naturforskare, som 

sträckte sin resa österut, begagnade nog tillfället att besöka Kex- 

holmsdoktorn, af hvilken han alltid kunde räkna på att blifva på 

det gästvänligaste emottagen. Det var verkligen ett nöje att för 

honom framlägga en låda fjärilar, som man insamlat. »Det var 

ett intressant fynd» — »men se nu på den där Gelechian, den 

känner jag rakt icke, och denna Zortrixr, jag tror säkert att den 

är ny, jag sänder genast ett exemplar till ZELLER, hvar 1 all 

världen har du funnit den» 0. s. v. voro utrop, hvarmed gransk- 

ningen ständigt afbröts till samlarens stora fröjd och uppmuntran, 

och sällan skildes -man från honom, utan att hafva hufvudet fullt 

med planer om nya exkursionsresor. 

TENGSTRÖMS uppmuntran inskränkte sig ingalunda till endast 

tomma ord, ty han var ofta äfven färdig att gifva materielt un- 

derstöd för forskningsresor till aflägsnare delar af fosterlandet. 

»Låt intet hindra dig», skrifver han bl. a. till en ung forskare, 

»från den tilltänkta resan, allra minst den ekonomiska sidan. 

För min del deltager jag gärna med en liten summa, emot löfte 

att få behålla något af dina fjärildubbletter. Så länge man är ung 

och ledig må man gärna flacka omkring, nog kommer det en tid, 

då man ej slipper ur fläcken såsom jag nu.> Och man kunde 

vara säker på, att han sedan på det liberalaste sätt infriade sina 

löften. Här kan tilläggas, att TENGSTRÖM äfven och icke minst 

lemnade denna uppmuntran och hjälp åt sonen till den man, till 

hvars förmån hans gode vän FREDRIK NYLANDER vid besättandet 

af adjunkturen i naturhistoria vid universitetet blef förbigången, 

och därigenom tvangs att afbryta sina med så stor ifver och 

framgång påbörjade botaniska studier. 

Under nästan hela den tid TENGSTRÖM vistades i Kexholm 

afsändes ständigt till honom från Helsingfors museum till bestäm- 

ning fjärilar, ofta insamlade af ovana och okunniga exkurrenter, 

och med beundransvärdt tålamod granskade han noga och för- 
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sökte bestämma de ofta utslitna och nästan oigenkänliga små- 

fjärilarne, upptecknande fyndorterna för framtida behof samt gjorde 

sig äfven mödan att spänna de exemplar, han ansåg förtjäna för- 

varas 1 universitetets finska samling. Sålunda var han, om ock 

frånvarande, på sätt och vis att betraktas såsom intendent för 

denna samling, hvilken han ock sökte att på det liberalaste för- 

öka med exemplar af egna fynd. 

Vi hafva redan nämt om NORDMANS plan att tillsammans 

med TENGSTRÖM utgifva en faunistisk förteckning öfver Finlands ' 

fjärilar. Oaktadt han under flera år i sina bref ständigt återkom 

till detta ämne och redan år 1857 talade om saken, såsom om 

förteckningen varit nästan tryckfärdig, samt några år senare t. o, m. 

anmälde den till publikation för finska vetenskaps-societeten, fick 

han ej under sitt lif se denna sin älsklingsplan förverkligad. Or- 

saken härtill bör dock ej sökas i någon tröghet å TENGSTRÖMS 

sida, utan kanske främst i hans obenägenhet, att i detta arbete 

taga NORDMAN till medarbetare. Denne vidtberömde och mång- 

sidige naturforskare utmärkte sig nämligen mera för sin ifver och 

sitt lifliga intresse för vetenskapen, än för samvetsgrannhet 1 sina 

uppgifter och en kritisk noggrannhet i detaljer. Många fynd 

trodde han sig minnas från sin ungdomstid och ville äfven, utan 

att hafva exemplar att uppvisa, införa "dem i faunan. I hans bref 

till TENGSTRÖM ingår också mer än en mer eller mindre positiv 

uppgift, hvars tillförlitlighet man måste betvifla. Så skrifver han 

EreEsSWie em Traum Ierinnere" ich mich vor: etwa go. Jahren 

die Euprepia pulchra" in Kymmene gefangen zu haben; auch 

steckt in der Henningschen Samliung eim Exemplar, welches ich 

als das friäher meinige zu erkennen glaube, aber gewiss bin ich 

doch nicht, indem ein Local-Zeichen leider fehlt.» 

TENGSTRÖM var däremot ytterst kritisk; han lade stor vigt 

vid fjärilarnes riktiga bestämning, och det som syntes honom tvif- 

velaktigt sändes. flitigt för kontrollering till specialister i utlandet, 

främst till ZELLER, men äfven ofta till STAUDINGER, ERSCHOFF 

m. fl. På grund häraf var ock ett samarbete mellan de tvänne 

lepidopterologerna nästan omöjligt, och först efter NORDMANS 

död utgaf TENGSTRÖM ensam det tilltänkta arbetet under titel: 

+ Deiopeia pulchella TiN. 
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»Catalogus Lepidopterorum Faun& Fennicae praecursorius» och 

offentliggjorde det, ej i finska vetenskapssocietetens skrifter, utan 

i »Notiser ur sällskapets pro Fauna et Flora fennica Förhand- 

lingar», 10:de häftet. Detta arbete är af synnerlig stor vikt, för 

kännedomen af nordens fjärilfauna ej minst, och har därigenom, 

att det gifvit impulsen för så mången ung man till förnyade ifriga 

forskningar, i afsikt att komplettera kännedomen om denna del af 

den finska faunan. 

År 1865 gifte sig TENGSTRÖM för andra gången, nu med 

MaARrIA AMALIA KELDAN, som var en kusin till hans första hustru 

och hvilken blef honom en öm maka för senare delen af hans 

lif samt födde honom en son och en dotter. 

För att få en angenämare sommarbostad för sin familj ar- 

renderade TENGSTRÖM en liten obebodd holme i Wuoksen, be- 

nämnd Wasikansaari, och uppförde där åt sig en enkel villa. Här 

anlade han med stora kostnader en vacker trädgård och använde 

mången ledig stund till att plantera och ansa de fruktträd, som 

han införskrifvit från aflägsna orter. Härunder uppstod hos ho- 

nom en allt mer växande lust för denna sysselsättning, hvilken 

till slut hotade att helt och hållet uppsluka hans intresse för fjä- 

rilarne. Till en del berodde detta dock äfven därpå, att trakten 

kring Kexholm redan var så utforskad, att den icke mera lem- 

nade honom synnerligen mycket nytt af intresse, och att hans 

läkarebefattning numera hindrade alla längre utfärder. 

Man kunde därför också hoppas, att kärleken till hans ung- 

domsstudier åter skulle väckas till lif, då han år 1879 utnäm- 

des till provinsialläkare i Lojo och förflyttades till en ny trakt 

af fosterlandet, hvilken utmärkte sig genom sin herrliga natur och 

var belägen just på gränsen mellan tvänne naturhistoriska pro- 

vinser: Nyland och Egentliga Finland. Denna förhoppning gick 

dock tyvärr ej i fullbordan. Visserligen gjorde han de första 

somrarna ännu några exkursioner, särskildt till de af ädla träd- 

slag bevuxna holmarna i Lojo sjö, men då skördarna ej utföllo 

efter förhoppning, och hans tid alltmer togs i anspråk af hans 

läkarebefattning, isynnerhet sedan han blifvit förordnad att jämte 

sin förra tjänst handhafva militärläkarevården vid ett här förlagdt 
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reservkompani, förlamades hans entomologiska intressen allt mer 

och mer. | 

Han köpte sig sedan ett mindre hemman, Mongola, invid 

den natursköna HLojosjön, och då han fann platsen synnerligen 

gynsam för fruktodling, började han ännu på sin ålders höst med 

ungdomlig ifver anlägga en storartad trädgård, samt planterade 

dit mellan 2- och 300 fruktträd, hemtade från olika trakter, sär- 

skildt i afsigt att försöka för vårt land acklimatisera ädlare äppel- 

och päronsorter. På en ganska kort tid lyckades han ock upp- 

bringa anläggningen till ett så mönstergildt skick, att det är svårt 

att finna déss like i hela landet. 

Under TENGSTRÖMS vistelse i Lojo besöktes han ofta nog af 

unga lepidopterologer, hvilka stundom kommo långa vägar för att 

se hans samling samt genom jämförelse bestämma sina egna fynd, 

och härunder visade den gamle mannen ännu sitt förra tillmötes- 

gående, sin hjälpsamhet samt sitt gamla intresse för nordens fauna; 

men småningom blef det för honom omöjligt att själf granska de 

till honom sända determinanda, ty hans synförmåga försvagades 

mer och mer, och de tre sista åren af sitt lif var han blind på 

högra ögat, en åkomma, hvilken han trodde sig hafva ådragit sig 

genom ovanan” att läsa, liggande vid lampsken långt in på aft- 

narna. 

Den 2 oktober 1890 insjuknade han uti en tärande sjuk- 

dom, som småningom öfvergick till ledbrand uti foten, och efter 

de svåraste plågor, hvarunder han till det sista ömt vårdades af 

sin trogna maka, afsomnade han julnatten den 25 december 1890. 

"TENGSTRÖM hade ett lifligt temperament, var af ett anspråks- 

löst och öppet väsende, blid och vänfast samt högt värderad af 

dem, som stodo honom nära. Han var af en reslig gestalt, 

hade en kraftfull kroppsbyggnad och en ståtlig hållning samt en 

mörk ansiktshy, emot hvilken det på hans ålderdom silfverhvita 

håret och det långa, tvådelta skägget bjärt framstodo. 

Såsom bevis på det anseende han af sina fackmän åtnjöt 

må nämnas, att han blifvit kallad till medlem i flera vetenskap- 

liga föreningar, såväl i utlandet som inom eget land, bl. a. fin- 

ska vetenskapssocieteten, uti hvilken han invaldes redan år 1870. 

Hans efterlemnade fjärilsamling, som innehåller omkr. 3,500 

europeiska arter, och i synnerhet är rik på säkert bestämda Mzi- 
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crolepidoptera, hvaribland många af typiskt värde, har blifvit 

hembjuden Finlands universitet till inlösen. 

Från trycket har TENGSTRÖM utgifvit: 

1. Bidrag till Finlands Fjärilfauna. — Notiser ur Sällsk. pro 

Fauna et Flora fennica förhandlingar. . Fft! i; T847pI05 

— 164. 

2. En kort naturskildring af Java. — Litterära Soireer i Hel- 

singfors under hösten 1849, Pp. 27. 

3. Geometride, Crambide et Pyralide Faun& fennice. — No- 

tiser ur Sällsk. pro Fauna et Flora fennica förhandl. Hft. 4, 

1859, P: 145— 154. 
4. Anmälningar och tillägg till Finlands småfjärilfauna. — 1. c. 

Pa 15-220: 

5. -Strödda-anteckningdr.i 1-4: — Juc. Hit. 67 TS6TKPIIE 

Först ÖR 
6. Ein neuer Crambus aus dem nördlichen Russland. — Hor2e 

Soc: Entomol:  Rossice -T...3, 1865,:P; 49-52, 1: 2,00 NYTEkor 

7. Catalogus Lepidopterorum Faun& FennicX precursorius. — 

Notiser ur Sällsk. pro Fauna et Flora fennica förhandl. Hft. 

TO, 1800, pi 2087-3703 1 karta: 

John Sahlberg. 
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NYFAS NORDISKE ANCOEEEMBOIRA: 

BESKRIFNA AF 

HARALD SCHÖTT. 

Då jag f. n. är sysselsatt med ett större arbete öfver hög- 

nordiska Collembola, hvilkets tryckning torde taga en längre tid 

i anspråk, har jag för prioritetens betryggande ansett lämpligt 

att till denna tidskrift insända ett förelöpande meddelande i form 

af diagnoser öfver tvenne af de viktigaste nya former, jag under 

mina studier inom gruppen anträffat. 

Fam. Lipuride&e. 

de 

Gen. Tetracanthella n. gen. 

28. Pili clavati in segmentis api- 

ÅN calibus stipati, in ceteris dispersi. 

> Ocelli 16, quorum 8 in utroque la- 

tere capitis, in maculis nigris positi. 

Antenn& capite breviores, quadriarti- 

culate, articulo quarto omnium lon- 

gissimo. Instrumenta cibaria ordi- 

naria. Organum postantennale fere 

ellipticum,paullum compressum adest. 

Spin& anales quattuor, quarum que 

in apice segmenti abdominalis ul- 

timi majores. Furcula brevis, manu- 
Tetracanthella pilosa. 

Ändsegment med spinz anales. 
brio dentes longitudine fere equante, 

muecronibus breve lanceolatis. Tibixe 

pilis clavatis quattuor, quorum unus in medio tibie affixus, ceteris 

longior et retro directus. Unguiculus inferior adest. Long. 2 mm. 
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1; ”Tetracantnella pilosa nn sp: 

Ccerulea, albidopilosa. 

Denna egendomliga Lipurid anträffades första gången i Norge 

af Med. d:r L. SCHLEGEL. Sedermera har jag funnit tvenne in- 

divider i Bohuslän samt likaledes tvenne i Jämtland. 

Gen. Anurida LABOULBEÉNE. 

Anurida Tullbergi n. sp. 

Organa = postantennalia  irregularia. 

Tumores utriusque organi 24—28. Ocelli 

10. Long. 2—2,5s mm, 

Väl karaktäriserad genom postanten- 

nalorganens bildning. 

Jag har funnit denna form i en min- 

dre sötvattenssamling vid Löfsta 1 norra 

Upland. Äfven från Finland har jag be- 

kommit en individ genom herr professor 
Anurida Tullbergi. 

Postantennalorgan och oceller. Ö. M. REUTER. 
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VERZEICHNISS 

EINER VOM HERRN FRITZ THEORIN AUS GABUN 

UND DEM GEBIETE DES CAMERUNFLUSSES 

HEIMGEBRACHTEN SCHMETTERLINGS- 

SAMMLUNG. 

VON 

CHR. AURIVILLIUS. 

EK: 

Rhopalocera. 

Schon im zweiten Jahrgang dieser Zeitschrift (p. 38) lieferte 

ich ein Verzeichniss einiger Schmetterlinge, welche Herr FR. THEO- 

RIN in Gabun gesammelt hatte. Später hat derselbe noch zwei 

kleinere Sammlungen aus Gabun und eine bedeutende, aus tber 

2000 Stäcke bestehende Sendung aus Camerun heimgeschickt. Die 

letztgenannte Sammlung stammt vom Gebiete des Camerunflusses 

und ist an den Ufern des Hauptarmes von der Meereskiste bis 

ungefähr dreissig Kilometer den Fluss hinauf gesammelt. 

Herrn Dr O. STAUDINGER, welcher mir gitigst Aufklärung 

uber einige zweifelhafte Precis und Cymothoe-Arten gab, sage 

ich meinen herzlichen Dank. 

Fam. Nymphalide. 

Subf. Danainae. 

1. Danais (Tirumala) petiverana DougBL. Hew. Gen. Diurn. 

Hep: pi lgarntot2, f.rr: (1840). 

Camerun. 

2. Danais (Limnas) Chrysippus L. Syst. Nat. Ed. X. p. 471 

(1758). 
Gabun. 

var. Aleippus, CRAM. Pap. Exot. II. .t/ 127 fo E: Fa(r7179): 

Camerun. 

Entomol. Tidskr. Årg. 12, H. 3—4 (1891). I | 13 
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Amauris (Nebroda) Echeria STtorL. Suppl. Cram. p. 135 

t. 29 f. 2, 2 b (1791). — TRIMEN Trans. Linn. Soc. Lon- 

don 20. it. 42 f3: 

Camerun. 

TRIMEN sagt in seiner vorziäglichen Arbeit »South Afri- 

can Butterflies> Vol. 1 p. 59, dass das einzige Stäck dieser 

Art, welches er aus dem tropischen Theil Afrikas gesehen 

hatte, ein in der Färbung etwas abweichendes Exemplar aus 

Fernando Po war. Die von THEORIN aus dem Gebiete des 

Camerunflusses mitgebrachten Stiäcke stimmen mit den oben 

citirten Figuren gut iäberein und gehören somit der Stamm- 

form an. ÅA: Szteckerr KHE (BE: Z. 33. P. 303) St von 

der westafrikanischen Form nur wenig verschieden.! 

Amauris Damocles BEauv. Ins. Afr. et Amer. p. 2309, t. 

6 f. 3 a,b. — Enceladus Brown. Il. Zool. p. 18 t. 9 (1776) 

(non LINNÉ). — Å. psyttalea PLoetz Stettin. E. Z. 41 1880 

pu L8y. 

Gabun, Gebiet des Camerunflusses. 

Amauris gabunica Auriv. Ent. Tidskrift Årg. 22T33T Pi HO 

Gabun. 

Amauris Hecate BuTL. ,Proci. Z: 5S0C: 8004 PiUAA See 

HA VTUSLD ElEWAIGen. DY Lep tis IL ARNSGE 

Gabun; Camerun. 

Amauris inferna BuUTL; Proc: Z. Soc. 1871 P3 95 Lep: 

EXObr Ps | SÖN: Sr brk2e 

Camerun. 

Amaurisdif ficilis n. sp. Alis nigris, albo-maculatis, ciliis 

albopunctatis; anticis fere ut in Å. zzferna BuUTL. maculatis, 

sed macula cellul&e discoidalis majore et basin propius lo- 

cata, macula cellul&e tertie quam maculis inter se fere equa- 

libus et rectangulis cellularum 4:22 et 5:22 multo minore, 

macula interiore cellul&e& 2:2 magna subrotundata postice a 

costa 2:a determinata, cellulis Ib et 2:a macula singula sat 

magna marginali; posticis fere a basi usque ad apicem cel- 

lul&e discoidalis albo-vitreis, marginem interiorem versus sub- 

"ÅA. albomaculata BUTL. halte ich wie auch MOoorE besonders wegen des 

grösseren und ganz anders geformten Filzfleckes des Mannes fir eine gute Art. 

SÅ - 
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ochraceis, extus late nigris supra maculis duabus, subtus ma- 

culis numerosis marginalibus albis, cellula 7:a subtus usque 

ad exitum coste 7:22 brunneo-repleta, cellulis 4 —6 basi albo- 

vitreis; margine exteriore alarum posticarum in&quali, sub- 

dentato, ad costam 4:am distinctius subangulato-producto. — 

Long. alarum exporr. 80". 

FA. Macula sericea alarum posticarum a margine postico 

spatio quam lorgitudine ipsius macul&e plus triplo breviore 

separata. 

Gabun. 

Mit Å. inferna BuTL. am nächsten verwandt, aber durch 

den viel grösseren Fleck in der Mittelzelle der Vorderflägel, 

welcher sich so weit gegen die Wurzel erstreckt, dass er von 

der vorwärts ausgezogenen Rippe 2 tangirt wirde und durch 

den viel grösseren und schärfer begrenzten weissen Discus 

der Hinterflägel verschieden. Die mit A. Damocles BEAuVv. 

und Å. Egialia CRAM. verwandten Arten der Gattung Amau- 

7zs können auf folgende Weise eingetheilt werden: 

A. Die Flägelfranzen einfarbig, ganz ungescheckt. Der 

Saum der Hinterflägel stark gebogen, beinahe ganzrandig. 

Der Fleck in Zelle 3 der Vorderflägel immer grösser als je- 

der der Flecke in den Zellen 4 und 5 und gewöhnlich 

auch grösser als beide zusammen. Die Flecke in Zelle 4 

und 5 der Vorderflägel sind beide gegen die Wurzel gleich 

lang ausgedehnt und oft auch gerade abgeschnitten. 

4. Damocles BEAuV. 

4. Gabunica AURIV. 

B. Die Fligelfranzen wenigstens an den Hinterflägeln 

deutlich weissfleckig. Der Saum der Hinterfligel gewellt oder 

stumpfzähnig. Der Fleck in Zelle 3 der Vorderflägel klei- 

ner oder wenigstens nicht grösser als jeder der Flecke in 

dengellen. 4. und: 5. 

a. Zelle I b der Vorderflägel nur mit einem kleinen Saum- 

fleck und ganz ohne Fleck an der Rippe 2. Der grosse 

Fleck in Zelle 2 der Vorderflägel berährt oft nicht den 

Fleck der Mittelzelle. 

= Die Rippe 2 wirde nicht, wenn man sie vorwärts 

auszöge, den Fleck in der Mittelzelle berihren. Der 
FS 
d 
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Fleck in Zelle 4 liegt gånz oder beinahe ganz nach 

aussen vom Flecke in Zelle 5. 

1. Der helle Discus der Hinterflägel wenigstens bis 

zum Ende der Mittelzelle ausgedehnt. 

a'. Discus der Hinterflägel gelblich weiss, nach 

aussen undeutlich begrenzt und kaum iber 

die Spitze der Mittelzelle ausgedehnt. Die 

Zelle 7 auf der Unterseite der Hinterfligel 

bräunlich gelb, wenig dunkler als die hel- 

lere Mittelzelle. 

Å. Egialea Cram.! 
a". Discus der Hinterflägel bis zum Innenrande 

rein weiss, bis äber die Spitze der Mittel- 

zelle ausgedehnt und gegen die dunkle Farbe 

des Aussenrandes scharf begrenzt. Zelle 7 

auf der Unterseite der Hinterflägel zum 

grössten Theil rein weiss, nur an der Wur- 

zel schmal braun. 

A. Dannfelti n. sp.” 

2. Der helle Fleck der Hinterflägel klein, höchstens 

bis zum Anfang der Rippen 2 und 5 ausgedehnt, 

gewöhnlich nur den inneren Theil der Mittel- 

zelle und einen kleinen Theil der Zellen 5 und 

6 bedeckend. Zelle 7 der Unterseite der Hinter- 

flägel bis zum Ausgang der Rippe 7 dunkel- 

braun, dann mit einem kleinen, rundlichen, weis- 

sen Fleck. — Filzfleck des &A ungefähr 4 mm. 

vom Saume entfernt. 

Å. inferna BUTL. 

++ Die Rippe 2 der Vorderflägel wiärde, wenn man sie 

nach innen auszöge, den Fleck der Mittelzelle be- 

! Es möchte schwierig sein zu entscheiden, ob Cramers Figur zu dieser 

oder zu der folgenden Art gehört. TRIMEN scheint diese Art vor sich gehabt 

zu haben (S. African Butterfl. p. 58) und ich folge ihm in seiner Deutung von 

Cramers Figur. Uebrige Auctoren schweigen ganz iiber die Kennzeichen von 

Egialea CRAM. 

? Vom Lieutenant M. Dannfelt im Congo-Gebiete entdeckt. Fliigelspan- 

nung 70 mm. 
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rähren oder durchschneiden. Die Flecke in Zelle 

4 und 5 sind gross und länglich und beriihren ein- 

ander längs der Rippe 5 wenigstens mit ihrer hal- 

ben Länge. Saum der Hinterflägel auf Rippe 4 deut- 

lich geeckt. — Filzfleck des & nur 3 millim. vom 

Saume entfernt. 

Å. difficilis NUR. 

p. Zelle ib der Vorderflägel längs der Rippe 2 mit einem 

kleineren oder grösseren weissen Fleck, der dem grossen 

Flecke der Zelle 2 sich eng anschliesst. Der grosse Fleck 

in Zelle 2 der Vorderflägel ist nur durch die hintere 

Mittelrippe vom Flecke der Mittelzelle getrennt. 

+ Der weisse Basalfleck der Hinterflägel ist klein und 

erstreckt sich wenig tuber die Mitte des Mittelzelle. 

Die Hinterflägel unten an der Mitte des Vorderran- 

des mit zwei weissen, hinter einander gestellten Flec- 

ken in den Zellen 6 und 7. Der Fleck in Zelle ib 

der Vorderflägel klein und schmal, die Rippe I 

niemals erreichend:; der Fleck in Zelle 2 den Innen- 

winkel der Zelle niemals erreichend; Zelle 6 in ih- 

rem inneren Theil ungefleckt oder nur mit einem 

kleinen weissen Punkt. 

A. hecate BuTtL. 

"t Die weisse Farbe der Hinterflägel weit äber die Mit- 

telzelle ausgedehnt und iäberall scharf begrenzt, den 

Innenrand jedoch nur ganz nahe der Wurzel errei- 

chend; Zelle 7 unten beinahe ganz weiss. Der Fleck 

in Zelle 1b der Vorderflägel sehr gross, die Rippe 

1 erreichend oder fast erreichend; der Fleck der 

Zelle 2 bis zum Anfang der Rippe 2 ausgedehnt; 

Zelle 6 mit einem weissen Flecke, welcher zusam- 

men- mit den Flecken der Zellen 4 und 5 eine weisse 

Querbinde bildet. 

A. Ochlea Boisp. 

A, Nossima WARD. 

Von ibrigen beschriebenen, aber mir in Natur unbekann- 

ten Arten ist Å. tartarea Mar. vielleicht mit Å. gabunica 

AuRrR. identisch; MABILLE vergleicht jedoch seine Varietät mit 

5 
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Egialea Cram. und nicht mit Damocles Brauv. (Psyttalea 

PLOoETZ). A. bulbifera SMITH möchte nur eine Varietät von 

Å. Damocles Beauv. sein. Das Reichsmuseum besitzt ein 

Stick aus Gabun, auf welches Smiths Beschreibung gut 

passt, ausgenommen dass »the bulb-shaped spot» in Zelle 3 

und nicht »between the second discoidal nervule and the 

first median nervule» (= Zelle 4) steht. Å. semivitrea MAP. 

ist kaum als beschrieben anzusehen; wenn Mabille's Anga- 

be richtig ist, unterscheidet sie sich jedoch durch die Lage 

des äusseren Mittelfleckes in Zelle 3 ganz von allen anderen 

Arten der Gattung. ÅA. /Ayalites ButL. ist mir leider un- 

bekannt; sie kann jedoch weder mit Dannfelti noch mit 

difficilis identisch sein, denn diese Arten haben nicht wie 

Ocklea und /Ayalites einen weissen Fleck in Zelle 6, wel- 

cher sich mit den Flecken in Zelle 4 und 5 zu einer Quer- 

binde vereinigt. Aus Butlers Beschreibung geht nicht hervor, 

ob Apalites in meine Abtheilung Ba oder B8 zu stellen ist. 

Dasselbe gilt auch von Å. Hanningtoni BUTLER. 

Amauris Niavius L. Syst. Nat. Ed. X (1758) p. 470 n. 76. 

= IOLERCEK ICones ns: ICE 32 ft 220770) 

Camerun. 

Amauris (Cadpyztis) Vashti :BuTtLErR. Cist. Ent. I. Pp. I 

(18690). —  Lepid: Exot. 1. t.i.21 för. 

Gabun; Camerun. 

Subfam. Satyrine. 

Gnophodes Parmeno DouzL. Hew. Gen. Diurn. Lep. P. 

308 Et. OM, 1.523 

Camerun. 

Gnophodes Chelys FaBr. Ent. Syst. III:1 p. 80 n. 249 

(1793). — Morpena BUTLER Cat. Satyr. B. M. p. 7 D. 2 

(18638). 

Camerun. 

Melanitis Leda L. Syst. Nat Ed. 22700) P:S 

151. mit den Varietäten. 

Gabun; Camerun. 

Bicyclus Italus HeEwIitsoNn. Exot. Butt. Idiomorphus fi 

1-—3 (1865). 

Gabun; Camerun. 
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15. Mycalesis vulgaris BuTLER. Cat. Satyride B. Mus. p. 130 

Hasartt: Sr fre 

Gabun. 

16. Mycalesis Martius FaBrR. Ent. Syst. III:1 p. 219. — M. 

Sanaos Hew. Exot. Butterfl. Mycalesis t. 8 f. 51, 52. 

Gabun; Camerun. 

17. Mycalesis Elionas HEWITSON  Exot. Butterfl. Mycalesis t. 

TER SAT, 42. 

Camerun. 

18. Mycalesis technatis HEwIiTSON Exot. Butterfl. Mycalesis 

& Idiomorphus f. 67. 

Camerun. 

19. Mycalesis Sandace HEWwITSON Exot. Butterfl. Mycalesis & 

Idiomorphus f. 65. 

Gabun ; Camerun. 

20. Mycalesis tenias HEwITSON Exot. Butterfl. Mycalesis & 

 Idiomorphus f. 66. 

Camerun. 

21. Mycalesis R&esaces HEwITson Exot. Butterfl. Mycalesis 

Lise RER a SARI edA 

— Camerun. 

22. Mycalesis Asochis HEWwIiTtSON Exot. Butterfl. Mycalesis t. 

Yo ErA40, Ae 
Camerun. 

23. Mycalesis sp. 

Camerun. 

Diese Art ist wahrscheinlich M. angulosa ButL. 

24. Mycalesis sp. 

Camerun. 

Eine ausgezeichnete Art, die vielleicht neu ist, die ich 

aber nicht nach dem einzigen vorhandenen Stiäcke beschrie- 

ben will. 

25. Mycalesis sciathis HEwIiTSON Exot. Butterfl. Mycalesis t. 

Ölntg, AO 

Camerun. 

26. Ypthima Asterope KLucG Symbol&e Physice t. 29 f. 11, 14. 

Gabun; Camerun. 
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34. 
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Elymnias Phegea FaBRr. FEnt. Syst. Ill:r p. 132 D. 407. 

(1793). — DONOVAN Ins. India t. 31 f. I. 

Camerun. 

Elymnias Bammakoo WeEstw. Gen. D. Lep. Pp. 405 t. 

OS, 13: 

Gabun; Camerun. 

Subfam. Åcreince.”! 

Acr&ea Admatha Hew. Exot. Butterfl. Acrea t. 3 f. 16, 17 

(1865). 

Camerun. 

Acre&ea Zetes L. Syst... Nat. Ed. X. 1758 Ps -ASYIDsIroAS 

— CLERK Ieones' Ins. II t. 42 £. 1. 

Gabun; Camerun; &, 29. 

Acre&ea Acara Hew. Exot. Butterfl. Acrea t. 3 f. 19, 20, 

(1865). — TRIMEN S. Afr. Butterfl. 1 p. 159. — Å. caffra 

FELD. Reise Novara Lep. Pp. 300 t.; 40 ff mom 

1 Ex. aus Camerun, welches sich von der sidafrikani- 

schen Form nur durch den von der dunklen Grundfarbe in 

zwei Fleckenreihen (3 + 3) getheilten Apikalfleck der Vor- 

derflägel underscheidet. 

Acr&ea Pharsalus Warp. Ent. M. Mag. 8. 1871 p. 87; 

»Lep. Africana p. 8 t. 6 f. 7, 8.» — DEwrrz MerbhyWone: 

Akkad. 41:02 Dp: I7ge (FSZO) 

Camerun; &, 2. 

Acrea perenna DouegL. Hew. Gen. D. Lep. t. 19 f. 4 (18438). 

— Polydectes Warp. Ent. M. Mag. 8. 1871 Pp. 81. 

Camerun; g&. 

Acre&ea Egina CrRam. Pap. Exot. I. p. 64. krsobtfENG: 

Gabun; &. 

Acr&ea Abdera Hew. Exot. Butterfl. Åcrea t. 1 f. 1, 2. 

Cameruns. oj, Pp. 

! Beim Durchgehen der beschriebenen, afrikanischen Acrxen habe ich 

olgende, wichtigere Synonymen bemerkt: Acr&a Satis WARD 1871 (= corona 

STAUD. 1885); ÅAcrea HRogersi HEWITSON 1873 (= Ehmckei DEWITZ 1889); 

ÅAcrea insignis DISTANT 1880 (= Buxtomi HEW. (non BUTL,) 1877 = Balbina 

OÖBERTH. 1888); Åcrea zonata HEWITSON 1877 (= Makupa SMITH 1889). 

3 

a nn An ng 
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Das bisher unbekannte Weib unterscheidet sich vom & 

recht bedeutend. Die Fligel sind oben nicht roth sondern 

ziegelroth oder eher gelbbräunlich und die röthliche Farbe 

ist auf den Vorderflägeln. mehr ausgebreitet und wird nach 

aussen von einer hellgelblichen Querbinde in den Zellen 3—06 

begrenzt; nach innen geht diese Querbinde allmählich ohne 

scharfe Grenze in die gelbbraune Farbe täber. Die schwarzen 

Flecken sind kleiner und die drei Flecken in den Zellen 

3—5, welche beim & die rothe Farbe nach aussen begren- 

zen, liegen hier im Uebergange zwischen der gelbbraunen 

Farbe und der gelblichen Querbinde. Die schwarze Saum- 

binde der Hinterflägel hat undeutliche gelbliche Flecken. 

Unten sind die Fliägel ganz wie beim Ö& gezeichnet, aus- 

genommen dass die gelbliche Querbinde der Vorderflägel, 

welche beim & nur sehr schwach angedeutet ist, hier deut- 

lich durchscheint. Die Farben sind jedoch viel bleicher und 

die Hinterfligel haben eine schmutzgelbliche Grundfarbe; 

die Saumflecken sind grösser, die Flecken aber zwischen den 

schwarzen Rippen nach innen von der Saumbinde sind klein 

und gelblich und die rothen Flecken zwischen den schwarzen 

Punkten matter als beim g&. 

Acr&ea Abadima RiBBE D. Ent. Zeitschr. Lepid. 1889 p. 182 

3E ER EA 

Camerun. 

Diese erst neulich von C. RIBBE in Dresden beschrie- 

bene Art gehört in Trimens Gruppe 4 (S. Afr. Butterflies 

P. 132) und ist mit Åcrea natalica Borsp. nahe verwandt, 

sofort aber durch die oben sehr schmale, schwarze Saum- 

binde der Hinterflägel zu unterscheiden. In Ribbe's Figur 

sind die Fligel bis zur Wurzel rothbraun; bei allen den (6) 

von THEORIN gesammelten Stäcken ist aber die Fligelwurzel 

schwarz und die schwarze Farbe hat beinahe dieselbe Aus- 

breitung wie bei Å. natalica Boisp. In der Beschreibung 

sagt RIBBE jedoch »Flägelwurzel schwarz». RIBBE giebt fär 

seine Art keinen näheren Fundort an. 

Acre&ea Serena FaBR. Syst. Ent. p. 461 n. 76. (1775). — 

Eponina, 9 CRAMER Pap. Exot. III t. 268 C, D. (1782). 

Gabun, Camerun. 
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Acr&a Bonasia FARR. Syst. Ent. p. 464 n. 96. 1775). — 

Eponina '& CRAMER Pap. Exot: III t. 268 'A; B. (1782): 

Gabun. 

Aus Fabricius' Beschreibung geht ganz sicher hervor, 

dass seine Bonasza gar nicht, wie KirBY und die meisten 

anderen Verfasser nach ihm annehmen, dieselbe Art wie Å. 

cynthius DRURY, sondern dagegen, wie auch TRIMEN! durch 

den Typus in »the Banksian collection» bestätigt fand, die 

Å. Eponina CRAM. & ist. 

Acrea Vinidia Hew. Ent. M. Mag. 11. 1874 Prr3os 

Exot. Butterfl. Acerea t. 7 ff 45, 40: 

Camerun. 

Acr&ea Cynthius Drury Ill. Exot. Ins. IIL 17823P.0 520 

SM BLS 
Camerun. 

Acrea Lycoa Goop. Enc. Meth. IX! ps 230 neg: 

Camerun. 

Acr&ea Cydonia Warp. Ent. M. Mag. X 1873 Pp. 59. 

Camerun. 

Acr&ea Epea CRAMER Pap. Exot. III t. 230 f. B, C.: (1779). 

Camerun. 

Acr&ea epiprotea BuTLER Cist. Ent. I. p. 210 (1874). — 

Faurita Few. Exot. Butt. Acrea t. 5 fi 20: 

Camerun. 

Acre&ea Eurita CRAMER Pap. Exot. III p. 00 ti 2338 CA 

B. (1779)- 
Gabun, Camerun. 

Wenigstens drei verschiedene Formen, die ich jedoch 

nicht mit den von DRruRY, HEWITSON und FELDER abgebil- 

deten oder mit den von BUTLER beschriebenen identifiieren 

kann. Die Formen dieser Gruppe scheinen mir konstant 

aber sehr viele zu sein und es ist nicht rathsam neue zu 

beschreiben, wenn mann nicht eine grändliche Revision aller 

bekanten Formen vornehmen kann. 

I USTAfr. Butter.” Np. 174 note I. 

10 
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Subfam. Nymphaline. 

Lachnoptera Iole FaBzRr. Spec. Ins. II p. 78. — DouBzL. 

Hew. Gen. D. Lep. t. 22 f. 2. — HOLLAND Tr. Amer. Ent. 

SOC. I3. Pp. 320 t. gi fire. —"Läodicee CRAM. Pap. Exot. IL 

BAS TeRCE,' E. 

Camerun. 

Atella Columbina CraAm. Pap. Exot. III t. 7258 f. A, B 

(1782). — Eurptis  DouBL. HEw. Gen. D. Lep. p. 167 t. 

MR 

Gabun. 

Hypanartia Delius Drury. Ill. Exot. Ins, III. t. 14 f. 5, 6. 

(1782). — STAUDINGER Exot. Schmett. t. 37. 

Gabun; Camerun. 

Das 2, welches von GODART unter den Namen Van. 

Demonica beschrieben ist, weicht durch bedeutendere Grösse, 

bleichere, mehr rothgelbe Grundfarbe und den zwischen den 

Rippen 4 und 7 rothgelben, von einer schwarzen Linie 

getheilten Saum der Hinterflägel ab. 

Pyrameis cardui L. Syst. Nat. Ed. X p. 475 n. 107. (1758). 

« Camerun. 

Junonia Clelia CRaAM. Pap. Exot. I t. 21 f. E, F. -— TRI- 

MEN” 5. Afr. Butt, Ip: 214. — Öenones I Mus; Lud: , Ulr: 

pa era (nec Syst. Nat. Hd, Xp; 473) 

Camerun. 

Precis Sophia FaABR. Ent. Syst. III: p. 248 (1793). — 

DONOVAN Ins. Ind. t. 36 f. 3. — TRIMEN S. Afr. Butt. I 

PIL22 Ke 

Gabun; Camerun. 

Precis Terea Drury. Ill. Exot. Ins. II t. 18 f£. 3, 4. 

Gabun; Camerun. 

Precis Octavia CRAMER. Pap. Exot. II t. 135 f. B,C (1779). 

— TRIMEN S. Afr. Butt. 1 p. 229. 

Camerun, 

Precis Pelarga FABR. Syst. Ent. p. 513 n. 296 (1775). 

Camerun. 

Precis sinuata PLörtz.' Stettin. E.'Z: 41. 1880 Pp. 477. 

Camerun. 

ER 
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Bei der Hauptform von szzuafa sind die Vorderflägel 

hinter der scharfen, lang ausgezogenen Spitze sehr tief aus- 

gebuchtet und der dunklere Basaltheil ist auf der Unter- 

seite durch eine schwarzbraune, scharf hervortretende, in die 

Schwanzspitze auslaufende Linie von der tief gelbbraunen 

Querbinde begrenzt und der Saum der Hinterfligel hat keine 

weisse Möndchen oder Striche. 

Var. Pelargoides n. var. — Spitze der Vorderflägel kär- 

zer und breiter (wie bei Kowara WARrpD und Pelarga FABR.). 

Querbinde unten heller und deutlicher, nach innen von einer 

weniger hervortretenden, gegen den Innennand der Hinter- 

flägel gerichteten Linie begrenzt. Saum mit einer doppelten 

Reihe von weisslichen Striche und Möndchen. 

Precis Ethyra FEISTHAMEL Ån. Ent. Fri. (2) 8. 1850 Pp. 250. 

— STAUDINGER Exot. Schmett. t. 38. 

Gabun; Camerun. 

Salamis Anacardii L. Syst. Nat. Ed. X p. 467 n. 56 (17538). 

— (CIEROK "Teonesi das: fat: ill dtye orio kar 

Camerun. 

Kallima Rumia WEstw. Gen. D.:Lep. Pp: 325 tf 5erfi er 

(1850). 

Gabun; Camerun. 

Eurytela Dryope Cram. Pap. Exot. I t. 78 £. E. FE; 

Camerun. 

Eurytela Ethosea Drury. Ill. Exot. Ins. III t. 37 f. 3, 4. 

— Dewitz Nov; Acta Acad: Nat: Curse: tr mum 

Camerun. 

Eurytela Ophione Cram. Pap. Exot. II t. 114 f. E. F. 

Gabun; Camerun. 

Ergolis Enotrea Cram. Pap. Exot. IV t. 236 f. A, B. 

Camerun. 

Hypanis Ilithyia Drury Ill. Exot. Ins; IL tir7060T7 20 

Camerun. 

Crenis Boisduvali WALLENGR. Lep. Rhop. Caffr. p. 30 n. 

2 (1851). — TRIMEN BS. Afr. Butt. I ps 252 t. 5f 2, 232. 

Camerun. 

Nur ein einziger &. Diese Art wurde bisher, so weit 

mir bekannt ist, nicht aus dem tropischen Theil Afrika's 

12 
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erwähnt. Das Stick aus Camerun stimmt in allen Theilen 

milt den von WAHLBERG aus Säd-Afrika mitgebrachten Exem- 

plaren gut iäberein. Die Unterseite der Hinterflägel ist sehr 

scharf gezeichnet und die Grundfarbe auf beiden Seiten der 

Aagenflecken-Binde weisslich. 

Crenis occidentafium MaBILLE Bull. Soc. Zool. Fr. 1. 1876 

Pp. 275; An. E. Fr. (6) 6. Bull. p. 117. — vadimonis DRUCE 

Ent. M. Mag. 14. 1878. p. 226. — HRzbbez DEwitz Nov. 

Neta? Alcald-” Nat. Gur. 41:22 Tö7Oo Dp. 100 t: 200Kk 3: 

Gabun; Camerun. 

Diese Art wird allgemein Vadimonis benannt; dieser 

Name muss aber dem älteren occidentalium Mab. weichen. 

Eben so ist es wenig bekannt, dass Crenis Pechueli DEWITZ 

(1879) = 70sa Hew (1877) ist (vergl. TRIMEN S. Afr. Butt. 

II p. 403). Das sehr seltene 9 ist grösser (circ. 60 mm.), 

hat eine breitere, mehr grauliche Saumbinde der Hinterflägel, 

welche sich auch auf die Vorderflägel fortsetzt, und einen 

rothen Schrägstrich in der Mittelzelle der Vorderflägel. 

Grenis Amulia CRAM. Pap. LOK Lb ot. P3o0 ff, CC. 

Gabun ; Camerun. 

Cyrestis camillus FaBrR. Spec. Ins. II p. 11. — Pantheus 

förRVRY III Bxot ns: IM Ct 6 ök. 

Camerun. 

Hypolimnas Misippus L. Syst. Nat. Ed. X. p: 767 n. 118 

(1758): — CRAMER Pap. Exot. I p. y4t. 28 f BC: 

Gabun; Camerun. 

Hypolimnas Salmacis Drury NI. Exzot. Ins. Il t 8 f. 1, 

220(T3): 
Camerun. 

Hypolimnas Dinarcha HEwITSoN Exot. Butt. Diadema t. 2 

RI EI DISTANT Pr: Z: 808: 1879.p. Oo. 

Camerun. 

Hypolimnas dubius BeEauv. Ins. Afr. Amer. p. 238 t. 6 f. 

2a, 2b. (1805); 

Gabun; Camerun. 

Hypolimnas Anthedon DoueL. Ann. N. H. (1) 16. 1845. 

py IST; Gen DD Tepe ti 37 fo3: 

Camerun. 

13 
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Euxanthe Eurinome CRAMER Pap. Exot. I t. 70 A. (1775) 

Q. = Dover. .HeEw.iGen.sD.; Lep. tfag8rfi I (Eösojiet 

Camerun. 

Euxanthe Trajanus Warp. Ent. M. Mag. 8 1871 Pp. 36.; 

»Afr. Lep. Pp. 10: t..8 f..3,:4. — Schat2r STAUDIAEXOt 

Schmett.INp. cr40 t. 46: &- 4 

Camerun; 1. 9. 

Das vorliegende Weib unterscheidet sich vom & dadurch, 

dass die Flecken rein weiss sind, dass die innere Querbinde 

der Vorderflägel nur einen kleinen.: Fleck in der Mittel- 

zelle hat, dass der weisse Discus der Hinterflägel grösser 

und auch auf der Unterseite vorhanden ist und dadurch dass 

die Hinterflägel auf beiden seiten Zwei Reihen von Submar- 

ginalflecken haben. Uebrigens hat es die gewöhnliche Fli- 

gelform der Euxanthe-Weibchen und kommt in Farbe und 

Zeichnung dem von SMITH und KIrRBY abgebildeten Weibcechen 

von E. Tiberius sehr nahe. 

WaARD sagt (I. c.) »Q. Does not differ materially from 

the male» und hat also kein 2 gesehen. 

Pseudacr&ea Semire CRAMER Pap. Exot. III. t. 194 f. B, C. 

Camerun. 

Pseudacrea Lucretia CRAMER Pap. Exot.: Lit 450 emD: 

(1775). 
Camerun. 

Pseudacr&ea Eurytus L. Syst. Nat. Ed. X. 1758. Pp. 487 

n. 180. — CLERCK Icones Ins. II t. 31 f. 4. — AURIVIL- 

tIus Lep. Mus. Lud. Ulr. p. 39. —? HEWITSON Exot. Butt. 

Diadema; t:.3LEl Ir: 

Cameruns;, I LP: 

Stimmt mit dem noch in Upsala aufbewahrten und von 

Clerck abgebildeten Typexemplar LINNÉ's genau liberein; et- 

was breiter ist nur die Subapicalbinde der Vorderflägel. In 

HewWwitsonNs Figur sind die Hinterflägel oben an der Basis 

weiss, nicht röthlich, wie bei LINNÉ's Form; in allem iäbrigen 

stimmt sie mit der Linneischen Form gut iberein,. 

Pseudacr&ea Hirce DRrRUuRY lll. Exot. Ins. III. p. 37 t. 28 f. 2. 

(1782). — E£urytus HEwITSON Exot. Butt. Diadema t. 3 f. 10. 

Camerun; I P: 

14 
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Das vorliegende 2 stimmt mit DRrRurY's und HEwITSONS 

Figuren, welche wahrscheinlich Männer vorstellen, recht 

gut iberein; die rothgelbe Farbe ist jedoch etwas mehr 

ausgebreitet. Sowohl die SS, wie die 92 scheinen mir 

nicht nur durch die Farbe, sondern auch durch den mehr 

als doppelt schmäleren,' braunen Saum der Hinterflägel von 

Eurytus L. verschieden zu sein. 

Pseudacrea striata BurLeErR Cist. Ent. 1. 1873 Pp. 215. — 

HEWITSON Exot. Butt. Diadema t. 3 f. 2. 

Camerun ; I 2. 

Pseudacr&ea Ruhama HEwIiTtSoN Ent. M. Mag. 9 1872. Pp. 84. 

Camerun; 1-Ö, IQ. 

Hewitson hat nur den & beschrieben. Wahscheinlich 

gehört doch das vorliegende 9 zu seiner Art. Diese Art 

und die nahe verwandte Ps. metaplanema BUTLER (= Eury- 

us Hew. Diadema t. 3 f. 8) unterscheiden sich von den 

anderen durch die gegen den Häinterwinkel gerichtete Quer- 

binde der Vorderflägel. 

Pseudacr&a Theorini n. sp. Alis anticis utrinque fuscis, 

supra ad marginem posticum brunnescentibus punctis 7 Oor- 

dinariis nigris; posticis rufo-brunneis costis, striis inter costis, 

margine postico punctisque circiter 9 baseos nigris. 

SZ. Alis anticis brevioribus et angustioribus fascia parva, 

obli.jua, maculis 2—3 in cellulis 3? et 4? locatis, flavescentibus 

composita ornatis, intra et pone fasciam nigricantibus. — 60'' 

Q. Alis anticis latioribus et obtusioribus fascia subapicali 

flava multo latiore maculis 4 in cellulis 3—6 sitis compo- 

sita — 81". 

Bamenun 3,1, dm 2 

Die Hinterflägel sind beinahe ganz wie bei Ps. meta- 

plenema BuTL. gezeichnet und gefärbt. Die Querbinde der 

Vorderflägel ist aber ganz wie bei Eurptus L. gegen die Mitte 

des Aussenrandes gerichtet, ist beim & zu zwei kleinen Flecken 

reducirt, beim 9 ungefähr so breit wie bei Eurptus 2 und 

Hirce 2. Da die Geschlechter dieser und der vorhergehen- 

den Arten unter einander nahe iibereinstimmen, glaube ich, dass 

wir mit verschiedenen Arten und nicht mit einer einzigen, 

vielgestaltigen Art zu thun haben. 

15 
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Neptis' Melicerta DRURYC TIER: I0S) ID UTY7SEt ros 

Camerun. 

Neptis Nicoteles HEwIiTsoN Ent. M. Mag. 10. 1874 p. 206. 

Camerun. 

Neptis Nicomedes HEWITSON Ent. M, Mag. 10. 1874 P. 205. 

Camerun. . 

Neptis Agatha CRAMER Pap. Exot. IV t. 327 f. A. B. 1780. 

Camerun. 

Neptis Nysiades HeEwIiTSON Exot. Butt. Neptis t. 1 f. 3, 4. 

Gabun. 

Neptis Nemetes HEWw1iTSON Exot. Butt. Neptis t. 1 f. 1, 2. 

Camerun. 

Pseudoneptis coenobita FABR. Ent. Syst. III: p. 247 

(1793). — STAUDINGER Exot. Schmett. t. 50. 

Gabun; Camerun. 

Catuna Crithea Drury Ill. Exot. Ins. II t. 16 f. 5, 6. — 

CRAMER Pap; Bot It or39 £ CD: 

Camerun. 

Catuna angustatum FELDER Reise Novara Lep. p. 425 n. 

671. — Crithea STAUDINGER Exot Schmett. t. 50. 

Gabun; Camerun. 

Diese beiden Arten sind einander sehr ähnlich und wer- 

den oft mit einander verwechselt. Wenn man sie näher 

vergleicht, findet man jedoch viele gute Unterschiede und 

ich zweifle gar nicht daran, dass sie gute Arten sind. Die 

gelbliche Längslinie, welche ganz nahe an der Basis vom 

Hinterrande der Vorderflägel ausgeht, läuft bei Crithea bis 

zur Rippe 4 oder wenigstens bis zur Rippe 3, ist gerade, 

mit der Mediana gleichlaufend und begrenzt in jeder der 

Zellen ib, 2 und 3 nach aussen einen runden, schwarzen 

Fleck. Bei angustatum ist sie dagegen gebogen und streckt 

sich nur bis zur Rippe 2 und nut' im Zelleveonindet sich 

ein runder, schwarzer Fleck an der Mediana, wogegen die 

Flecke in den Zellen 1 b und 3 verschwunden sind. Nach 

aussen von der eben besprochenen Linie steht bei Crithea 

in Zelle 2 ein grosser, dreieckiger, wohl begrenzter Fleck 

Wogegen bei angustatum die Grundfarbe hier grau oder 

schwarzgrau ist ohne Spur des schwarzen Fleckes. Die 

16 
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schwarzen Submarginalflecke der Zellen 2 und 3 der Vor- 

derflägel sind bei Crithea kleiner und abgerundet, bei an- 

gustatum aber viel grösser, mehr oder weniger dreieckig und 

nach aussen von einer geraden, gelblichen Linie begrenzt. 

Die Unterseite der Hinterflägel ist beim & von Crithea 

deutlich gezeichnet, beim & von angustatum dagegen ein- 

farbig, bleichgelb; bei den 92? ist sie stets deutlich gezeich- 

net, die innere dunkle Begrenzung der grossen (oft undeut- 

lichen) Augenflecken in den Zellen 1b—3 bildet aber bei 

Crithea eime fast gerade Linie und ist dagegen bei angusta- 

Zum von deutlichen Bogen zusammengesetzt. 

Cynandra, Opis, Drury. II. Bxot lns, II. to 18 £ 5, € 

(ES Afer DRURY 1 ec. Ul prAg9rtuiself 1,2: (1782): 

ÖSROTL SUPPL Cram. ft 27 ff 3y3.B: 

Camerun. 

Dieser Art muss der ältere Name Opzs beibehalten werden. 

Aterica Veronica CRAMER Pap. Exot. IV t. 325 f. C,D. (1780). 

Camerun. 

Aterica Tadema HEWwITSON Exot. Butt. Aterica & Harma 

f. 10—12. 

-Camerun. 

Aterica Galene BRown Nouv. Ill. de Zool. p. 94 t. 37 

(1776). — Cupavia CRAMER Pap. Exot. III t. 193 f. E. EF. 

(1779). — STAUDINGER Exot. Schmett. p. 151. t. 52. 

Camerun. ; 

Aterica Atossa HEWwITSON Exot. Butt. Euryphene t. 3 f. r, 

Vägpestra LEREWo Iya lG: ti Öl fl 85 9; 2 

Camerun. 

ÅAmazxia ist offenbar der &A von Åltfossa. 

Euryphene FEipinice HEWwItTSON Ent. M. Mag. 6. 1869 Pp. 

DdIETIRROt. butt.. Buryphener ft. rört 34, gsr Pt SMITH & 

Kirery Rhop. Exot. Euryphene t. I f. 5,6 &. — Goodii 

HOLLAND, Tr. Amer. fint. Soc 13. 19880 ps 320 tä LÖ. 

Gabun; I 2. 

Euryphene Gambi&e FeIstTH. Ann. Ent. Fr. (2) 8. 1850 Pp. 

ÄT sg (0 aa EA 

Camerun. 

Euryphene Mandinga FELDER Wien. Ent. Mon. 4. 1860 p. 

Entomol. Tidskr. Årg. 12; Hi 3—4 (1895): 17 14 
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108 n. 67. — Zonara BUTLER Proc. Zool. Soc. 1871 Pp. 

ST NLepsExOLAPY J20tsl20EINT J26 

Camerun. 

Euryphene Oxione HeEwrrson Exot. Butt. Euryphene t. 5 

text. I866:Xt:-8 fi 30037 AI DEWIIZ Berlin Eng 

SOME YAI ANNO: 

Camerun. 

Euryphene Tentyris HEwrrsoNn Exot. Butt. Euryphene t. 

SIET VANN SR 

Camerun. 

Euryphene Camarensis Warp Ent. M. Mag. 8. 1871 

Dp. 355 OATE HLCpId: pr 12 tor0 eg nÖ: 

Camerun. 

Euryphene Mardania [FaBRrR. Ent. syst. III: p. 249 n. 

776. — BUTLER. Lep. Exot. t. 28 fi 5, 0. Cocalia 

STAUDINGER. HXxOt, ochmett.i Pp; LAGO t. 52: 

Gabun; Camerun. 

Euryphene Guineensis FELDER Reise Novara Lep. III 

Pl A3OCNIGSSS 

Camerun. 

Nur ein einziger &£, welcher vom & der E. Mardania 

besonders durch die bis zur Spitze violettbraunen Vorder- 

flägel und die nur angedeutete ockergelbe Querbinde ab- 

weicht. Wenn Felders Gauzneensis nicht identisch mit But- 

lers (und Fabricius?) Maäardania ist, so möchte sie diese 

Art sein. 

Euryphene Sophus FaBRrR. Ent. syst. III:1 1793 Pp. 46. 

— Douzrr. HEw. Gen. Diurn. Lep. t. A30£:40er STAUDING 

GERJEXxOt/ Schmett.i pumAdstage: 

Camerun. 

Euryphene Eliensis HEwIiTSON Exot. Butt. Euryphene t. 

(ÖS EA Pl 

Camerun. 

1 2, welches mit Hewitson's oben angefihrten Figuren 

zeimlich gut stimmt. Der Discus der Hinterflägel ist jedoch 

nicht gelblich und die Grundfarbe der Unterseite etwas 

mehr ockergelblich. 

18 
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106. Euryphene Lesbonax HEWITSON Exot. Butt. Euryphene 

107. 

109. 

ETOT 

PE 

FPEZ 

Bg! 

114. 

IMSE 

LX. 

0 få 

LS 2 REN a 

Camerun. 

Die Subapicalbinde der Vorderflägel ist bei den vor- 
liegenden ss gelblich, nicht grän wie in Hewitsons Figur 

und beim 92 weiss und viel breiter. 

Euryphene Phantasiella StauD. var. Phantasina STAUD. 

BREF ECPZ bepsrroOn ps Ers 

Camerun. 

Euryphene Comus Warp Ent. M. Mag. 8 p. 82 (1871); 

SANfRElep: Po bets. IO: ff. Fy, 2. 

Gabun:; Camerun. 

Euryphene (Euryphura) Plautilla HEwIiTsoN Exot. Butt. 

Fiisypnene" tf. 3. I. LA, IS. 

Camerun. 

Hamanumida D&edalus FABR. Syst. Ent. p. 482 (1785). 

— SrtauD. Exot. Schmett t. 52. — 2eleagris CRAMER Pap. 

Bixotstr GOT AG 33 (LTS). c 

Camerun. 

Euphedra Cutteri HEWITSON Exot. Butt. Romaleosoma 

£. 3 f. 13—15 (1865). 

Euphedra Eleus Dr. II. Exot. Ins. III t. 12 f. 1, 2 (1782). 

Camerun. 

Euphedra Ruspina Hew. Exot. Butt. Romaleosoma t. 2 

f.6, 7. — STAUDINGER Exot. Schmett. t. 51. 

Gabun; Camerun. 

Euphedra Rezia HEwIiITSoN Exot. Butt. Romaleosoma t. 4 

filrOon rel 

Camerun. 

Euph&edra Ravola HEwITSON Exot. Butt. Romaleosoma 

ElArfli0-—20. 

Gabun; Camerun. 

Euphedra Ceres FABR. Syst. Ent. p. 504 (1775). — 

Lucille CRAMER Pap. Exot. II t. 156 f. A, C (1777). 

Camerun. 

Euphedra aureola Kirev An. N. H. (6) 3. 1889 p. 246? 

Camerun; 3 SS. 

Kirby's Beschreibung von aureola passt ziemlich gut 

19 



TTÖ. 

IIO: 

I2TI. 

ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1891. 

auf die vorliegenden Sticke: die Costa der Hinterfligel 

ist aber unten an der Wurzel ziegelroth (KIRBY sagt »deeper 

orange») und Zelle 7 in der Mitte weisslich. Wenn unsere 

Art nicht azureola KIRBY ist, so ist sie sicher eine neue 

mit Ravola und Ceres nahe verwandte Art. 

Euph&edra Pholus HoEVEN Tijd. Nat. Gesch. 7 1840 Pp. 

2,0040:15 MK TALTID. 

Gabun; Camerun. 

Euphedra Themis HösnNerR Samml. Exot. Schmett, I. 

(1806—1816) t. 60. 

Camerun. 

Euph&edra Xypete HeEwIiTson Exot. Butt. Romaleosoma 

t. 2 f. 83-10. — STAUDINGER Exot. Schmett. t. 51. 

Gabun; Camerun. 

Euph&edra Lakuma Butler Trans. Ent. Soc. 1870 p. 123; 

Lep. Exot. t. 21 f. 2. — ? Harpaålyce var. fasciata STAuD. 

Exot.; Schmettisp. 150: 

Camerun. 

Euphedra spatiosa MaBILLE Bull. Soc. Zool. Fr. 1. 1876 

PI r2YOr 

Gabun; Camerun. 

Die grösste Art der Gattung (die 29 haben eine Flägel- 

spannung von g2"—100"),; sie ist mit Loszzga Hew. und 

Folinstoni BuUTL. sehr nahe verwandt. Losznga ist mir in 

Natur unbekannt, von JYohnstonz aber besitzt unser Mu- 

seum ein Stäck aus Camerun, welches von Kand. Y. SjJö- 

STEDT bei Bonge gefangen wurde und mit SMITH & KIRBY'S 

Figur (Rhop. Exot. Part 8 Euphedra t. 1 f. 3, 4) genau 

uäbereinstimmt. Von dieser Yoltnstoni unterscheidet sich 

Sspatiosa dadurch, dass die gelbe Querbinde der Vorder- 

flägel etwas kärzer ist und sich nicht oder kaum bis zur 

Rippe 3 erstreckt, dass diese Querbinde auf der Unterseite 

nur schwach angedeutet und gauZ ohne schwarze innere Be- 

grenzung ist, dass die Unterseite der Hinterflägel ohne weisse 

Querbinde ist und endlich dadurch dass die Mittelzelle 

nur einen tief schwarzen Punkt fährt. Bei den mir vor- 

liegenden Weibern von spatiosa findet sicn oben kein blauer 

Anfug am Hinterrande der Vorderfluägel; der Vorderrand 

20 
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1 

124. 

125. 

120. 

LAN. 

(28. 

120; 

R$: 

aber ist von der Wurzel bis zur gelben Querbinde blau- 

schillernd. Auch bei Yohnstonz Q ist der blaue Fleck des 

Hinterrandes nicht immer anwesend. 

Cymothoé Lucasii Doum. Rev. Zool. 1859 p. 261 t. 10 

fö 2005 DIsPANTSProc:ZoolkSocd rå79 piao ot: 124 

Brr 

Gabun; Camerun. P 

Cymothoé Beckeri HERR. ScH. Exot. Schmett. f. 81 Q 

(1852-1858) — Zheodota HEwriTsoN Exot. Butt. Harma 

BENET Sa OR 

Gabun; Camerun. 

Cymothoé Oemilius Doum. Rev. Zool. 1859 Pp. 260 t. 

10 f. I 9. — Hemeresia HEwiTSON Exot. Butt. Harma t. 

1256: I ÄRE 

Camerun. 

Cymothoöé Theobene DougL. Hew. Gen. Diurn. Lep. t. 

AO, ff. 3. = HOPFFER! Peters ReiserZoolmsp. 88ont: 24 fi 

1—4. 

Camerun. 

Cymothoé Ehmckei DeEwitz Berl. Ent. Zeit. 30. 1886 p. 

302 t.. 7. fo 3, 4.M: — Åralus MABILLE An. BE. Fr. (6) 

LÖS IÖ00 pas22 tuff farroPY 

Camerun. 

Cymothoé Cenis, Drury I. Exot: InsAIL ft 1of,i, 20 

(1773) — STAUDINGER Exot. Schmett. t. 52 &S, 9. — Althea 

(FRAMER I.Bap. Exot, IL gt 89 fr BEROR 

Gabun; Camerun. 

Amphicede CRAM. stellt ein & und ohne Zweifel eine 

verschiedene Art dar. 

Cymothoé Capella Warp. Ent. M. Mag. 8. p. 119 (1871); 

SAT Hep; por tl 

Camerun. I dy 9 

Ich habe die Figuren in WaArpDs African Lepidoptera 

nicht gesehen und weiss darum nicht, ob das Weib bekannt 

ist; dasselbe hat auch oben eine deutliche, braune Querbinde, 

welche am Vorderrande der Vorderflägel von einem grossen 

weissen, dreieckigen Flecke nach innen begrenzt ist. 

Cymothoé coccinata HEWwITSON Exot. Butt. Harma t. 6 

21 
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f. 24—26. — Sangaris HEwIiTSON 1. c. Aterica & Harma 

É. 14. — Säangaris STAUDINGER Exot. Schmett. p. 151. 

t: 53 

Camerun:, GL AP- | 

Cymothoöé Preussi STAUDINGER Stettin. E. Z. 50. 1889 

Pp. 412. — SMITH & KirBY Rhop. Exot. Cymothoé t. I 

f. 6—3. 

(Camerin.FETiIg LI. 2 

Cymothoé Doralice HEWITSON Exot. Butt. Euryphene t. 

4 fi TS (DON TO 20): 

Camerun. 2 29. 

Diese Art gehört ebenso wohl wie Achlys HoPFF., 

Chalcis FELrD. und die folgende Art in die Gattung Cy- 

mothoé. Die beiden vorliegenden Stäcke sind Weiber, 

stimmen aber mit HEWITSONS fig. 18 gut iäberein. Diese 

Figur stellt also entweder auch ein 2 dar oder die Ge- 

schlechter sind einander ähnlich. 

Cymothoé Lisidora, n. sp. — Doralice HEWITSON Exot. 

Butt; Euryphenecti 4 frog, 20. 

Camerun. ur 2; 

Das vorliegende Stäck stimmt mit HEWwITSONS oben 

angefährten Figuren gut tberein. Wenn man aber nicht 

annehmen will, dass das 2 von Doralice sehr dimorph 

wäre, so missen wir dieses &9 als eine verschiedene Art 

betrachten. Die Unterseite ist jener von C. chalcis FELD. so 

äusserst ähnlich, dass ich beide ohne Bedenken fär eine 

Art erklärt haben wiärde, wenn nicht das einzige mir vor- 

liegende, mit Felders Beschreibung ganz tbereinstimmende 

Stäck von Chalcis auch ein 9 wäre. 

Charaxes Pollux CRAMER Pap. Exot. I. t. 38 f. Ej EF: 

(1775). — Camulus Drury Il. Exot. Ins: HI t ö30.— 

Castor FABR., GOD., DONOVAN. 

Camerun. 

Charaxes Castor CRAMER Pap. Exot. I t. 27 f. GC: D. 

(1775). — TRIMEN S. Afr. Butt. I. p. 338. — Pollux LUCAS 

LEp. Exot. t. 02 ff I ERBISTHAMERS AD. Interner Om 

2155 CAO ALE 

Camerun. 

22 



AURIVILLIUS: SCHMETTERLINGE AUS GABUN UND CAMERUN. 215 

136. 

13: 

130: 

140. 

TANT. 

TAG: 

143. 

Charaxes Brutus CRAMER Pap. Exot. III t. 241 f. E, F. 

(1779)- 
Camerun. 

Charaxés Lucretius CRAMER Pap. Exot. I t. 82 f. E, F. 

(1775). 
Camerun. &y P. 

Charaxes Cynthia BUTLER Proc. Zool. Soc. 1865 p. 626 

t. 36 f. 3. 5. — ?Lysianassa WEstTwoop Thesaur. Oxoniens. 

PYrIOTE ASA fl, 4 (TJA 

(Camerua. IP. 

Das vorliegende 9 stimmt auf die Unterseite viel besser 

mit BuTLERS Figur des & als mit WESTWOODS Lysianassa 

äberein: die Wurzelhälfte beider Flägel ist nämlich eintönig 

graubraun mit braunen Zeichnungen und ohne die gelbgränen 

Binden, welche in WEstwoops Figur so grell hervortreten; 

oben sind die Flägel beinahe wie in WEstwoops Figur ge- 

zeichnet, haben aber dunklere, schwarzbraune Wurzelhälfte 

und rein weisse Mittelbinde. Auch ist der Schwanzanhang 

an Rippe 2 viel kiärzer als bei Lysianassa. 

Charaxes Ephyra GoDaArTt Enc. Meth. IX p. 355 (1823) 5. 

Gabun; Camerun. 

Charaxes Etesipe Goparrt Enc. Meth. IX p. 355 (1823). 

BUTLER! Frans: but SOC: 13007 Py 243 FRA KANTOR 

Gabun. : 

Charaxes, Liridates CRAMER Pap. Exot ati rör fi AN 

B, (1777). — STAUDINGER Exot. Schm. t. 59: 

Camerun. &, Q. 

Charaxes Amelie DouMERIL. — Tafl. 3 f. 1. 

SVROD ED OUM: REVS £0 01 SO Park Ike SIA HO 

SSELEWIBSONA Exot: Butt. Charaxesit. 5 of 20 20: Pre 

regius Auriv. Ent. Tidskr. 10. 1889 p. 191. 

Camerun. I Ög. 

Charaxes Mycerina GoDaARrTt Enc. Meth. IX p. 369. — 

Lucas Lep. Exot. t. 65 f. 2. 7. — DouBL. Hew. Gen. Diurn. 

Plep: (fv 3 tr 2 gr-FSTAUDINGER?” D+ Ef ZAr Ilep) 1800 

PIrrae. CQ. 

Camerun. 
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Charaxes Nesiope HEwITSON Exot. Butt. Nymphalis t. I 

fy 50. 

(Cameruns I cl. 

Charaxes smaragdalis BUTLER Proc. Zool. Soc. 1865 t. 

30 5 5 Is Lep. BxOtet. ef. TP 

Camerun. IQ. 

Monura Zingha. CRAMER Pap. Exot; III tl 315 fCEBIG 

(1780). — MaBIiLLE Bull. Soc. Zool. Fr. 1. r876 p. 280. 

— STAUDINGER Exot. Schmett. t. 58. — Berenice DRURY 

TT OExoti ms: ITIL tt: II fo my 2 (I7S2). 

Camerun. I g&. 

Palla, Decius CRAMER, Papa cExot: IF tf; Ir4ARRASPBIRS 

(TN PRYRY IM Exot: INS: to.O free 

Camerun. 

Palla Varanes CRAMER Pap. Exot. II to r66 CffDIEET 

(1777). — Vologeses MABILLE Bull. Soc. Zool. Fr. I 1876 

p:r280. 

Gabun; Camerun. 

Diese Art kommt in zwei Formen, welche vielleicht 

verschiedene Arten sind, vor. Die eine — leider doch 

eben die von CRAMER zuerst abgebildete Hauptform — 

wurde von MABILLE VWVologeses genannt und 1. c. gut be- 

schrieben; die andere, welche sich besonders durch die 

grunlichweisse, nicht scharf begrenzte Wurzel der Fligel, 

durch die kirzeren Schwänze der Hinterflägel und die gegen 

den Vorderrand deutlich gebrochene Querlinie auf der 

Unterseite der Vorderflägel unterscheidet, nenne ich: 

Var fulvescens n. var. — Varanes Drury Il. Exot. 

Insvarlfstit gt fi 5 23 

Camerun. gg, 9. 

Subfam. Libylheine. 

Libythea Labdaca WzEstwoop Gen. D. Lep, Pp. 413 i 

(ÖRA 

Camerun. 
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T5O. 

PRE 

INS 

Fam. Lemoniide. 

Abisara Talantus n. sp. — Zanztalus HEwITSON Exot. 

Butt. Dodona Sospita f. 14, 15 (1866) (non Zantalus Hew. 

Sospita, tf. I. f, >) 

(Camerun: or gö mn 

Der Mann stimmt mit den oben angefährten Figuren 

gut iberein; das Weib ist auf der Unterseite ganz wie der 

s& gezeichnet, ausser dass der weissliche Costalfleck der 

Hinterflägel verschwunden ist; oben fehlen die blauen Ma- 

keln, die Vorderflägel haben aber ganz wie unten drei 

schmale, weissliche Querbinden, von, denen die äusserste 

aus dem Augenfleck entspringt. Die Flägelform des & 

und des, Prist ganz dieselbe: Dassi diesevbeiden "Ehiere 

eine und dieselbe Art sind, scheint mir ganz sicher, wenn 

dem so ist, muss das zuerst von HEWITSON unter dem Namen 

Tantalus (Exot. Butt. Sospita t. 1 f. 1 1861) abgebildete 

Weib eine verschiedene Art sein. 

Abisara Herwigii Dewitz D. E. Zeit. 30. 1886 p. 429 

ERS. IS 

Camerun. 1 29. 

Obs! Abisara Geryon StTAUD. Exot. Schmett. p. 239 

FSS (T38S) und) DewitZzWEnt Nacht. m5ppotFo5fet. pt 

3, 4 ist ohne Zweifel dieselbe Art wie Ab. Rogersi DRUCE 

Bat MEENfag: of. 1878-p. TOOL 

Fam. Lycenide. 

Tingra Hewitsonii KirBY An. N. H. (5) 19. 1887 p. 364- 

— tropicalis Hew. Exot. Butt. Pentila & Liptena f. 1. 

Camerun. 

Kiptena rAcrea DouBbK. IHeEw. Gen. Dolep. t. q7 ff & 

(1852). — SmitH & KirBY Rhop. Exot. Afr. Lycen. t. I 

RR SSSLE ER 

Camerun. 

Liptena sanguinea PLÖTZz Stett. EH. Z. 41. 1I880Lp, 198: 

— SMITH & KirBY Rhop. Exot. Afr. Lycen. t. 1 f. 3, 4 

(HORAT 2) 

Camerun. 
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Pseuderesia Isca HEWwITSON Exot. Butt. Pentila & Lip- 

tena t. 2 ff, 14, TON(TSY3) 

Camerun. 

Larinopoda Libyssa HEWITSON Exot. Butt. Pentila & 

Liptena t. I £ 5,0 (5307). 

Camerun. 

Teriomima Erastus HEWwITSON Exot. Butt. Pieris t. 8 f. 54. 

Camerun. 

Allotinus similis KireY An. N. H. (6) 4. 1890 P. 282. 

— SMITH & KirBY Rhop. Exot. Afr. Lycen. p. 49 t. 12 

fitg, 4-L(TBOM). 

Gabun. 

Hewitsonia Boisduvali HEwIitsoNn. — Tafl. 3 f. 3. 2. 

Synon. Corydon Boisduvali Hew. Il. D. Lep. Suppl. 

PEERNE 

Camerun. ,IYG: 

Das wahre Weib dieser Art war bisher unbekannt oder 

wenigstens nicht beschrieben; es stimmt auf der Unterseite 

mit dem & gut iberein. Das von HEwITSON abgebildete 

Weib hat aber eine ganz anders gezeichnete Unterseite der 

Hinterflägel und muss das Q einer dritten Art, die ich 

Hew. simnilis nenne, sein. 

Hewitsonia Kirbyi Dewirz. — Tafl. 3 f. 2. 2. 

Synon. Kirbyz DEwitz Nov. Acta Ac. Nat. Cur. 41:2 

1879 p. 207 t. 26 f. 17 &. — Preussi STAUDINGER D. E. 

Zeit. Lep. Id00 t. 3 of. LG NOT DTS 

Camerungebirge (LINNELL). 

Auch von dieser Art war das 2 bisher unbekannt; 

ich liefere darum eine Figur desselben. Von den Weibern 

der beiden anderen Arten unterscheidet es sich auf der Ober- 

seite dadurch, dass der gelbe Fleck am Hinterwinkel der 

Vorderflägel in Zelle 2 und nicht in Zelle ib steht. Auf der 

Unterseite ist Kirbyi der Hew. similis viel ähnlicher als 

H. Boisduvali. 

Epitola .:Urania: KirgBY An. N.sEai(5)0n9o: TSSFup- AN 

— SMITH & KirBY Rhop. Exot. P. 7 1889. Afr. Lyccen. 

DA Er ORENEI R2N 

Camerun; I. 
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162. 

TÖ3: 

166. 

168. 

170. 

BE. 

Epitola Cercene HEWwITSON Ent. M. Mag. 19. 1873 Pp. 

n5O-— TNINDAHep:SSuppl ip 20 Eu DO 20: 

Camerun. 

FölaUS" Bursas Cramer; bap. Bxon LILCt. 220 sf. DH. 

(779) S — HEw. Ill; "D: Lep. Suppl t. 4 fö an, 32 2: 

— Helius FABRR. Spec. Ins. II p. 112 (1782). 

Camerun. 

Hypolyc&ena Philippus FasBrR. Ent. syst. 3:1 (1793) P- 

283. — HEw. Ill. D. Lep. Pp. 50 t 22 f. 15, 10. —— OÖKejus 

HöPrrA Peters” Reise Mosamb.; Ins:. p. 407 t 26 KrLO, BT. 

Camerun. 

Hypolyc&ena? Faunus Drury Ill. Exot. Ins. II t. I f. 

45 (TNT) CRAMER: Bap. Exot. 1 t390.f£.B3C: (1775) 

— Hesiodus BEAuv. Ins. Afr. et Amer. p. 262 t. 7 f. 5—7. 

Camerun. 

Hypolyc&ena? Antifaunus DouBL. Hew. Gen. D. Lep. t. 

Förf (rö52) = HEwo hl Di Repotpi Sr. 

Camerun. 

Hypolyc&ena? Lebona Hew. lll. D. Lep. p. 51 (1865). 

— Åntifaunus HEw. 1. c. t. 23 f. 28, 29. 

Camerun. 

Hypolyc&ena? Bellina Prörtz Stett. E. Z. 41. 1880 p. 200. 

Camerun, I 9. é . 

Prötz beschreibt nur den &. Nach der Beschreibung 

zu urtheilen ist es jedoch wahrscheinlich, dass das mir 

vorliegende, leider etwas beschädigte Weib zu seiner Art hört. 

Lyc&nesthes Larydas CRAMER Pap. Exot. III t. 282 f. 

FNS 0)— Flbwe, Ul Di Eep.ups 2pertög2nf gor Oi 

— TRIMEN 8. Afr. Butt. II p. 96. — Kerstenz GERST. Van 

dembeckens” Reise ig;2. Pu s79ut- A5 5. 

Camerun. 

Cupido punctatus DeEwitz Nov. Acta Ac. N. Cur. 41:2 

TEJP: 2o5Kt. 20, DT: 

Camerun. 

Cupido Cyara Hew. Exot. Butt. Lyczena f. 9, 10 (1876). 

Camerun. 
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Cupido Lingeus "CRAMER Pap; Exoty IV tagvort HG: 

(1781) TRIMEN (SS) Afr./ Butt: 200. 66: 

Camerun. 

Cupido Moriqua WALLENGREN Sv. Vet. Akad. Handl. 2:4 

1857 :P. 30.— TRIMEN 5: Afr. Butt. 2 Pp. 750CESmanmst 

5 a. -— benzgna MÖSCHLER Verh. z. bot. Ges. Wien 1883 

PE 21050 TONER 

Gabun. (Congo: DANNFELT.) 

Cupido Micylus CRAMER Pap. Exot. III t. 282 f£. F. G. 

(1780). 

Camerun. 

Cupido Cissus GOoDART Enc. Meth. IX p. 683 (1823) — 

GEYER in HUBNER Zutr. Sammi. 'Exot. Schm. pi og bf Gm 

— 812, — TRIMEN S. Afr. Butt. 2 p. 31. 

Camerun. 

Cupido Asopus HOPFFER Monatsb. Preuss. Akad. Wiss. 

1855p. 642; Peters Reise: Mossanib.' InsyrpHAnoftreo 

13—15. — TRIMEN S. Afr. Butt. 2 p. 16. 

Camerun. 

Fam. Papilionide. 

Subfam. Pierinae. 

Pseudopontia paradoxa FELDER Pet. Nouv. Ent. n:o 8 

1869; N:0 24 Pp. 95 fig. 1870. — STAUDINGER Exot. Schmett. 

t. 16. — calabarica PLöt? Stettin. Ent. Z: 3T-MmSjoNp: 

348 to2. fo la. 

Gabun. 

Pontia Alcesta CRAMER Pap. Exot. IV t. 37005 AMIglon 

Gabun. 

Terias Zoe HoPFFER Monatsb. Ak. Wiss. Berlin 1855 Pp. 

640; Peters: Reise Mosamb. Ins: Pp. 300 ti t2300mo Ers 

— TIRMEN S. Afr. Butt. 3 p. 16. 

Camerun. 

Terias senegalensis. Boisp. Spec. Gen. 1 p. 672. 

Gabun; Camerun. 

Terias solifera BUTLER An. N: EH. (4) T5 Töj5DI3o0: 

Gabun; Camerun. 

Mylothris camerunica n. sp. 

28 
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184. 

FS. Alis supra niveis costa apiceque anticarum et 

margine posticarum nigris; anticis infra niveis, basi sulphu- 

reis apiceque omnino ut supra nigris; posticis infra dilute 

sulphureis margine lato nigro cellul& apicem haud attingente. 

mL 
9. Alis anticis albidis basi margineque costali late 

infuscatis apice et margine exteriore nigris intus obsolete 

terminatis: posticis supra dimidia parte basali griseo-albida, 

fusco pulverosa, dimidia apicali nigra; anticis infra fere ut 

supra coloratis basi sulphurea, posticis parte basali dilute 

sulphurea, apicali nigra. — 48”. 

CAmerun: 1 dt P 

Diese Art steht der M. Chloris FABR. sehr nahe; da 

aber beide Geschlechter in derselben Richtung von Chloris 

abweichen, halte ich sie fär eine gute Art. Von Chloris 

ist sie durch die hell schwefelgelbe, an der Wurzel gar nicht 

orangegefärbte Unterseite, die oben nach innen undeutlich 

begrenzte, schwarze Spitze der Vorderflägel und durch die 

auf beiden Seiten weit schmälere, schwarze Saumbinde der 

Hinterflägel verschieden. Diese Saumbinde ist beim & oben 

an der Rippe 2 nur 3,5 mm. breit, unten ist sie ungefähr 

7” breit und erreicht bei weitem nicht die Spitze der Mittel- 

zelle; beim 2 ist sie oben und unten genau gleich breit 

und erreicht eben die Spitze der Mittelzelle. 

Mylothris Poppea CRAMER Pap. Exot. t. 110 f. D. (1777). 

— DEwitz Nov. Acta Acad. Nat. Cur. 41:2 1879 Pp. 184 

förfan i fört = MÖSCHLER  Verh. "Z. ,DOt, (GES. WIen. 33. 

KOd3 Pp: 274. 

Camerun. 

0 vat. Spica MÖscHLER Verh. Zz; böt. Ges: Wien 33. 

1883 p. 277. — Rhodope Donov. Nat. Rep. 3 t. 36. 

Camerun. 

Mylothris sp. 

Camerup:” ”TrgtIfrO 

Mit Poppea nahe verwandt; aber mit zusammenhängen- 

der, schwarzer Saumbinde der Hinterflägel. Das 2 ist oben 

durch braune Atomen sehr verdunkelt und hat unten ocker- 

gelbe Hinterflägel. Ich bin nicht ganz sicher, dass die 
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187. 

1838. 
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Geschlechter zusammengehören und will darum die Art 

nicht ordentlich beschreiben.! 

Phrissura Rhodope FaBRr. Syst. Ent. p. 473 (1775). — 

DEwiTZz: Nov. Acta Ac. Nat. (Curl 47:21:06 70 Dios itaes 

f. 12. — MÖSCHLER Verh. z. bot. Ges. 33. fö0g pe eos 

Gabun; Camerun. 

Glutophrissa Saba FABR. Spec. Ins. II p. 46 (1781). — 

FEpaphia CRAMER Pap. Exot. Mt. 207 £D: ES(ETO)EP: 

— Matuta DoueL. An. N. H. 20 p. 64 (1847). S — TRIMEN 

SS. fATr. BUCtL 37 Pp. AO. 

Camerun. gg, I. 

Pieris Cebron Warp Ent. M. Mag. 3. 1871 p. 59; »Afr. 

[NEP pe MS ESSIN 

(Camerun. IQ. 

Pieris Paroreia HEwIiTSON Trans. Ent. Soc. London 1869 

Pre 

Gabun; Camerun. 4 &, I 9. 

Die YgY stimmen vollkommen mit HEWITSONS Be- 

schreibung iiberein. Das 2 ist meines Wissens bisher nicht 

beschrieben. Es hat hell orangegelbe Vorderfligel und 

silberweisse, unten längs dem Vorderrande breit gelb an- 

geflogene Hinterflägel (beinahe ganz wie bei M. Poppea 

CR. var. Spica MÖSCHLER =K/odope Donov.). Die schwarze 

Spitze und der Saum der Vorderfligel ist weit schmäler als 

beim &A und hat keine helle Flecke; die äusseren Saum- 

flecke der Hinterflägel sind weit grösser als beim ”&, die 

inneren aber etwas kleiner und der oberste (in Zelle 7) 

fehit: unten haben die Vorderfläigel am Vorderrande zwei 

kleine, schwarze Flecke in den Zellen 6 und 7. Die 

Flägelspannung ist 60 m. m. 

1 Die folgende Art kann ich nirgends beschrieben finden: Mylothris Knuts- 

somi n. sp. 9. Alis anticis supra disco albis marginibus omnibus (apice latissime) 

nigris; posticis supa ochraceo-flavis punctis 5 minutis marginlaibus et maculis 

2 apicalibus (ad exitum costarum 6 & 7) nigris; anticis subtus albis apice 

flavescentibus colore nigro pagin& superioris parum translucente; posticis infra 

flavis punctis minutis marginalibus nigris, — 51”. — Camerun; vom Herrn K. 

Knutsson mitgetheilt. 
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189. 

190. 

191. 

192. 

194. 

197. 

Eronia Argia FABR. Syst. Ent. p. 470 (1775). — LUCAS 

Hep Exxon b.32 fl 3: — STAVUD: EX. BCMMetta fb, 2: 

Gabun; Camerun. 

Catopsilia florella FABR. Syst. Ent. p. 479 (1775). — 

TRIMEN S. Afr. Butt. 3. p. 185. 
Gabun; Camerun. 

Teracolus Evippe L. Mus. L. Ulr. p. 229 (1764). — 

(RERCK -Icones JIns. ty 40 fis. 

Camerun. 

Subfam. Papilionine. 

Druryia Antimachus Drury Ill. Exot. Ins. IIL t. I (1782). 

— AurRIv. Ent. Tidskr. 2. 1881 p. 41—44. — STAUDINGER 

Brott ScNmett.pa-20-ta 13. 

Gabun; Camerun. 

Papilio (Ornithoptera?) Zalmoxis HEWwITSON Exot. Butt. 

Papilio t. 6 f. 18. — STtaAuD. Exot. Schmett. t. 7. 

Gabun; Camerun. 

Papilio Leonidas FaABR. Ent. Syst. III: p. 35 (1793). — 

STAUDINGER Exot. Schmett. t. 6. — Szmzilis ORAMER Pap. 

Bxot Et 9 BAG (5) 

Camerun. 

Papilio Tynder&eus FaBRrR. Ent. Syst. III:r p. 35 (1793). 

— DONOVAN Nat. Rep. 3. t. 33. ; 

Gabun. 

Papilio Theorini Auriv. Ent. Tidskr. 2 1881 p. 45. 

Gabun; Camerun. 

Den wahren' P. Latreillanus Gop. haben wir nur aus 

Sierra Leona. 

Papilio Ucalegon HEWITSON Exot.-Butt. Papilio t. 7 f. 19 

(1865). — Staup. Exot. Schmett. p. 10. 

Gabun; Camerun. 

Aile vorliegende Stäcke gehören der Hauptform an. 

Die Varietät Urcalegonides STtaup. (1. c. t. 6) tritt jedoch 

schon bei Boma an der Miindung des Congo auf. 

Papilio auriger BUTLER. — Tafl. 2 f. 1. 

Synon. Papilio auriger BUTLER Ent. M. Mag. 13. 
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1877 Pp. 57. — Harpagon SmitH An, N. H. (6) 5. 1890 

Pp. 224: 

GAbUNA LG 

SMITHS Beschreibung von Harpagon stimmt mit dem 

vorliegenden Stäcke gut iiberein; seine Art möchte darum 

nichts anders als aurziger BuUTL. sein. 

Papilio Cypreofila BUTLER Ent. M. Mag. 5. 1868 p. 60. 

— Zenobza Donov. Nat. Rep. 5 t. 179: — Lucas Lep. 

HXOt NEN 2 Anse 

Camerun. 

Papilio Zenobia FABR. Syst. Ent. p. 503 (1775). — Messa- 

fZha STOLL Suppl. Cram. t. 20; 23 2D. 

Camerun. 

In Trans. Ent. Soc. London 1872 p. 97 citirt WEST- 

woop Fabricius” Beschreibung von Zenobia in Ent. Syst. 

III:1 p. 37 (1793) und kommt dadurch zu dem Schluss, dass 

Zenobia FABR. = Cypreofila ButL. sei. Die älteste Be- 

schreibung von Zenobia, die FABRICIUS in seiner Syst. Ent. 

1775 geliefert hat, zeigt jedoch unzweideutig, dass BuT- 

LERS Deutung richtig ist. 

Papilio Demoleus L. Mus. L. Ulr. p. 214 (1764). — 

CRAMER Pap. Exot. III -ty 230 fo ASCB! 

Papilio Menestheus DRrurY II. Exot. Ins. II t. 9 f. 1, 2 

(1773); 
Gabuns Gamerun.u <20st LIP: 

Papilio Hesperus Westw. Arc. Nat. 1 t. 48 (1843). 

— STaUD. Exot. Schmett. t. 7. 

Camerun. 

Papilio Dardanus BRown New Ill. of Zool. p. 52 t. 22 

(1776) I. — Merope CRAMER Pap. Exot. II t. 151 fi A, 

B.' (cauda deficiente) (1'777)5 t:>375£0D:E (ISTER 

2 (1:e Form) Hippocoon FABR. Ent. Syst. IIK:1 p. 38; 

HEWITSON Exot. Butt. Papilio t. 12 f. 38. — /Viavius CRAMER 

Pap. Exot. t. 230 f. A. — Merope StaAuD Exot. Schmett. 

CET 
Q (o:te Form). Hippocoon HEWwITSON Exot. Butt. 

Papiliont.. 2 FAO: 

Camerun. Viele SS und beide Formen des 2. 
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205. 

206. 

204. 

208. 

209. 

Papilio Bromius DouBL. An. N. H. 16. 1845 Pp. 176. — 

GrRAvi (Cat Lept InsuB MOR pe 206 tf Of 02: 

Gabun ; Camerun. 

Papilio Nireus L. Syst. Nat. Ed. X. p. 464 (1758). — 

ÖLEREK I ICONes, Is: JIA tygo fiirnfir=> Drurvrllk Esxot. 

INS: IL to A fat, 92 of. SS rSPAUD. ExOöt, -Schmentst. 7. 

Gabun; Camerun. 

Papilio Antheus CRAMER Pap. Exot. III t: 234 f. B, C 

(1779). — EiMER Artb. u. Verwandt. d. Schmett. p. 226 

Cirka TRIMEN: S. Afris Butt. 3. p.r20H: 

Gabun; Camerun. 

Papilio Policenes CRAMER Pap. Exot. I ti 37 f£ A, B. 

(1775). — Scipio Berauv. Ins. Afr. et Amer. p. 70 t. 2 

f. 1. — STtauD. Exot. Schmett. t. 7. — EIMER Artb. u. 

Nerwandt; d.; Sschmett.; p. 220 t. 4) fre: = MIRIMEN Så 

ATS BUtt: 13. Pp. 20. 

Gabun; Camerun. 

Var. nigrescens EIMER Artb. u. Verwandt. d. Schmett. p. 

223. (1889). 

Camerun; SS. 

Diese interessante Varietät oder Unterart ist haupt- 

sächlich durch die mehr ausgebreitete, rein schwarze Grund- 

farbe und die dadurch weit kleineren oder theilweise fehlen- 

den grinen Flecke ausgezeichnet. Sie ist jedoch keines- 

wegs nur eine melanistische Form von Policenes, denn sie 

hat oben in Zelle 3 der Hinterflägel stets einen länglichen, 

bald grösseren, bald kleineren, gränen Fleck, welcher 

der Hauptform fehlt und der nur durch die schwarzen Rip- 

pen von den grossen Flecken in der Zelle 2 und in der 

Mittelzelle getrennt ist. Der Fleck in der Mittelzelle 

reicht mit seinem hinteren Ende länger saumwärts als bei 

der Hauptform. 

Fam. Hesperide. 

Die Gattungsnamen sind in. dieser Familie leider nur 

als provisorisch zu betrachten. 

Ismene, ipbis ;DRURY LU. Bxot; Ins.. Il t:.15 fi3,.4. (ETS) 

Gabun; Camerun. 

Entomol. Tidskr. Arg. 12. H. 3—4. (1891.) 33 15 
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Ismene Chalybe Westw. in DouBL. Hew. Gen: Diurn. 

Lep..st. 709 fi ar — Berg. DONOVJ Nat.i REposWstet. TOG 

= PLöTZ Stettin, EH. Z; 45 P.rOKADANSO. 

Camerun. 

Ismene Forestan CRAMER Pap. Exot. IV t.'391 f. E. F. 

(17:82). — . Prörtz Stettin E. Z. 45 p. 64. 

Camerun. 

Tanyptena Laufella HEWITSON Exot. Butt. Hesperia LS: 

f. 128—30. — IPrörz Stettin BE. Z:äygnlI882 IPA Sok. 

Camerun. ; 

Carystus Xanthias MaABILLE An. E. Belg. 35. 1891 Bull. 

Pi ATT 

Camerun. 

Proteides Xanthargyra MABILLE An. E. Belg. 34. 1891 

iIBull:-spa IT25 : 

Camerun. 

Diese Art muss mit HA. Leonora PLöTtz sehr nahe ver- 

wandt sein und ist vielleicht mit ihr identisch. 

Proteides sp. 

Carnerun. 

Eine prachtvolle mit P. ditisszmus Mab. zweifelsohne 

nahe verwandte Art. Da MABILLES Beschreibung aber nicht 

völlig passt, wage ich die Art nicht mit der seinigen zu 

vereinen. 

Proteides Cerymica HEWwIiTSON Exot. Butt. Hesperia t. 

26.1 20,02 TOT 307). 

Camerun. 

Plesioneura C&nira HEwITSON Exot. Butt. Hesperia t. 2 

t. 15, 16. (1867). 
Camerun. 

Pamphila Cylinda HEWwITSON An. N. H. (4) 18. 1876. 

Pp: 449. 
Camerun. 

Pamphila statira? MaABILLE An, E. Belg. 35 13891 Bull. 

Pa LOO: ; 

Camerun. 

Ich bin nicht ganz sicher dass die vorliegende Art 

wirklich MABILLES SZalira ist. 

34 
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220. 

221. 

22/5. 

20 

Pamphile Lodra Prötz Stettin. E. Z. 40. 1879 Pp. 355; 

44 P. 45: 
Camerun. 

Pamphila pulvina PröTZz Stettin. -E. Z: 40: 1879 Pp. 353: 

43 P- 316. 
Gabun; Camerun. 

Hypoleucis ophiusa HEWwITSON Exot. Butt. Hesperia t. 5" 

f. 46—48. — MABILLE An. E. Belg. 35. 1891. Bull. p. 69. 

Gabun; Camerun. 

Pardaleodes Edipus CRAMER Pap. Exot. IV t. 366 f. E, F. 

Camerun. 

Apaustus Phocion FABR. Spec. Ins. II p. 138 (1781). — 

EROTAStettun BT AS, LSS4. Pa 526 

Camerun. 

Apaustus Abure Prötz Stettin E. Z. 40. 1879 Pp. 359; 

45. P- 153. 
Gabun. 

Hesperia Ploetzi n. nom. — Spzo Prörz Mith. nat. Ver. 

Vor-Pommern 15. 1884 p. 21 (non Spio IL.) 

Camerun, 
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Fig. 

ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1891. 

Erklärung der Abbildungen. 

Tafel I. 

Åcanthosphinx Giissfeldtii DEwrrz var. gigas n. var. 

Panglima gloriosa BUTLER. 

Mila hebraica n. gen. et n. sp. (Agaristidex) — Camerun. 

Tafel 2. 

Papilio auriger BuTtL. 

Pirga mirabilis n. gen. et n. sp. (Nychthemerid2). — 

Gabun. 

Lasiocampa Theorin n. sp. — Gabun. 

Gastropacha gabunica n. sp. — Gabun, 

ÅAnaphe parva n. sp. — Gabun. 

Lafelss. 

Charaxes Amelie Doum. g. 

Hewitsonia Kirbyi DEwirz 28. 

» Boisduvaliz HEWwITSON. 9. 

(Se [ON] 



229 

ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

HÖSTSAMMANKOMST 

DEN 10 OKTOBER 1891. 

Entomologiska föreningen hade sin första ordinarie samman- 

komst för hösten å Hötel Phenix lördagen den 10 oktober, hvar- 

vid ledamöterna voro talrikt församlade. 

Ordföranden, professor O. SANDAHL, anmälde inväljandet a 

följande nya ledamöter: professor J. G. EDGREN, grosshandlaren 

B. FRANKE, docenten J. AF KLERCKER och konservatorn C. O. 

RortH, alla bosatta i Stockholm, samt provinsialläkaren i Vrig- 

stad d:r J. F. A. LINDEGRÉN, hvarjämte såsom utländsk ledamot 

blifvit invald professor C. V. RILEY, entomolog vid »United 

States Department of Agriculture, Division of Entomology» i 

Washington, N. Amerika. RiLEvY har visat särdeles varmt in- 

tresse för föreningens verksamhet. ] 

Ordföranden egnade därefter några saknadens ord åt två 

under sommaren aflidna medlemmar af föreningen, nämligen he- 

dersledamoten, fältläkaren och riddaren d:r P. A. EDGREN samt 

tandläkaren AUG. DAHLIN. Den förre skänkte vid sitt guldbröllop, 

1886, sina insektsamlingar till föreningen, och hans dödsbo har 

nu ökat föreningens tacksamhetsskuld genom förärandet af ett 

större antal entomologiska arbeten af DALMAN, DAHLBOM, GYL- 

LENHAL, PAYKULL, SCHÖNHERR, THUNBERG, ZETTERSTEDT m. fl., 

för hvilken värderika gåfva ordföranden uttalade föreningens stora 

tacksamhet. 

Den i de närmaste dagarne utkommande samlingen af po- 

pulära Uppsatser i praktisk entomologi, utgifven af föreningen 

med understöd af allmänna medel, förevisades. 

I 
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Därefter höll professor CHR. AURIVILLIUS ett längre föredrag 

»Om insekternas mundelar», hvarunder han redogjorde för de 

åsikter, som rörande dessa delars bildning och utveckling gjort 

sig gällande alltifrån SAviGnyY (1816) intill våra dagar, då MEI- 

NERT framställde en teori om mundelarnes utveckling, särskildt 

hos de med sugmun försedda tvåvingade insekterna, hvilken af- 

viker från den förut rådande åsikten, att insekternas mundelar 

alltid voro homologa med de 3 paren extremiteter, hvilka finnas å 

insekternas mellankropp. Professor AURIVILLIUS förevisade i sam- 

manhang härmed ett af kand. SJÖSTEDT hemsändt exemplar af He- 

mimerus talpoides WALK., som tydligen företer 4 par mundelar. 

Konservator Sv. LAMPA förevisade en ny skadeinsekt, Phe- 

don cochlearie TLATR., som å en egendom i" Kilsmo i Nerike 

alldeles förstört hela rofskörden å ett åkerfält af 8 tunnlands vidd”. 

En- annan skalbagge, en högst intressant form, af de s. k. 

snytbaggarnes grupp, Phytonomaus Polygoni SCHÖNK., hade uppträdt 

såsom larv bländ vårråg med flera vårsäden och förpuppat sig i små 

genomskinliga kokonger, fästa å axens borst. Professor AURIVIL- 

LIUS anmärkte, att denna skalbagges larv lefver, alldeles såsom 

fjärillarver bruka, i fria luften och icke inuti växtdelar, såsom 

snytbaggslarver eljest vanligen göra. Konservator LAMPA förevi- 

sade de båda skalbaggarne. 

Löjtnant C. GRrRIiuL "hade å Hamrafjället på gränsen mellan 

Härjedalen och Norge, på 4,000 fots höjd öfver hafvet funnit en 

mängd svarta larver, hvilka sedan bildade hvita puppor och ur 

hvilka i sinom tid framkommo alldeles svarta skalbaggar, Zhrana- 

Zophilus lapponicus LEACH. Herr LAMPA anmärkte, att en annan 

skalbagge, ÅAdimonia Tanaceti 1Tin., visade samma ombyte af 

färg hos larv, puppa och skalbagge. 

D:r :C. NystTRÖM hade iakttagit en stor grön gräshoppa, som 

tycktes vara lidande på något sätt och företedde en sjuklig 

färgförändring af en fläck å ena sidan af bak-kroppen. Då hon 

blifvit dödad och närmare undersöktes, brast redan vid lindrig 

vidröring det anmärkta sjukliga stället, och ur bakkroppen ut- 

trängde 8 bruna, glänsande, 7—8 mm. långa puppor, sannolikt 

af någon fluga, som lyckats att praktisera sina ägg in i gräs- 

+ Se sid. 144. 
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hoppan. Genom en tillfällighet gingo pupporna förlorade, så att 

deras art icke kunde närmare bestämmas. Det anmärktes, att 

det är tämligen sällsynt att finna fullbildade insekter anstuckna 

af parasiter. 

Prof. SANDAHL omtalade en iakttagelse, gjord å Östra Stä- 

ket på Vermdön, rörande en skinnbagge (Picromerus bidens L.), 

som anföll och dödade en larv af Hallonspinnaren (Gastropacha 

UNNGZeDNE (Sensida,23 2): 

Byråchefen J. .MEveEs meddelade slutligen ett slags lekfullt 

sätt. att gå till väga, som. två senapsfjärilar företagit sig. Det 

var en hane och en hona, som sutto vända mot hvarandra med 

uppslagna vingar. : Hanen hade sträckt ut sin sugtunga, och med 

denna beströk han, rörande hufvudet åt sidorna, honans vingar, 

hvilka hvarje gång, de berördes af sugtungan, fäldes ned, och ge- 

nast slogos upprätt igen. De höllo på med denna, så att säga, 

smekning en god stund, men flögo sedan sin väg. 

Oskar Th. Sandahl. 

PRKEERATUR. 

"Danmarks större Sommerfugle (Macrolepidoptera). Sy- 

stematisk beskrevne af V. Ström. H. IV. Kjöbenhavn, LEH- 

MANN & STAGES Forlag 1891. — Det arbete, som under ofvan- 

stående titel är under utgifning i Köpenhamn, är synnerligen för- 

tjänstfullt. och väl värdt Entomologernas, särskildt Lepidoptero- 

logernas uppmärksamhet. Af detsamma har i rask följd de 35 

första häftena utkommit och afslutningen (utgörande 1 eller 2 

häften) väntas ofördröjligen eller till jul, enligt subskriptionsin- 

bjudningen. Så snart arbetet i sin helhet utkommit, skall det samma 

blifva utförligare anmäldt i Entomologisk 'Tidskrift, än hvad nu 

är lämpligt och möjligt. 
(OPUS 

(SP 
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HEMIPTEREN PICROMERUS BIDENS Lis. UPP- 

TRÄDANDE SÅSOM LARVDÖDARE. 

En dag i början af september d. å. (1891) påträffades å en 

gräsvall å Östra Stäket på Vermdön af en liten gosse, AXEL 

RAPPE, en skinnbagge, som angripit en larv, hvilka lemnades till 

mig. Skinnbaggen befanns vara Picromerus bidens Tin., och 

den nära nog fullvuxna larven tillhörde den vid Ö. Stäket 

talrikt förekommande hallonspinnaren (Bombyx (Gastropacha) 

Rubri LIN... Skinnbaggen hade sitt sugrör instucket i munnen 

eller rättare i svalget på larven, som med: sina käkar med all 

kraft men förgäfves bearbetade sin fiendes hårda sugsnabel. Om 

skinnbaggen oroades drog han sig alltid: baklänges och släpade 

sitt rof med sig. Den nu beskrifna ställningen bibehölls hela 

den dagen, fyndet blifvit gjordt, men följande morgon var för- 

hållandet så till vida ändradt, att skinnbaggen dragit ut sitt sug- 

rör ur larvens mun och i stället stuckit in det ungefär på mid- 

ten af larvens venstra sida. Larven var nu död samt hängde 

slapp och dubbelviken ned från skinnbaggens sugrör, när denna 

retirerade baklänges uppför väggarne af den ask, hvari djuren 

voro inneslutna. Under ett dygn fortsatte skinnbaggen att suga 

must ur larven på den punkt, som nyss nämdes, och följande 

morgon befans skinnbaggen hafva sänkt in sin snabel på grän- 

sen mellan tredje och sista fjärdedelen af larvens kropp, som nu 

sjunkit betydligt tillsamman. Emellertid fortfor skinnbaggen ännu 

ett dygn att suga i sig innehållet i larvkroppen, men därefter 

syntes densamma vara uttömd på allt hvad, som var för skinn- 

baggen njutbart, emedan han sedermera icke brydde sig det rin- 

gaste om den dödade larven. 

Det är visserligen icke obekant”, att denna hemipter icke 

blott suger växtsafter utan äfven angriper döda insekter och 

larver, men jag har trott, att denna lilla iakttagelse det oaktadt 

icke skulle sakna allt intresse, hvarför jag här meddelat densamma. 

+ Se Ent. Tidskr. Årg. 4. 1883 sid. 133. 

Oskar Th. Sandabl. 
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BER ADOLF EDGREN: 

Året 1891 har för Entomologiska Föreningen varit ödesdigert 

i mer än ett afseende. Förluster hafva drabbat föreningen i 

ovanlig mängd genom dödens härjande ingrepp bland medlem- 

marne. För icke längesedan finna vi i Entomologisk Tidskrift 

intagna något utförligare skildringar af de plötsligt bortryckte 

och djupt saknade kära medlemmarne WILHELM MEVvESs och GEORG 

SANDBERG, hvilkas lifsgerning så kraftigt befrämjat entomologien 

i Norden. Nu har återigen ett för föreningen smärtsamt döds- 

fall änträffat, i det att dess hedersledamot, f. d. fältläkaren, d:r 

PER ADOLF EDGREN den 3 juli d. å. afled här i Stockholm i en 

ålder af nära 89 och ett halft år, den äldste bland föreningens 

medlemmar och senior i Sveriges läkarekår. 

De yttre dragen af denne vördade mans lif äro i korthet 

följande. Han föddes den 7 febr. 1802 i Åmål, där fadern var 

postmästare. Efter genomgångna skolstudier blef han student i 

Upsala 1820, Med. Fil. Kand. 1823, Medicine Kandidat 1827 

och redan året därpå Med. Licentiat, samt aflade efter fullgjorda 

tjänstgöringar på klinikerna 1 Stockholm kir. magister-examen 

1830 och promoverades 1835 till Medicine Doktor. Han blef 

t. f. bataljonsläkare vid Skaraborgs regemente 1828 och var äf- 

ven förordnad som extra provinsialläkare i Skaraborgs län med 

station i Sköfde, där han slog ned sina bopålar, tills han 1867 

flyttade till Stockholm, sedan han erhållit sökt afsked med pension 

från sin regementsläkaretjänst vid Vestgöta regemente och från 

sin sedan 1866 innehafda fältläkarebefattning. Han var riddare 

af Kgl. Nordstjärne- och Vasaorden, blef 1885 promoverad till 
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Medicine Jubeldoktor i Upsala och hälsades i Svenska Läkare- 

sällskapet s. å. såsom mer än s5o0-årig medlem af detta sällskap, 

1 hvilket han invaldes 1834. 

Under en 40-årig högt uppburen och förtjänstfull verksamhet 

som läkare inom Skaraborgs län, förnämligast i trakten kring 

Sköfde, egnade han den tid, som kunde blifva öfrig från trägna 

praktiska göromål, åt studiet af insektvärlden, hvilken i Sköfdes 

omgifningar å sluttningarne af det natursköna siluriska berget 

Billingen var rik och omskiftande. Till kamrater å de entomo- 

logiska utflykterna hade han mycket ofta två män, hvilkas namn 

stå oförgängligt inristade i den entomologiska vetenskapens an- 

naler, och de männen voro CARL JOHAN SCHÖNHERR samt LEO- 

NARD GYLLENHAL, hvilka hade sina hemvist inom ett par mils 

afstånd från Sköfde och ofta, isynnerhet SCHÖNHERR, besökte 

EDGREN i hans vackra, angenäma hem. Mellan SCHÖNHERR och 

EDGREN utvecklade sig ett särdeles varmt vänskapsförhållande, 

som på många sätt tog sig uttryck och hvarpå följande skämt- 

samma verser äro ett exempel. Då EDGREN fyllde 44 år, den 7 

febr. 1846, Ööfverraskades han af SCHÖNHERR med gåfvan af-ett 

insektskåp med många rara »kräk» uti och åtföljdt af följande 

egenhändiga tillegnan: 

» Till Herr Doctor 'P. A. EDGREN!> 

»Du flug-despot och mygg-förderfvare! 

Hvad tjusning nu ditt vilda hjerta känner, 

Då uti dessa kräk Du dina framklor spänner! 

Ack, rys Tyrann! Ditt straff med bäfvan se! 

Vet, jag med trolldomskonst skall kräken återlifya, 

Och då uti din säng Du djupast somnad är, 

Så skola de med kraft på din lekamen klifva 

Och göra dig besatt besvär!» 

»Men blif ej rädd! För Dig jag konsten glömmer 

Och till en gåfva blott jag dessa åt Dig ger. 

Hvar gång Du nu på dem uti din samling ser 

Helt visst Du den, dem skänkt, uti ditt minne gömmer.» 

C. -J. SCHÖNHERR. 
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De många entomologiska högtidsstunder i natursköna trak- 

ter, som dessa tre männen hade omväxlande hos SCHÖNHERR på 

Sparresäter, hos GYLLENHAL å Höberg eller hos EDGREN i Sköfde, 

hade till följd, att denna del af Vestergötland blef ganska nog- 

grant undersökt i entomologiskt hänseende. EDGREN insamlade 

härunder isynnerhet skalbaggar och fjärilar, och hans namn blef 

af SCHÖNHERR förevigadt, därigenom att en insekt bland de 

Linneanska Curculio-arterna och af Anthribidernas familj, förut 

beskrifven under namnet Åuthribus undulatus, af SCHÖNHERR 

omdöptes till Zropideres Edgreni. Den verksamhet EDGREN 

utvecklade inom entomologien var uteslutande samlarens. Han 

har icke deltagit i vetenskapens utvecklingsarbete med några 

undersökningar eller vidlyftigare skrifter, men blef känd såsom 

varm naturvän och praktisk entomolog samt inkallades på den 

grund i »Der entomologische Verein zu Stettin» samt 1880 i den 

nyss grundade Entomologiska Föreningen 1 Stockholm, hvars he- 

dersledamot af andra klassen han blef 1886. Den 16 september 

nyssnämda år firade EDGREN sitt guldbröllop med ULRIKA SOFIA 

GRENANDER och skänkte då till Entomologiska Föreningen sina 

insektsamlingar, omfattande de flesta ordningar, men isynnerhet 

skalbaggar och fjärilar från in- och utlandet, förvarade i 2 dub- 

belskåp, af hvilka det ena var den ofvannämda födelsedagsgåfvan 

af SCHÖNHERR. 

I Entomologisk Tidskrift, årg. 4 (1883), H. 1, har E. under 

rubriken »Entomologiska notiser» meddelat en längre förteckning 

öfver fyndorter, mest i Sköfdetrakten, för sällsyntare skalbaggar, 

hvilka han själf funnit. I Sköfde Tidning för 1863 finnes af E. 

en uppsats om Podura nivalis och till undertecknads zoologiskt- 

medicinska studie: »Om insekters förekomst i den menskliga 

organismen» har E. meddelat ett fall af uppkräkta fluglarver hos 

en hofjunkare H., som behandlades af E. För öfrigt har E. i 

flera medicinska och andra tidskrifter samt i de. allmänna tid- 

ningarne offentliggjort en stor mängd uppsatser, dels egna iakt- 

tagelser, dels öfversättningar, anmälanden och recensioner samt 

äfven en hel del inlägg i dagens frågor, äfvensom skönlitterära 

berättelser och skaldestycken, — i sanning en mångsidig författare- : 

verksamhet. 

PER ADOLF EDGREN var en ovanligt vänsäll och fridsäll 

a 
Id 
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man, med det blidaste väsen, och helt visst hade han ingen 

enda ovän. De sista åren af sin långa lefnad måste han till 

följd af ett struplidande hålla sig inne i sitt hem, där han ömt 

vårdades af maka och son, hvilka närmast sakna den älsklige 

åldringen. Frid öfver hans minne! 

OCTiIS: 

SKYDDS- OCH UTROTNINGSMEDEL. 

Sätt att fördrifva larverna till Stickelbärssågaren 

(Nematus Ventricosus). En M:r Fior i Charleston, N: Amerika, 

öfverströdde buskar, som voro angripna af sådana larver, med en 

blandning af 2 delar släckt kalk och en del tobakspulver, erhål- 

let från en cigarrfabrik. Skadedjuren dogo däraf efter blott en 

enda behandling. Ins. Life 1888, sid. 17. 

Ett annat medel anfördes för en tid sedan i en svensk tid- 

ning och må här omnämnas. »Mina vinbärs- och krusbärsbuskar 

hemsöktes årligen af larver, skrifver en tysk trädgårdsmästare, 

hvilka gjorde dem alldeles kala. Alla medel jag försökte här- 

emot tjänade till föga eller intet. Då rådde mig en gammal 

trädgårdsmästare att upplösa 140 gram alun i varmt vatten, 

blanda detta med 20 liter vatten och ofta öfverspruta buskarne 

därmed. Sedan jag gjort detta 2 gånger, ha alla larverna för- 

svunnit. Äfven mot andra larver har jag användt samma medel 

med lika godt resultat, likaså mot bladlöss, som angrepo mina 

äppleträd; vid detta tillfälle använde jag dock en kraftigare träd- 

gårdsspruta. = Det lider intet tvifvel, att detta lika enkla som 

verksamma medel. med samma framgång kan användas mot an- 

nan växtohyra. Det är fullkomligt oskadligt för växterna.» 

SD. on 
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