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Entomologisk Tidskrift… 
kommer att under är 1906 af Entomologiska Föreningen i Stock- 

holm utgifvas efter samma-plan som hittills och vill bemöda sig. 

om att, så långt omständigheterna medgifva, äfven tillgodose den 

praktiska entomologiens kraf pa ett organ i vårt land; Allalämp- 

liga uppsatser af vare sig praktiskt eller vetenskapligt innéhåll. 

mottagas med tacksamhet. Hvarje författare svarar själf för riktig- 

heten af sina meddelanden. Redaktionen utgöres af en af styrelsen 

utsedd redaktionskommitte, som består af följande fem ledamöter: 

Chr. Aurivillius, professor, Kungl. Vetenskapsakademiens 

sekreterare, Stockholm. Entomologiska Föreningens ordförande, 

Yngve "Sjöstedt, professor, intendent vid Naturhistoriska 

Riksmuseum, Vetenskapsakademien, Stockholm. Ansvarig utgif- 

vare, - Redaktör för tidskriftens vetenskapliga afdelning. 

Sven Lampa, professor, föreståndare för Statens Entomo- 

"logiska Anstalt, Experimentalfältet. Redaktör för tidskriftens prak- 

tiska afdelning. = 

Claes Grill, major, fortifikationsbefälhafvare, Göteborg. 

Filip Trybom, fil. d:r, fiskeriinspektör, Karlavägen AT, 

Stockholm. | 

För tidskriften afsedda manuskript kunna insändas till nagon-" 

dera af ledamöterna i redaktionskommitten.  Stafningssättet rättas 

efter Sv. Akad. nyaste ordlista. : 

Annonser à omslaget betalas med. ro kronor för hel, 

5 kr. för half sida och 20 öre för rad; för stående annonser erläggas 

25 0 af ofvanstäende pris för hvarje gång de ånyo under året 

införas. : 

Aldre argangar af tidskriften finnas tillgängliga för ett. pris 

af 5 kronor pr årgång; om minst ro arg, tagas pa en gang, CES 

hälles 20-°/o rabatt. Medlem af Föreningen, som önskar kom-. 

plettera ‚sin ‘serie af tidskriften; erhåller en: betydlig. ytterligare .,- 

rabatt. Lösa häften säljas ej, men af en del af de i tidskriften 
intagna uppsatserna finnas ännu separat till salu efter ett pris af 

2—3 Gre pr sida. 

Föreningens ledamöter on sedan ärsafgiften blifvit erlagd, : 

tidskriften sig gratis tillsind. Om denna afgift ej redan. erlagts, . 

sändes första eller andra häftet för året under postförskott. 

Ständig- ledamot. erhåller vid erläggandet af an ee ag 

kr.) ıc af de äldre argangarna gratis. 

y 



Rönnbärsmalen 

(Argyresthia conjugella ZELL.) 

sui 

Sven Lampa. 

ZELLER, Isis 1839. — J. FLETSCHER, Report 1896, s. 258; 1897, s. 201; 

1898, s. 198. — LAMPA, Ent. Tidskr. 1899, s. 14; 1900, s. 88; 1901, s. 169 

och 1902, s. 116; Upps. i prakt. entomologi likaledes. — E. REUTER, Ent. 
Tidskr. 1899 samt i Berättelse för 1900 och 1901. — W. M. SCHOEYEN, 

Beretning 1898, 1899, 1901 och 1904. 

Skadedjuret tillhör ett malfjarilslakte, hvars vetenskap- 

liga namn ar Argyresthia, och som består af manga arter, 

alla af obetydlig storlek. I Sverige ha antraffats ej mindre 

an 18, bland hvilka dock ännu atminstone blott en visat sig 

vara i hog grad skadlig. I hvila intaga de sma, vackra fja- 

rilarna en nagot egendomlig ställning, de trycka nämligen 

hufvudet tatt intill foremalet, hvarpa de sitta, och stracka 

bakre andan rakt ut därifran, nästan som om de skulle sta 

pa hufvudet. Larverna lefva under mycket olika forhallanden 
och pa vidt skilda vaxter, sasom i knoppar — det vanligaste 

— under bark, 1 barr eller i bar och frukter. 

Rönnbärsmalen, Arg. conjugella, beskrefs första gången 

af prof. ZELLER ar 1839 och omnämnes sasom tillhörande 

Sveriges fauna af WALLENGREN 1875. 

Fjariln ar ungefär af den gra kladesmalens storlek, har 

hufvudet, ryggen samt ett streck längs framvingarnas in- 

kanter gulaktigt hvita. Nämnda vingar aro för öfrigt gra, 

skiftande i violett, med mörka fläckar och blekgula punkter. 

Det gulhvita strecket är mest i ögonen fallande, då fjäriln 
med hopslagna vingar sitter på t. ex. ett blad, och delas nära 
midten: genom en fyrsidig, svartbrun fläck, som fortsättes af ett 

Entomol. Tidskr. Årg. 27, H. ı (1906). I 
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utat och bakåt riktadt, framkanten berörande tvärband. I 

nämnda kant ligger en fyrsidig, mörk fläck innanför tvär- 

bandet och midt emot den nyssnämnda fläcken i inkanten. 

Nära den mörkare spetsen är en tydlig, tresidig, hvitgulaktig 

fläck. Vingbredd 21—23 mm. 

Ägget är oregelbundet till formen och gulgråaktigt med 

sma mörkare, groplika punkter. Genom deras ringa storlek 

och färg är det ganska svårt, att med blotta ögat upptäcka 

äggen på äpplena. De hafva troligen ej blifvit funna, förrän 

ar 1905, vid Entomologiska Anstalten; se längre fram. 

Larven är, innan han blir fullväxt, grågulaktig, huf- 

vudet, en delad fläck på nackplaten, en rundad på sista 
kroppsringen och ett par små fläckar på näst föregående 

ring, mörkbruna. Fullväxt blir han blekt köttröd och liknar 

därigenom äpplevecklarens larv, men är mycket mindre, näm- 

ligen blott 7 mm. lång. 

Puppan, hvars extremiteter äro synliga utanpa kroppen, 

omgifves innerst af en hvit, spolformig, tätare hylsa och utan- 

för denna af en större, gles, nästan tylliknande, hvit väfnad. 

Fjäriln är hittills funnen ı Böhmen, Schlesien, Östersjö- 

provinserna, Finland, ' Norge och Sverige,” ı Brittiska Co- 

lumbia vid Stillahafskusten samt möjligen i Japan, men torde 
nog, da den blir mer uppmärksammad, komma att anträffas 

öfverallt inom den tempererade zonen, där rönnarter växa. 

Dess första uppträdande som ett härjande skadedjur 

agde rum, sa vidt man vet, i ofvannämnda omrade af Nord- 

amerika ar 1896. Man kände ej arten, utan endast gangarna 

i äpplena, tills det följande ar lyckades en mr CAREY GIBSON 

1 Victoria, att få fjärilar utkläckta efter larver i äpplen. Dessa 

befunnos vara Arg. conjugella Z., om hvars lefnadssätt man 

förut blott kände, att larven lefde i rönnbär. Man trodde 

till en början, att larverna först under en kortare tid höllo 

till på bladen och därifrån öfvergingo till frukten. 1898 upp- 

trädde den åter i äpplen och samtidigt anställde den en svår 

härjning såväl 1 Finland som på Skandinaviska halfön, dar 

rönnbären da saknades. Härjningens förlopp var här det- 

samma som 1 Nordamerika. 

1 I TENGSTRÖMS Catalogus 1869 anföres den funnen på flera ställen 

i Finland. 

? Uppland, se WALLENGREN SP. Tortr. et Tinearum Scand. 1875. 
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Sedermera fanns det rönnbär i Sverige till och med 1900, 

och några nämnvärda skador förekommo ej i äpplena. 1901, 

då bären åter nästan uteblefvo, inträffade en ny härjning a 

äpplen, ehuru kanske ej så svår som 1898. Man lyckades 
ej heller denna gång att här få fjärilar efter larver i äpplen. 
Många puppor och angripna äpplen förvarades under föl- 

jande vinter vid Entomologiska Anstalten, men alla pup- 

_porna dogo under tiden. Äfven hvad äggläggningen vid- 

kommer, stod man alldeles på samma punkt som förut. 

1904 var det ett särdeles rikt rönnbärsår, och på många 

ställen voro bären nästan totalt förstörda af larver. Skade- 

djuret hade nämligen kunnat ansenligt föröka sig under aren 

1902—04, då rönnbär funnits, men något angrepp pa äpplen 

hördes ej af under hela tiden. 1905 saknades rönnblommor 

nästan öfverallt, och härjning kunde alltså förutses. En sa- 

dan inträffade äfven och blef intensivare än någon väntat, 

ty från alla delar af vårt land ingingo klagomål öfver, att äpp- 

lena voro alldeles förstörda af larvernas talrika gångar i dem, 

och det synes utom allt tvifvel, att blott högst få trädgårdar 

undsluppo större eller mindre förödelse. På våren erhöllos 

vid Anstalten tre malfjärilar, hvars larver lefvat i rönnbär 

föregående år, och dessa visade sig vara conjugella. 

Vid rönnar flögo då från början af juni till in i augusti 
en mängd fjärilar, sedan de utkläckts i närheten. Da de ej 

funno rönnbär, begafvo de sig efter en liten tid till de när- 

stående äppleträden, hvilkas frukter fingo ersätta bären. Fram 

i juli kunde man vid nogare granskning af äppleträden ibland 

se en fjärilhona, sittande på sitt egendomliga sätt a en kart, 

och anledningen härtill kunde lätt förmodas. 

Någon rönnbärsmal infångades ej på äppleträden under 
foregaende rönnbärsar, men väl en annan art, krithvit och 

något graspracklig, träffades i rätt stor mängd pa de sma 

aplarna vid Anstalten. Dess namn är Are. cornella F., och 

larven skall lefva i knopparna af hagtorn och Cornaus, enligt 

HARTMANN äfven pa apel (Pyrus). Kanske äfven denna kan 

en vacker dag komma att göra skada; likaså en tredje art 
(Arg. spiniella ZELL.), som framkommer något senare på som- 

maren och mycket liknar conjugella. Larven lar skola lefva 

på slan (Prunus spinosa), och fjäriln synes ej förut vara fun- 
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nen i Sverige, men var just ej sällsynt vid Anstalten 1904, 
där det är godt om slanbuskar. 

För att erhalla ett tillförlitligt bevis angaende rönnbärs- 

malens äggläggning, aftogos nästan halfvuxna äpplen, som 

sattes med skaften uti vattenfyllda flaskor, hvilka omgafvos 

med glascylindrar. Blott ett af försöken lyckades fullstän- 

digt och ma här anföras: En hona fangades den 19 juli samt 
fördes in uti en cylinder, och redan följande dag vid middags- 

tiden syntes hon stillasittande pa äpplet i närheten af blom- 

fodret, böjande bakkroppen framat, och tycktes trefva med 

spetsen bland där befintliga har för att fa reda pa en säker 

plats för ägget. Samma förfarande ägde rum äfven midt pa 

applet, där skalet var slätt och glatt, men här kunde likväl 

intet ägg upptäckas sedermera. 

Pa eftermiddagen upptäcktes pa äpplet 4 sma gulaktiga 
ägg och om aftonen minst 6. Den 21 om morgonen räkna- 

des till 10, hvaraf 9 voro fästade bland ludden invid blom- 

fodret och blott ett i halan vid skaftet. Honan satt nu stilla 

pa glaset, och äggläggningen var afslutad, ty hon dog snart. 

Den 29 juli aterfunnos endast sex af äggen och den 30 blott 

ett enda, och äfven detta var försvunnet den 31. I stället 

anträffades 10 sma enkla ingangshal, dock icke a de platser, 
där äggen suttit, utan pa eller närmare äpplets sidor. Det 

borde egentligen varit blott 9 hal, eftersom ett ägg bottagits 

för att afritas, men antagligen hade ett af äggen undgätt 

uppmärksamheten. I det fria träffar man ingangshalen nästan 

öfverallt pa äpplena. Man finner häraf tydligt nog, att den 

mal, som i larvstadiet lefvat i rönnbär, i brist pa sådana kan 

lägga äggen äfven pa äpplen.” 

Det pastas visserligen, att larven skall lefva äfven i hägg- 
bär eller slånbär, ja, till och med på ask och då möjligen i 
knopparna eller fröna. Jag betviflar likväl detta för när- 

varande, ty i ar fanns godt om häggbär alldeles invid rön- 

narna vid Anstalten, utan att några mallarver kunde upp- 

täckas i bären. Dessa torde nog vara alldeles för saftiga, 

för att mallarverna skola kunna lefva däri. Ingångar funnos 

nog på bären, men någon larv syntes ej till, så att man med 

3 För att få beviset fullständigt, vill jag här omnämna, att från kan- 

didat C. G. Danr erhölls en rönnbärsmal (conrjugella), som blifvit utkläckt 

fran en pupphylsa, 1904 träffad i ett äpple vid Atvidaberg. 
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säkerhet kunde -afgôra hur de tillkommit. Först mot hösten 
blef gåtan löst, ty då visade sig i bären stora hål, som stodo 
i förbindelse med de stenhårda kärnornas inre och helt visst 

voro gjorda af kärnviflar (Anthonomus druparum L.). I hag- 
tornsbär, som voro talrika, kunde heller inga larver upptäckas, 

och några slanbär funnos knappast förliden höst i Anstaltens 
närhet. 

I rönnbären träffas sällan mer än en mallarv, ty vore de 

flera, torde födan komma att tryta. Dess gångar gå härs 

och tvärs, men stå nästan alltid i förbindelse med kärnorna, 

emedan dessa innehålla ett af larven omtyckt födoämne. Ut- 

gangshalen äro större an ingangarna, som ibland blifva sa 

små, att man knappast kan upptäcka dem. Det mesta af 

gångarna är uppfylldt med larvernas exkrementer. 

I ett äpple vistas ofta rätt många larver på en gång, 

hvilka där hafva rikligt med föda. Fruktköttet kan då vara 

alldeles uppfylldt af större och mindre gångar, som efter hand 

antaga en brun färg och då äro lätt synliga. Äfven här äro 

kärnorna ofta tomma och försedda med ett utgångshål, men 
ibland tränger larven ej så långt in i äpplet, utan håller sig 
i närheten af skalet. Vid ingången bildas vanligen en brun 

fläck, med flera små hål och hvitaktiga prickar efter saft, 
som utsipprat och stelnat. Om dessa små hål äro ingångar 
för flera larver, eller om de åstadkommits blott af en eller 

ett par, är tillsvidare oafgjordt, men det senare synes mig 

antagligast. Ibland stå ej dessa fläckar medelst gångar i för- 
bindelse med fruktens inre, atminstone märkas de icke, då 

den skalas. Enligt erfarenheten från sista härjningen, tyckes 

det, som om de larver, hvilka först bli fullväxta, skulle vara 

de mest lifskraftiga och oftast kunna bilda fullständiga ko- 

konger, ty de senare på hösten utkrupna, syntes i allmänhet 
vara sjuka och dogo snart, åtminstone var detta händelsen i 
fångenskapen. 

Hvart larverna taga vägen ute i det fria, sedan de läm- 

nat frukten, är tyvärr ännu ej uppdagadt. Någon gång hit- 

tade man på hösten en och annan pupphylsa, inspunnen 

i kärnhuset eller i en gröfre gang inuti frukten, men pupporna 

torde i så fall blott mycket sällan ernå sin sista utveckling, 

ty då det nedfallna äpplet ruttnar, bildas nästan alltid mö- 

gel i kärnhuset, och detta kommer nog att döda puppan, och 
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da frukten användes, gar hon ju äfven under. Herr G. LIN- 

DEN fann 1 början af november larver 1 nedfallna äpplen och 

en mängd sadana i ett fruktrum. Manga af dessa hade dött, 

och nagra kokonger kunde ej upptäckas pa andra ställen än 

utanpa själfva frukten. I fangenskapen hafva härstädes inga 

larver nedkrupit i den jord, hvaröfver det glaskärl statt, hvari 

de varit instängda, men de hafva gjort spindelväfsliknande 

spanader öfver jordytan, fästade vid kärlets kanter. Har man 

larver i en glasburk, sker bildandet af hylsorna antingen (och 

vanligast) pa sidorna intill bottnen, mer sällan upptill mellan 

glasets öfverkant och det öfverbundna tyget, där många andra 

larver pläga bilda puppor. Hur det tillgår i det fria, torde än- 

nu ingen ha sett, men det synes troligast, att larverna upp- 
söka ett mera torrt ställe och där spinna in sig under ned- 

fallna blad, i sprickor och andra skyddade platser, möjligen 

äfven under lösa barkflisor eller i grenklykor på träden, fast 

man ej lyckats där upptäcka några hylsor med puppor. 

Rörande fjärilns utveckling och förekomst, enligt mina 

iakttagelser ar 1905, torde här böra anföras i största korthet 

följande, fastän varande delvis en rekapitulation af före- 

gaende: 

I den dubbla hylsan förvandlas larven samma höst, at- 

minstone i de fall, då inspinningen skett tidigt, och puppan 

ligger däri oförändrad öfver vintern. Fjärilar utkläckas ej 

förrän i början af juni följande år. 1904 fångades första fjä- 

riln, som syntes vara fyklackt, den 11 och 1905 den 8 1 

nämnda månad, just då äppleträden blommade som bäst, och 

antalet ökades dagligen till inemot månadens slut, då detta 

syntes vara störst. Appletraden hade då för länge sedan 

blommat ut. Fjärilarna träffades nästan alltid på rönnar eller 
i närheten af sådana, där antagligen parningen försiggick. 

Denna liksom könens uppsökande af hvarandra torde kräfva 

några eller kanske flera dagar, hvartill må läggas den tid, 

honorna behöfva för att uppsöka närmaste fruktträd, hvilken 

torde bli längre, ju aflägsnare dessa befinna sig från platsen, 

där fjärilarna utkläckts. Den under tiden rådande vinden 

samt dennas styrka, torde nog här vid lag spela en ej obe- 

tydlig roll. Man kommer kanske sanningen närmast, om ägg- 

läggningen antages börja de sista dagarna i juni. Denna upp- 

hör dock ej så snart, utan pagar nog hela juli, emedan man 



LAMPA: RONNBARSMALEN. 7) 

patraffar sent utkläckta fjärilar anda till månadens slut eller 
något längre. Äggen kläckas efter 10 dagar, och de små 
larverna äta sig in genom skalet inom få timmar. 

I rum funnos à ett äpple alldeles nyutkläckta larver den 

II juli, och ute i det fria voro äpplena vid Anstalten an- 

gripna allmänt den 17, kanske ännu förr.” Larvens utveck- 
lingstid torde sommartiden räcka i en månad eller därom- 

kring, då i bur utkrypande larver varsnades första gången 
den 10 augusti, På hösten gar tillväxten förmodligen lång- 
sammare, ty eljest borde alla larver vara färdiga till inspin- 
ning mycket tidigare, än hvad som plägar vara fallet. 

Det har uppgifvits, att äpplena förstörts äfven där rönn- 

bären ej alldeles uteblifvit, samt på platser, hvarest närmaste 
rönnträd befunnit sig på ett afstand af en kilometer eller där- 

öfver. Sa länge man ej känner till, om larverna kunna lefva 

på andra växter, kan detta ej förklaras på annat sätt, än att 

bären varit otillräckliga, samt att, hvad afståndet beträffar, 

fjärilarna genom sin goda flygförmåga nog kunnat förflytta 

sig mellan rätt långt från hvarandra aflägsna platser, i syn- 
nerhet om de fått hjälp af vinden. 

I rönnbären anträffades åtminstone en parasitart, näm- 

ligen en liten stekel, Pöimnpla calobata GRAV., som nästan all- 

tid befann sig invid en död och vanligen nästan förtärd mal- 

larv. Den "saknade fötter och var grahvit till färgen samt 

spann slutligen in sig i en liten, tät och hvitaktig hylsa. I 

kärnorna lågo oftast små dubbelvikta, fotlösa och hvitaktiga 

larver af andra steklar, Braconider, men dessa hade synbar- 

ligen intet att göra med mallarverna, utan lefde på bekost- 

nad af kärnornas inre delar. I äpplen syntes dessa larver 

just ej till, ty blott ett par hvita stekelkokonger upptäcktes 

i sådana. Möjligen äro honornas äggläggningsapparat för kort 

för att komma åt de längre in i äpplena lefvande mallarverna. 

Jag tror mig nu hafva vidrört nästan allt, som för när- 

varande är kändt rörande rönnbärsmalens förekomst och lef- 

nadssätt, och får därför öfverga till de skydds- och utrot- 

+ Veterinärläkaren CEDERSTAM i Hedemora uppger, att han funnit 
ingångshål redan den 7 juli. 
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ningsmedel, som äro tänkbara och möjligen skulle kunna 

ifragakomma. Nagra egentliga och direkta försök med sådana 

hafva nog ännu ej förekommit, emedan man hittills saknat 

tillräcklig kännedom om skadedjurets lefnadsförhållanden och 
fullkomlig visshet om dess periodiska uppträdande i äpplen. 

Den sist nämnda fragan synes numera afgjord, sedan tre härj- 

ningar efter hvarandra inträffat, da rönnbären saknats. Tiden 

torde därför nu vara inne, att genom försök a skilda om- 

råden om möjligt söka utfinna något verksamt medel. För 

att i nagon mån underlätta detta, må här anföras dem, man 

hittills föreslagit, samt andra, som skulle kunna förordas, 

nämligen: 

Den skadade fruktens afplockning och använd- 

ning innan däri befintliga larver hunnit utkrypa. 

Tiden härför skulle, enligt förlidet ars erfarenhet, vara de 

första dagarna af augusti. Applena äro likväl dä knappast 

användbara i hushållet, men torde ej sedermera blifva dug- 

liga till afsalu, ifall de finge sitta kvar på träden. 

Trädstammarnas omlindande med ringar af larv- 

lim, bomull, träull, blånor eller dylikt, som hindra larvernas 

upp- eller nedkrypande samt tvinga dem att stanna pa deras 

väg i limmet eller att spinna in sig för vinterkvarter i ullen. 

I början af augusti borde då äfven detta arbete utföras, in- 

nan larverna lämna frukten. Det synes dock, som om lar- 

verna skulle föredraga att medelst en silkestråd praktisera 

sig direkt från trädkronorna till marken. 

Jordens omgräfning under träden sent på hösten 

eller tidigt om våren för att därigenom döda pupporna. 

Verkningarna häraf måste dock anses som osäkra, så länge 

man ej funnit, hvar pupporna öfvervintra. Att detta ej sker 

i själfva jorden, blir högst sannolikt efter gjorda iakttagelser 

i burar. 

Att uti träden upphänga glasflaskor med vid 

öppning och försedda med ett innehall af nagon söt vätska 

kort efter blomningen, föreslas af en amerikan. Jag hyser 

dock föga förhoppning om god verkan häraf, da smafjärilar 

i allmänhet ej synas sa begifna pa sötsaker, som t. ex. en 

stor del nattfjärilar m. fl. insekter. Att försöka skadar ju icke. 

Ofvan anförda medel kunna nog lata bra i teorien och 

borde vara till nytta mot en del andra skadeinsekter, som 
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angripa bladen eller frukten, men hvad rönnbärsmalen be- 
traffar, torde de bli af mindre varde, emedan de visserligen 

kunna minska antalet individer för tillfallet, men detta hindrar 

ej, att ett par ronnbarsar lamna godt tillfalle till en tillracklig 

ökning af skadedjurens mängd for att åstadkomma härjning 
pa äpplena nästa gang bären sla fel. 

Jag vill har omnamna ett par utrotningsmedel, som 

möjligen skulle kunna mer direkt inverka mot befarade härj- 

ningar. Det ena vore, att forminska rönnarnas antal eller 

pa vissa trakter kanske helt och hallet utrota dem. De flesta 

agare af parker och tradgardar vilja nog ej ga in pa detta 
forslag, da traden aro en prydnad saväl om varen under 

blomningen som pa hösten, sedan bären blifvit röda, och 

domherrar, sidensvansar m. fl. småfåglar hålla till i träden 

och gifva lif åt omgifningen vid våra bostäder. Med till- 

lampningen är dessutom en svårighet förknippad, bestående 

däruti, att det ej betyder mycket, om en person borttager 

rönnarna på sitt område, då grannarna lämna sina i fred. 

Något borde dock försökas härutinnan, och man kan ju söka 

ga en medelväg samt till den ändan nedhugga alla gamla 

och stora rönnar, som svårligen kunna behandlas så, som 

nedan antydes, samt låta några yngre stå kvar. På dessa 

skulle bären afplockas och förstöras, innan larverna lämna 

dem, och torde bästa tiden härtill infalla i början af augusti, 

sedan fjärilarna slutat att flyga omkring; ty om det skedde 

tidigare, kunde det ledsamma inträffa, att ännu lefvande fjä- 

rilar i brist på rönnbär lade sina ägg på äpplena. Meningen 

vore härmed, som hvar och en kan förstå, att årligen så 

langt ske kan nedbringa skadedjurens antal till det minsta 

möjliga. Vill man behålla de vackra bären, skulle ofta ater- 
kommande besprutningar med kejsargrönt från sista dagarna 

i juni möjligen hafva en önskvärd verkan. Försöken härmed 

borde ej blifva särdeles besvärliga eller kostsamma och ej 

heller framkalla olycksspådomar och braskande tidningsartik- 

lar om farorna för människor och djur genom giftets be- 

gagnande på nyssnämnda sätt. 

Slutligen vill jag omnämna, hur man skulle kunna för- 

fara de ar, då rönnen ej blommar, och man har största an- 

ledning frukta, att härjning à äppleträden skall inträffa. Att 

börja med måste jag dock anmärka, att nästan hvilket medel 
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som helst blir af ringa eller ingen verkan, om det ej an- 

vändes pa ett förstandigt sätt och i rätt tid, eller om det be- 

star af odugligt material. Att ofvan anförda medel ej kunna 

vara tillfyllest, är tyvärr högst sannolikt, och än kraftigare 

maste nog tillgripas, da härjning star för dörren. Vi hafva 

tyvärr under sadana fôrhallanden intet annat att föresla för 
närvarande än trädens besprutning med giftiga ämnen. 

Erfarenheten rörande detta medel är dock sa godt som 

ingen, da det är fraga om rönnbärsmalen, hvarför ma för- 

ordas, att försök i mindre skala, t. ex. pa ett och annat 

mindre träd eller till och med blott pa vissa grenar däraf, 

till en början mätte göras, dock ej pa ett ställe endast, utan 

helst pa flera lokaler. Det kan nog förefalla litet hvar nagot 

egendomligt, att allmännare försök förordas, da man ej till- 

fyllest känner ett medels förmåga att göra asyftad verkan; 

men förhållandet här vid lag är ju sådant, att härjningen 

aterkommer först efter vissa mellantider, och detta förorsakar 

olägenheter, ifall man vill invänta och begagna sig af andras 

erfarenhet. Bättre vore då, om flera af våra insiktsfulla och 

intresserade fruktodlare underkastade sig det obetydliga be- 

sväret och den ringa kostnaden för profs anställande, hvilket 

ju ej behöfde ske oftare än då härjning befaras och alltså 

ej hvarje år. Om det nu föreslagna medlet visade sig verk- 

samt, vore ju genast något vunnet, hvarom icke, skulle det 

kunna hända, att vid försöken någon komme att hitta på 

t. ex. den lämpligaste tiden för besprutningen eller något 

annat medel, som vore bättre. 

Malens flygtid synes infalla så sent, att de vanliga, ti- 

diga besprutningarna ej kunna göra nytta, möjligen endast 

den som sker, då blomningen är slut. Vid Anstalten ägde 

såväl denna som en föregående besprutning rum, men de 

tycktes nästan vara utan verkan, ty äpplena blefvo mycket 

angripna, dock ej alldeles så svårt, som på flera andra stäl- 

len. Sista sprutningen skedde den 15 juni, men åska och 

starka regnskurar inträffade den 18, hvilket nog äfven i sin 

mån bidrog till det dåliga resultatet. Nagra fjärilar flögo 

visserligen redan vid den tiden, men lade antagligen ej äg- 

gen förrän flera dagar senare. Bästa tiden för första be- 

sprutningen mot detta skadedjur torde varit omkring den I 

juli förliden sommar. 
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Som karten växte ganska fort, och fjärilar flögo omkring 

hela juli månad, hade kanske ännu tva besprutningar varit 

behöfliga, den andra i medlet och den tredje i slutet af ma- 
naden. Då det ena året, hvad väderleken och insekternas 

flygtid beträffar, kan vara mycket olikt det andra, kunna da- 

garna för besprutningens verkställande ej på förhand be- 

stämmas. Vid Anstalten komma hädanefter undersökningar 

angående flygtiden att årligen göras, och meddelanden, som 

kunna vara till någon nytta, skola i sinom tid lämnas genom 

tidningarna. i; 

Jag skulle kunna anföra ett par fall, då besprutning med 

kejsargrönt användts mot detta skadedjur. En Mr SCHARP 

i Engelska Columbia, N. A. gjorde ett försök i slutet af 

nittiotalet. Han sprutade då blombladen affallit och sedan 

ater, da karten var af ett vildäpples storlek. Resultatet blef 

dåligt, och detta kan ju vara rätt nedslående, men då man 

ej närmare känner alla omständigheterna, är det omöjligt att 
döma. 

Ett annat inträffade vid Anstalten, som må omnämnas 

till den kraft och verkan det hafva kan. Ett ungt renett- 
träd 1 spalier vid södra väggen af lilla byggnaden bar för 

sin alder rikligt med frukt. Det besprutades som de andra 
träden den 19 maj, då knopparna började slå ut, samt andra 

gången, då det blommat ut. En tredje besprutning kom att 

verkställas den 18 juli, då frukten var mycket försigkommen, 

mest för att se, om denna »sena» besprutning skulle åstad- 

komma några skador på äpplena. Dessa blefvo dock ovan- 

ligt stora och vackra, visade knappast spår till den å denna 

äpplesort så vanliga korkrosten, ej en enda spricka i ytan 

och högst få märken efter mallarver, då blott en eller två 
ingangar på något enstaka äpple kunde uppletas. Manga 
voro alldeles oskadade och alla fullkomligt dugliga till för- 

säljning. Visserligen anser man, att dvärg- och spalierträd 

oftast undgå angrepp, men detta torde vara fallet, endast då 

de stå mellan större träd. Här har detta ej varit händelsen, 

ty såväl det ena som andra slaget angreps, kanske därför, 

att det ännu ej är stor skillnad på trädens höjd. Rundt om- 

kring renett-trädet voro äpplena på träden mycket angripna, 

äfven de, som växte dubbelt så långt från härden (rönnarna) 
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som det förra. Förhållandet är ju märkligt nog, dock vågar 

jag ej efter detta enstaka fall draga någon slutsats. 

För att se om giftet skulle lämna några spår efter sig à 

äpplen efter en ännu senare behandling, besprutades ett ar- 

vidsäppleträd den 22 augusti. Resultatet blef det väntade, 

nämligen att hvarken korkrost eller sprickor uppkommo, hvil- 

ket för öfrigt varit fallet på stället med alla förut, i vanlig 

tid, två gånger besprutade träd. Jag förtärde själf de flesta 

af dessa äpplen, och de bekomma mig ej illa. 

Två nära hvarandra växande, små ribstonträd hade hvart- 

dera blott några få ämnen till frukt. För jämförelses skull 

besprutades det ena två gånger, det andra icke. Det först- 

nämnda lämnade ett par eller tre normala, fast af mallarver 

angripna äpplen, men på det andra, ej besprutade, stannade 

karten tidigt i växten, skrumpnade ihop och fick sprickor, 

så att den liknade allt annat än äpplen. 

Med anledning däraf, att nu omnämnts senare besprut- 

ningar än de förut vanliga, kan det vara på sin plats an- 

föra, att hvad de skador å blad, unga skott eller frukten be- 

träffar, som någon gång blifvit framhållna, nyare meddelan- 

den gifva vid handen, att sådana oftast berott af väderleken, 

på felaktigt förfarande, särskildt otillräcklig omrörning af vät- 

skan under arbetet, samt på olämpligt material. Man 

vet ju, att äkta kejsargrönt innehåller några procent i vatten 

löslig arsenik, och om procentantalet är högre, kan bland- 

ningen bli skadlig för växterna, hvarför ju något kalk till- 

sättes. Det är alltså af stor vikt, att man söker skaffa sig 

den bästa och lämpligaste vara, som kan fås, om ock in- 

köpspriset därigenom skulle ställa sig något högre än för en 

sådan, som utan vidare kan köpas hos en del färghandlare, 

hvilka ej kunna garantera sin varas beskaffenhet, kanske ej 

ens att den innehåller arsenik. Ett par af de gröna färg- 

stofter, som gå i handeln under namn af kejsargrönt, skola 

ej ens innehålla någon arsenik. 

Mången har trott sig finna, att vissa äpplesorter skulle 

ca fria eller åtminstone angripas i mindre grad än andra. 

Visserligen saknas ej uppgifter härutinnan, men dessa äro 

mindre öfverensstämmande, i det en sort på ena stället ska- 

dats mindre, men på ett annat i högre grad. Jag har för 

min del ännu ej kommit till annan åsikt, än att fjärilhonorna 
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torde sakna förmågan att välja den för ynglet mest passande 

sorten, att de dock möjligen föredraga de mindre vuxna framför 
mer försigkomna äpplen, hvilket i någon man bekräftas där- 

igenom, att vildäpplen synts vara mest angripna. I bären af 

sötrönnen voro mallarverna nästan lika talrika som 1 de 

andra rönnbären. Af undersökta Prunus-arter voro följande 
mycket angripna: Prunus ringo, prunifolia och baccata. De 

sma paradisäpplena voro kanske ännu mer skadade. I oxel- 
bar ‘antraffades äfven en liten larv af en stekel, men denna 

vistades i kärnorna och syntes aldrig till i rönnbären. Age- 

läggningen torde vara mer beroende på trädgårdens läge och 

inom densamma varande förhållanden, skydd mot blåst etc. 

Skulle val af äpplesorter äga rum, borde väl sådana af fjä- 

riln föredragas, som närmast liknade rönnbären till storlek 

och smak och vore mest sura. Det skulle dock kunna hända, 

att mycket saftiga äpplen äro mindre lämpliga för larvernas 

utveckling. 

Som af föregaende synes, är frågan om rönnbärsmalens 

bekämpande ej ännu fullt utagerad, och jag vill därför fram- 
hålla, att det vore önskvärdt, om intresserade fruktodlare be- 

kantgjorde ”de erfarenheter, som helt säkert komma att göras, 

sedan de något närmare satt sig in i saken, hvartill jag hop- 

pas ofvan gjorda framställning skall i någon mån kunna bi- 

draga. 

Det torde vara på sin plats, att här, i sammanhang med 

förestående, lämna några upplysningar om ett par andra in- 

sekter, hvars larver lefva inuti frukten, nästan på samma sätt 

som rönnbärsmalens, och ibland tillskynda fruktodlaren ganska 

kännbara förluster. Dessa insekter äro: 

Äpplevecklaren (Carpocapsa pomonella 1.) 

hvars larv vanligen kallas äpplemasken. Denna fjäril lägger 

sina ägg på eller i närheten af fruktämnet eller på den späda 
karten till äpplen eller päron. Då larven blifvit utkläckt, 

gräfver han en gang i frukten inåt kärnhuset och återvänder 

sedermera till ytan. Den liknar mycket rönnbärsmalens larv, 

men blir betydligt större. Utgången, som bildas mot hösten, 
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ar ganska vid och fylld till större delen med larvens bruna 

exkrementer. Den angripna frukten uppnar härigenom icke 

sin fulla storlek och affaller vanligen i förtid, samt blir mer 

eller mindre oduglig till afsalu. 

Da larven är fullväxt, lämnar han frukten, hvilket van- 

ligen sker kort efter sedan denna fallit till marken, samt kry- 

per till stammen och gömmer sig där under lösa barkflisor 

eller uppsöker andra skyddade ställen, för att där spinna om- 

kring sig en tät hylsa, hvari han tillbringar vintern. Först 

långt fram på våren förvandlas han till puppa, som snart 

(1 början af juni) lämnar fjäril. 

Att sa fort som möjligt upplocka den maskätna och ned- 

fallna frukten, samt använda denna på sådant sätt, att lar- 

verna dödas, måste därför betraktas sasom ett ganska lämp- 

ligt utrotningsmedel. Om träden mot aftonen lindrigt skakas, 

nedfaller den skadade frukten, som eljest komme att falla 
under följande natt, och bör då genast upplockas. Detta 

förfaringssätt blir dock oftast ej tillräckligt, utan måste man 

tillika anbringa lim- eller fånggördlar, ringar af träull, blanor 

e. d. på trädstammarna, hvari larverna stanna för att öfver- 

vintra och lätt kunna dödas. Man ser ofta föreskrifvas, att 

dessa fangstapparater skola uppbrännas vid vinterns annal- 

kande, för att på så sätt döda de i dem befintliga larverna, 

men härigenom skulle kanske mången nyttig insekt ga för- 

lorad, och medlet kanske mer skada än gagna. Emedan 

dessa nyttiga insekter lämna vinterkvarteret flera dagar innan 

äpplevecklarna utkläckas, bör gördlarnas förstörande upp- 

skjutas till sista dagarna i maj eller de första i juni, ifall de 

förvarats i kallrum, hvilket alltid bör vara fallet. De böra 

på våren läggas på en sådan plats, att de först uppvaknande 

insekterna kunna komma ut i det fria. Det är ej nödvändigt 

att bränna upp gördlarna, ty djuren kunna dödas genom 

deras nedsänkning i hett vatten. 

Att bespruta träden med kejsargrönt, kalk och vatten 

('/s gr. grönt, 1,5 gr. pulveriserad kalk pr liter vatten) har 

länge med fördel användts mot äpplemask. Första besprut- 

ningen företages då strax efter blombladens affallande. Giftet 

fäster sig därvid på de späda fruktämnena och dödar lar- 

verna, då de vilja äta sig in i dem. Karten växer fort och 

ju större han blir, desto längre från hvarandra komma gift- 
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kornen att sitta, ifall ej regnet alldeles afsköljt dem, och 

som fjärilarna flyga och lägga ägg ända in i juli månad, blir 

det nödigt att spruta minst ännu en gång, omkring 12 dagar 

efter den första besprutningen, i synnerhet om regn inträffat 

under mellantiden. Emellertid behöfver man ej frukta för 

att spruta vid denna tid, ej ens om karten blir inemot half- 

växt, blott se till att vätskan ej blir för stark. 

Äpplesågstekeln (Hoplocampa testudinea Kuve.) 

var förut funnen endast i Skåne, men uppträdde 1905 äfven 

i Halland vid Frillesås i närheten af Kungsbacka, hvaraf man 

kan förmoda, att den kan finnas flerstädes i södra Sverige. 

Larven har 20 fötter (de förut omnämnda fjärillarverna 
blott 16) och är hvitgrå, med en mörkare, något i rödt stö- 
tande rygglinje. Hufvudet är mer brunaktigt, mundelarna 
bruna och de sma ögonen: tva, rundar och svarta. Dess 

rörelser äro ganska lifliga, då den befinner sig pa marken, 

och den angripna frukten har en stark, obehaglig lukt, lik- 

nande den af vägglöss. Han gräfver 1 likhet med äpple- 
masken gångar i äpplekarten, som fyllas med bruna exkre- 

menter, hvarigenom frukten helt och hållet förstöres. Lyck- 
ligtvis har denna stekel hittills varit sällsynt i vårt land, men 

detta förhållande kan möjligen ändra sig, liksom fallet varit 

med en del andra skadeinsekter. 

Larverna kunna troligen förgöras med samma medel som 

äpplevecklarens, men de synas framkomma något tidigare, 

eller ock är deras växttid mycket kortare, ty de till Ent. An- 
stalten sända larverna voro färdiga att gå ned i jorden de 

första dagarna i juli, och redan vid midsommar har prosten 

ANDERSSON i Färlöf funnit af dem skadad äpplekart. Jor- 
dens omgräfning under träden på hösten eller tidigt om va- 

ren torde nog vara ett verksamt medel mot detta skadedjur. 

_Att besprutning kan göra nytta är mycket troligt, och skulle 

lämpligaste tiden därför kanske vara just som blombladen 

affallit, d. v. s. nästan vid samma tid som första besprutningen 

mot vanliga äpplemasken brukar äga rum. 
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Förklaring af taflan. 

a. Skadadt rönnbär med en utanpå sittande fjäril. 

b. Ituskuret bär med larvgangar. 

c. Kokong jämte dess yttre hylsa a ett rönnblad. 

Z. Applekärna, urholkad af en larv. (Alla i naturlig storlek.) 

er Age. 

yal Man? 

e. Dito (2 gånger nat. storleken). 

A. Hufvud och första ring på ryggsidan. 

z.  Bakersta ringen med sista fotparet. 

k. Puppa. 

Kokong med den yttre hylsan. 

m. Fjärilar (den mindre i nat. storlek. De andra fig. förstorade). 

n. Appleskifva med gångar. 

o. Ingångar på utsidan (nat. storlek). 

Då det ofta händer, att insekter, som sändas till Ent. An- 
stalten, genom olämplig emballering blifva oigenkännliga vid 
framkomsten, vore det önskvärdt om afsändarne iakttoge följande: 
Fullbildade och dödade insekter inläggas mellan tunna bomulls- 
lager i en ask e. d., som är stark nog att uthärda behandlingen 
under transporten. Insekter dödas lätt, om de införas 1 t. ex. 
ett profrör af glas, som neddoppas i hett vatten. Larver m. fl., 
som sändas lefvande, inläggas bland färsk mossa i en ask, helst 
af bleck, och skickas pr post, under adress: Experimentalfältet. 
För tyngre vara som ilgods pr Albano. Exemplaren böra helst 
vara flera. 
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BERÂTTELSE TILL KUNGL. LANDTBRUKSSTYRELSEN 

ANGÅENDE VERKSAMHETEN VID STATENS ENTOMO- 

LOGISKA ANSTALT UNDER AR 1905. 

Under sommarens förra del var en ovanligt stark torka 

rådande öfver en större del af landet, kanske mest i Svea 

land. I maj regnade det visserligen under 4, i juni 3 och i 

juli likaledes 3 dagar, åtminstone i Mälartrakterna, men regn- 
skurarna hade ej sådan varaktighet, att det kan bli tal om 

en verklig rotblöta. Någon sådan hafva vi väl ej haft på 
flera år, knappast sedan den svåra torkan 1901. Några egent- 

liga snövintrar hafva ej heller inställt sig, hvadan de under 

matjorden. belägna jordlagren i allmänhet saknat den fuktig- 

het, som är nödig för sådana träd och växter, hvars rötter 

ga på djupet. Mot hösten blef väderleken visserligen gynn- 

sammare, i det att regnskurar då förekommo rätt ofta, men 
frågan är, om jorden ändock fått tillräckligt med regn, ifall 

barvinter skulle inträffa. 

För sådana insekter, som tillbringa vintern i larvstadiet 

eller som puppor under jordytan, samt ej kunna tränga sig 

upp i dagen, om jorden är torr, t. ex. hvetemyggan och en 

del andra gallmyggor m. fl, har nog torkan på försommaren 

verkat ofördelaktigt, och därför hafva ej några klagomål un- 
der året försports öfver hvetemyggans härjning. Det torde 

nämligen vara sa, att större delen af dessa gallmyggor ge- 

nom torkan gått under just vid tiden för deras sista för- 

vandling. 

Entomol. Tidskr., Arg. 27, H. 1 (1906). N 
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Manga andra insekter, som 6fvervintra antingen som ägg 

eller i fullbildadt tillstånd ofvan jord, hafva lefvat under gynn- 

sammare omständigheter och därför uppträdt under vår och 

sommar ovanligt talrikt. Hvad först och främst bladlössen 

beträffar, voro dessa redan tidigt på sommaren mycket all- 

männa på de flesta träd och lägre växter samt förstörde 

blad och späda skott, hvaröfver en allmän klagan förspordes, 

och det torde hafva blifvit rätt svårt för växterna att sta 

emot angreppen af dessa insekter, som visserligen äro små, 

men hafva förmågan att starkt föröka sig, om ej den ofta 

upprepade nederbörden senare på sommaren lyckligtvis kom- 

mit emellan. 

I Stockholms omgifningar öfverdrogos eklöfven liksom 

förliden sommar med bladlössens afsöndringar, så att de syn- 

tes liksom fernissade, hvilket ej var glädjande, särskildt för 

biskötarne, emedan bina insamlade af den sålunda uppkomna, 

s. k. honungsdaggen, hvarigenom honungen fick en brungra 

färg och blef illasmakande. Sa inträffade den 19 juni ett 
starkt oväder med åska, hagel och störtregn, hvarigenom 

bladen nästan rensköljdes, och bladlössens härjning så godt 

som afstannade. De kvarvarande lössen voro lätt dödade 

medelst kvassiainfusion å de träd, som voro åtkomliga för be- 

sprutning. 

Bland de anmärkningsvärdaste insekthärjningarna under 

sommaren kan räknas kålmalens, ty liksom under torraret 

1901 voro de flesta kålartade växter starkt angripna af lar- 

verna nästan öfverallt, där torkan förekom. Då vatare väder- 

lek slutligen inträffade, repade sig dock kålen och lämnade 

en tämligen god, om ock sen skörd. Vid Anstalten blefvo 

afven hufvud-, bryssel- och blomkål rätt illa atgangna, men 
genom två besprutningar med kejsargrönt, något såpa och 

vatten, den första den 7, och den andra den 18 juli, räd- 

dades plantorna och blefvo färdiga till skörd i vanlig tid. 

Märkvärdigt nog tycktes grön- och blåkålen gå alldeles fria 

från angrepp, fast de växte bredvid de andra kålsorterna. 

Larverna af ragbroddflugan (//ylemyza coarctata FALL.) 

bruka finnas i höstsädesbrodden litet hvarstädes, utan att nå- 

gon anmärkningsvärd skadegörelse, så vidt det är mig be- 

kant, inträffat förrän sistlidne vår. Ganska omfattande härj- 

ningar uppstodo då på flera ställen i Skåne å hvetefälten 
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och blefvo där iakttagna af lektor TH. HEDLUND vid Alnarp 

m. fl. En närmare redogörelse härför torde komma att af 

honom framdeles lämnas. Larverna lefde inuti plantorna of- 

van jord och skadade dessa nästan på samma sätt som frit- 

och kornflugans vintergeneration. Jag fann dem första gan- 

gen i rågbrodd i Östra Karup i Halland, och detta gaf an- 

ledning till svenska namnet. I år hafva de likväl härjat för- 

nämligast på hvetebrodden. 

Larverna till en annan helt liten fluga, som skulle kunna 

kallas kornbladflugan (/Zydrellia |Notiphila| griseola FALL.) 

eller rättare kornbladminerarflugan, om detta namn ej vore 

väl långt, hafva äfven uppträdt i år och förorsakat ej obetyd- 
lig skada à kornplantorna i Skane, enligt meddelande från 

lektor. HEDLUND m. fl. Denna lila fluga uppträdde på ett 

liknande sätt, kanske dock än mer förödande, i Ö. Skåne, 

Blekinge och S. Kalmar län år 1860, hvarom prof. W. LILLJE- 

BORG lämnat en utförlig berättelse, tryckt hos EDQUIST 1861. 

Jordlopporna hafva, som vanligt under torra försomrar, 

gjort mycken skada i förening med kalmalen. Senare sådd 

af roffrö, som ofta brukar förekomma och mången gång visar 

sig förmånlig, hjälpte ej i år i anseende därtill, att de spi- 
rande plantorna genom torkan tillbakasattes så, att de ej 

växte fortare, än att lopporna hunno uppäta dem. 

Slökornflyets (Hadena tritici L., basilinea FAB.) larver 

hafva icke allenast på det vanliga och mest kända sättet 

skadat kornen i sädesaxen på många ställen i mellersta Sve- 

rige, särskildt Upland, utan sedermera äfven angripit höst- 

sädesbrodden i likhet med sädesbroddflyets (Agrotes segetum, L.) 

larver. Denna fjäril kan alltså blifva en af våra skadligaste, 

da den i sitt larvstadium angriper först kornen och seder- 

mera äfven brodden. Äfven i Skåne, vid Svalöf, hafva lar- 

verna upptradt a försöksfälten enligt d:r H. TEDINS utsago. 

Larven blir på senhösten mycket mörkare till färgen, än då 

han förut vistas i axen, och liknar som äldre ganska mycket 

larven till grasflyet (Charaeas graminis L.). Se assistentens resor. 
Sädesbroddfiyets (Agrotis segetum L.) larver hafva nog 

efter vanligheten gjort skada litet hvarstädes på höstsäden 

och rotfrukterna, fast underrättelser därom ej ingått fran mer 
än ett par ställen. — Vid Krageholm i Skåne voro betplan- 

torna à 10—12 tnd nästan fullständigt förstörda af larverna, 
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och à sockerbetorna blef blasten uppäten ända ned till roten, 

men de i jorden befintliga betorna blefvo orörda. Foder- 

betorna, som växa delvis ofvan jord, hade dock äfven roten 

skadad. Ä stora äkerstycken voro plantorna försvunna, där 

jorden var lös, men a lerjorden märktes just ingen skada. 

Krakor, råkor och kajor voro tillstädes i stora hopar och ka- 

lasade på larverna. Äfven vid Svalöf blefvo betorna fläckvis 

klena samt potatisen genomborrad, och nämnda faglar höllo 

äfven där till à fälten (TEDIN). 
Det i ett par föregående berättelser omnämnda upp- 

trädandet af Coloradobaggen a ett potatisland vid Tilbury 

i London synes numera ej orsaka några farhågor på platsen, 

hvarom Mr F. V. THEOBALD i sin »Rep. on economic zoolo- 

gy 1905» lämnar upplysning. Skadedjuret kunde likväl ej 

med ens utrotas, ty därtill behöfdes åtminstone två år. Det 

var emellertid lyckligt, att man kunde hindra insektens sprid- 

ning till andra trakter. Den erfarenheten har dock vunnits, 

att djuret kan uthärda vintern i England, hvilken ju dock är 

betydligt mildare än vår. 
Trädgardarna hafva mest lidit genom skadeinsekters upp- 

trädande, men ej så mycket detta år hvad bladverket be- 

träffar, utan mest i fråga om frukten, särskildt äpplena. 

Frostfjärilns härjningar synas inom de flesta orter varit 

i aftagande, sedan de nu fortgatt i tre till flera ar. Dock 

saknas ej uppgifter om, att en och annan trakt eller enstaka 

trädgård fortfarande varit utsatt för förödelse, och att pa ett 

och annat område härjningen tilltagit, hvilket torde varit hän- 

delsen, där denna uppstått något år senare än på de ställen, 
där den numera upphört eller är i aftagande. 

I Malmöhus och Blekinge län lära frostfjärilarna varit 

mycket allmänna i oktober, och kan man således där ha att 

befara förnyad härjning. Så kan emellertid vara förhållandet 

äfven i andra områden, där man ej bemödat sig om, att ge- 

nom limgördlar eller besprutning minska skadedjurens antal. 

Den milda och snöfattiga oktober månad var nämligen sär- 

deles tjänlig för fjärilns svärmning och äggläggning. Det blir 

därför synnerligen angeläget, att nästkommande var där vara 

på sin vakt och ej dröja med besprutningen, tills det blir 

för sent. 
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I södra delen af Stockholms län har härjningen hållit i 

sig och varit lika svår som föregående år (C. J. BJÖRKLUND). 

På öarna i Mälaren har den aftagit till och med vid Tyn- 

nelsö. De större träden, som där limmades förliden höst, 

hafva varit nästan oskadade, men dvärgträden kalätits, eme- 

dan de saknat alla skyddsmedel. 

En meddelare från orten skrifver: »Länsträdgärdsmästa- 

ren, som rest omkring här på atskilliga ställen, utdömer lim- 

kransning och besprutning. Den förra påstår han är omöjlig 

att sköta så, att den blir verksam, och den senare är skadlig 

för många andra än larverna. Däremot har han kraftigt och 

lifligt förordat bestrykning af trädens stammar med kalkfärg. 

Nu får man därför här och där se dessa, ofta blott till en 

meters höjd från marken, stå hvitmålade som spöken. Ge- 
nom denna bestrykning afser man ju att rensa fruktträdstam- 

marna från mossa och lafvar, men det är alldeles säkert, att 

man äfven tror sig därmed hafva spelat »masken» ett stort 

spratt. Och så lugnar man sig själf med, att ändå hafva 
gjort något, och, kanske när allt kommer omkring, det bästa. 

Om man nu frånser den stora dumheten, att tro sig hafva 

gjort träden någon nämnvärd nytta genom att bestryka en 

eller ett par meter af den gröfsta stammen med kalkvatten, 

så torde det väl vara tämligen tydligt, att man ej kan göra 

insekterna någon skada, då de ha lagt sina ägg i grenarnas 
spetsar. Afser man att rensa träden från ofvannämnda växt- 

parasiter, torde de tjocka stammarna lida minst af sådana 

och därigenom knappast behöfva någon kalkning. Mossan 

kan lätt skrapas eller sopas bort med en styf borste eller 

kvast en regnvädersdag. Man slutar med kalkstrykningen, 

synes det mig, just där den skulle börja, ty det torde väl 

vara riktigare att rengöra de yngre grenarna med sin tun- 

nare bark, än den liflösa, skrofliga barken på den tjocka 

stammen. För öfrigt torde hela kalkningshistorien inskränka 

sig till en tillfällig uppsnyggning, då det är tämligen säkert, 

att »mossan» snart nog kommer igen. Orsaken till moss- 

bildningen får nog sökas i den dåligt dränerade marken eller 

bristande gödsling. Ett svältande träd med rötterna i botten- 

syra hjälpes nog ej med ett dylikt hvitmenande. Battre vore 

nog att strö kalken på marken under trädet. Man kan ej 

undga att bli förvånad öfver en del trädgårdsmästares påhitt. 
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Beklagligt nog antages ibland sadana till länsträdgardsmästare, 

som snarare bidraga till allmänhetens förvillande än till dess 

upplysning. En högskola för trädgårdsmästare skulle nog ej 

skada. För en lekman är det svårt nog att bli trodd, sedan 
en fackman sagt sitt ord.» 

Dessa åsikter torde nog delas af de flesta, som ifra för 

fruktodlingens framåtskridande och äro bekanta med fôrhal- 

landena. Det är ledsamt nog, om en så pass viktig syssla, 

som en länsträdgardsmästares, innehafves af en person med 

så otidsenliga tänkesätt, som de ofvannämnda rörande be- 

sprutning och limning. Han borde väl hafva de bästa till- 

fällen att bevittna den stora förödelse skadeinsekterna kunna 

astadkomma, då inga kraftiga medel användas mot desamma. 

För närvarande är det vanligen Hushållningssällskapens 

Förvaltningsutskott, som handlägga tradgardsfragor och an- 
taga länsträdgårdsmästare för att gå rekvirenter tillhanda. 

Detta är ju godt och väl, men trädgårdsskötseln skulle helt 

säkert än mer beframjas, om man tillsatte en särskild 

trädgardskommitte, bestående endast af för saken varmt in- 

tresserade personer jämte fackmän, hvilken vore fullt kom- 

petent att grundligt bereda dithörande frågor, innan dessa 

framlades för Sällskapen. Jag är fullt öfvertygad om, att 

detta sätt att ga tillväga snart borde visa goda resultat, 1 lik- 

het med hvad som skett i Östergötland, där en sådan kom- 

mitté under senare tiden genom kloka åtgärder uträttat myc- 

ket för fruktodlingens utbredning bland den större allmän- 

heten. 

I Hököpingetrakten sago trädgårdarna bedröfliga ut, all- 
deles öfverdragna som de voro af mask, bladlöss etc. Någon 

frukt var ej att vänta, ty all kart var genomäten eller föll 

ned. Träden hafva dock varit både limmade och sprutade 

med kejsargrönt (A. RYDÉEN). Här åter ett fall då besprut- 

ning och limning ej gjort önskad verkan. Att uppge verk- 

liga orsaken därtill är ej möjligt, då man ej sett skadorna 

eller hur man gått tillväga vid deras bekämpande. Mot in- 

sekter, som lefva inuti karten, kan hvarken det ena eller andra 

af nämnda medel hjälpa, då larverna redan äro inkomna, ej 

heller mot bladlöss. Vore frostfjärillarver skadegörarna, skulle 

såväl lim som kejsargrönt hjälpt, om de användts på rätt 
sätt, hvilket numera kan intygas af hundradetals personer. 
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Då brefskrifvaren ej sökt bemyndigande att använda det 

gröna, är det sannolikt, att det köpts i handel, där man ej 
bryr sig om författningen, samt lämnat oduglig vara. 

Nybro i Kalmar län: Frostfjärilarna ödelägga här träd- 

gårdarna öfverallt (J. G. NILSSON). 

I Upsala län håller frostfjäriln i sig, men har dock ej 
gjort så mycken skada som de två föregående åren (EK- 

STEDT). 
I södra Västmanland har härjningen nästan upphört, och 

detta skedde ett ar tidigare, där utrotningsmedel användts 

(LANTHEN). 

Kristianstads län: Snö och frost inträffade redan i midten 

af oktober, da kylan uppgick ända till — 10 grader, och fort- 

for detta väder till den 27. Vid da blifvande blidväder vi- 

sade sig äter nägra frostfjärilhanar hvarje kväll ända till 
den *°/,, (N. KARLSSON). 

Vid Östanå har ej någon frukt erhållits på fyra år i följd 
af insekthärjningar. 

Under sommaren har utlämnats af kejsargrönt vid An- 

stalten c:a 44 kg. och fran G. SJÖSTEDT & C:o i Göteborg 

216, eller tillsammans 260 kg. Denna siffra understiger vis- 

serligen förlidet ars med ej mindre än 120 kg., men den visar 
i alla fall, att besprutning pa många håll har ägt rum, san- 

nolikt till största delen pa grund af frostfjärilns förekomst. 

De största förlusterna i trädgärden hafva dock förorsakats 

genom larverna af rönnbärsmalen (Argyresthia conjugella 

ZELL.), och det blefve allt för vidlyftigt att här omnämna 

alla de meddelanden om härjningen, som till Anstalten in- 

kommit. För Entom. Tidskrift och Uppsatser i praktisk ento- 

mologi äro förberedelser gjorda till astadkommandet af en 

uppsats, atföljd af en färglagd tafla, framställande detta svära 

skadedjur, hvadan detsamma här endast i korthet omnämnes. 

Uppsatsen kommer att blifva lättfattlig och prisbillig, samt 

har erbjudits åt Hushållningssällskapen för inköp till gratis- 
utdelning. 

Några utrotningsmedel hafva visserligen ännu ej hunnit 

pröfvas och kunna således ej föreskrifvas, men genom upp- 

lysningar om fjärilartens lefnadssätt, hvilket nu blifvit täm- 

ligen väl utredt, och antydningar om, hvad som med an- 

ledning däraf borde försökas, bör det bli lätt nog för nvar 
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och en, som tager del af skriftens innehåll, att sätta sig in i 

saken, och själf bidraga till, att de föreslagna medlen blifv: 
pröfvade eller kanske ersatta med ännu bättre sadana. 

I hela södra Sverige synes härjningen hafva ägt rum, ät- 

minstone anda upp i Värmland: vid Arvika (NORBACK), Karl- 

skoga, Dalarne: Ornäs, Näs station, Hedemora, äfvensom i 

Närike, och öfverallt voro rönnbären få eller saknades helt 

och hållet. I Upland har varit stark härjning (EKSTEDT), 

likaså i Västmanland (LANTHÉN), och Södermanland. I Kris- 

tianstads län stark härjning (NILS KARLSSON) o. s. v. 

Såsom ett bevis för, att rönnbärens felslående kan vara 

mycket olika på skilda trakter, må anföras, att bären i år 

voro allmänna i Västerbotten (L. TRAFVENFELT). 

Om besprutning med kejsargrönt och dess 

verkningar. 

Oaktadt de många bevis på nyttan af besprutningen, 
som numera blifvit framlagda, finns det ännu personer, som 

uppbjuda all sin förmåga att ställa detta nyttiga och ofta nog 

nödvändiga utrotningsmedel i så ofördelaktig dager, som 

gärna kan vara möjligt. Jag vill här förbigå de för mången 

skräckinjagande tidningsuppsatser och föredrag, som förlidet 

är serverades allmänheten, hvilka äfven tycktes ha till syfte- 

mal att nedsätta Anstaltens åtgöranden, och inskränker mig 

till ett kort omnämnande af hvad som i den vägen förekom- 

mit under det gångna året. Källan till de flesta ofvan an- 

tydda uppsatserna är visserligen ej alldeles utsinad, utan har 

äfven i ar svallat öfver någon gång, men man börjar numera 

fördraga detta med jämnmod, sedan olycksprofetiorna ej be- 

sannats eller kunnat med slående bevis styrkas. 

En liten landsortstidning ansåg sig förliden höst både 

kunna och böra på egen hand draga i härnad mot besprut- 

ningen för att nedslå densamma. Den har tillägnat sig det 

tilltalande namnet »Egna hem» och utgifves i Motala af en J. K. 
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RYDBERG. I dess n:o 19 för den I oktober 1905 kan läsas 
en artikel med öfverskrift: Fruktträdens besprutning och barn- 

förlamningen, författad af J. R. R., men den behandlar tillika 

de flesta sadana olägenheter af besprutningen, som en högt 

uppdrifven fantasi torde kunna uppleta. Egentligen visar blott 

artikeln författarens grofva okunnighet i ämnet, och ett högst 

lättsinnigt utslungande af obevisade beskyliningar och pa- 

staenden är förnämsta bevismaterialet. 

Bemötanden uteblefvo naturligtvis ej, se n:o 21 af s. tid- 
ning o. a. st, men dessa affärdas af J. R. R. med sådana 

erofheter, som numera, dess battre, blott sallan synas 1 tryck 

och omöjliggöra all vidare polemik. Författaren förklarar vis- 

serligen helt naivt, att han ej är sakkunnig, samt att artikeln 

blott varit afsedd för att fa veta sanningen — ett verkligen 

högst besynnerligt sätt att ga till väga för ett sådant ända- 

mål. Nu lämnas dock ett par bevis för hans förra påståen- 
den, men det kan vara nog att som exempel anföra blott det 

ena af dem. 

En granne hade i flera ar (?) besprutat sina fruktträd och 

»resultatet blef hos honom detsamma som intet eller ännu 

sämre (!).... löfvet åt masken upp och träden stodo nakna». 

Ändock anser han, att ett par fågelfamiljer ljutit döden ge- 

nom besprutningen. Att giftet, ifall sådant verkligen existe- 

rat, skulle dödat fåglar, men ej larver, är en omständighet, 

som torde erfordra vederhäftigare bevis för att bli trodd, än 

dem förf. förmår lämna. Jag kan ej här vidare inlåta mig på 

hans oförsvarliga artiklar, men rekommenderar dem åt personer, 

som själfva enligt anvisning försökt besprutningen, för att de 

skola få se hur lättsinnigt och pojkaktigt en del personer, 

behäftade med skrifklada, kunna lägga sig ombord med sa- 

ker, som de ej begripa. På en och annan torde dock sådana 

artiklar slå an och blifva trodda, hvilket är högeligen att be- 

klaga. 

Emellertid måste i följd af dylika stilprof bevis på be- 

sprutningens nytta och oskadlighet, om den rätt användes, 

fortfarande framläggas, och jag anför därför här nagra sådana 

att läggas till de många, som i föregående berättelser fram- 

dragits. Jag behöfver väl knappast omnämna, att de per- 

soner, hvars utsago har åberopas, äro kända som pålitliga 

och trovärdiga män, hvilket hvarje tviflare bör själf förvissa 
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sig om, ifall han vill mot dem uppträda offentligt och som 

allmänhetens radgifvare i denna sak. 

»Sprutning med kejsargrönt har jag användt en gang i 

maj tva ar i rad och limgördlar i tva höstar. Detta har gjort, 

att endast jag har i trakten fatt nagon frukt. Trad, som ej 

pa nagot sätt varit skyddade, hafva icke burit frukt de se- 

naste fyra aren.» 

Strömsrum & Grönskära */, 1005. 

OSCAR GUSTAFSSON, landtbrukare. 

S. k. korkrost har jag icke funnit a frukter pa besprutade 
trad. A vissa sorter forekommer ju denna anda». 

LE: J LORENZEN: 

Vid ett talrikt besökt möte af Pomologiska Föreningen i 

Stockholm den 21 sistlidne oktober kom äfven besprutningsfra- 

gan pa tal, och ingen af de närvarande framhöll, att skador a 
träden eller frukten uppstatt med anledning af besprutningen 

med kejsargrönt. Kandidat C. G. DAHL meddelade, att den 

skada pa trädskoleplantor vid Adelsnas, som förlidet ar märkts 

och i min arsberättelse för 1904 blifvit omnämnd samt ansetts 

förorsakad af kejsargrönt, hade varit af blott ringa betydelse, 

hvilket efterat konstaterats. 

De profbesprutningar, som i ar i närvaro af assistent 

A. TULLGREN utförts, hade ej visat några menliga följder, 
till och med då på vissa trädsorter användts så stark bland- 

ning som I gr. kejsargrönt per liter vatten. 

»Besprutningen har endast haft god nytta med sig inom 

våra landamären, och önskligt vore, om vi därmed äfven 

kunde bekämpa kal- och rônnbärsmalen.» 

Lysekil, C. M. LINDEBÄCK. 

Grosshandlaren H. ÖRTENGREN har muntligen meddelat, 

att han fortfarande besprutar fruktträden i stor skala, emedan 

olägenheterna däraf, ifall sådana någon gång skulle uppstå, 
äro försvinnande små mot den stora nytta besprutningen 

medför. 

Här vid Anstalten har besprutning skett — dock ute- 

slutande med kejsargrönt, emedan parasitsvampar ännu ej 

förekommit — hvarje år sedan 1898 och minst två gänger 
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årligen, men någon märkbar skada däraf a blad, skott eller 

frukt har aldrig förekommit, och något fruktträd har ej heller 

under de gångna härjningsåren varit nämnvärdt skadadt af 

larver, fast träden i omgifningarna varit kalätna. 

Utrymmet medger ej att här omnämna flera af de med- 

delanden, som ingått rörande de goda verkningarna af be- 

sprutningen, men kan jag intyga, att om alla sådana samman- 

fördes och trycktes, skulle de komma att utgöra en hel volym. 

Ett rykte om förgiftningsfall efter besprutning. 

Följande meddelande från en aktad person i Karlstad, 

samt den närmare utredningen i följd däraf, anser jag mig ej 

böra underlåta att här anföra. Å ett brefkort ingick näm- 

ligen följande upplysningar: 

»Då jag har skäl förmoda, att saken intresserar, vill jag 

meddela, att enligt berättelse af sommargäster och enligt i 

dagarna till dem ingånget meddelande från deras värdfolk, 

att man på Stufveröd i närheten af Fiskebäckskil, lär hafva 

nödgats nedgräfva hela sin fruktskörd, emedan så många, 

som ätit af frukten, blifvit sjuka med förgiftningssymptom. 

Träden sägas i våras hafva blifvit besprutade, och tros olägen- 

heten härleda sig därifrån.» 

Ehuru denna underrättelse måste förefalla något orimlig, 

borde dock någon närmare undersökning af saken vidtagas, 

innan den komme att omhändertagas af tidningspressen och 

utan sakkännedom vidare utläggas. Förordnande söktes där- 

för hos Landtbruksstyrelsen för assistenten att besöka plat- 

sen för att undersöka verkliga förhållandet. För tids vin- 

nande satte jag mig samtidigt i förbindelse med länsträdgards- 

mästaren C. M. LINDEBÂCK i Lysekil och bad honom in- 

berätta, hvad han kunde hafva sig bekant rörande den led- 

samma saken. 

Svar från honom ingick inom kort, och detta var af den 
beskaffenhet, att assistentens resa kunde inhiberas. Han skref 

nämligen: 
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»Med anledning af skrifvelsen af den 29 oktober har jag 

härmed äran meddela, att jag i går företog en resa till Fiske- 

bäckskil och Stufveröd, hvarest upplystes af ägaren, ABRA- 

HAM ANDERSSON och hans hustru, att de hos sig i sområs 

haft en skollofskoloni om 27 barn, däribland en elfvaarig flicka, 

LILLY CLAESSON, som insjuknade och dog natten till den 4 

sistlidne augusti. Då döden följde så hastigt, medhanns ej 

att få närmaste läkare, d:r P. SÖDERHOLM 1 Fiskebäckskil, 

dit medan flickan lefde, utan strax sedan hon var död. Na- 

got förgiftningssymptom hade ej förmärkts, och ej heller kunde 

d:r SÖDERHOLM konstatera, att döden följt af förgiftning. 

Någon besprutning af fruktträden hade ej verkställts där- 

städes sedan jag var där för sådant ändamål 1903, hvarefter 
frostfjärillarven ej varit synlig. 

Däremot hade såväl under förra året som i år varit rätt 

riklig fruktskörd, men äpplena voro förstörda af mask (rönn- 

bärsmalen), och barnen vid Stufveröd hade, oaktadt förbud, 

nog försett sig med frukt, enligt värdfolkets utsago, och hade 

man nog hyst betänkligheter däremot, men allt gick dock väl. 

Förutnämnda flicka, LILLY, blef den 6 aug. förd till Göte- 

borg, och hade möjligen hennes släktingar haft någon tanke 

på, att hon blifvit förgiftad, till följd af det hastiga dödsfallet, 
hvadan de den 7 aug. läto obducera liket, hvilket utfördes 

af andre stadsläkaren, d:r WINGÅRD i Göteborg, hvilken in- 

tygat, att flickan hade haft flera sjukdomar, såsom organiskt 

hjärtfel, sammanväxta lungsäcksblad, bröst- och magkatarr 

samt lungsäcksinflammation m. m. 

På väg från Stufveröd besökte jag d:r SÖDERHOLM och 

erhöll af honom närlagda intyg. Emellertid finna vi af denna 

undersökning, att den som fört ut ifrågavarande gifthistoria 

ej haft de ringaste fakta härför, och är det märkvärdigt, hur 

dylika lögnhistorier uppdyka och spridas. 

Det bifogade intyget har följande lydelse: 

Att flickan LILLY CLAESSON, som under vistelse vid 

Stufveröds skollofskoloni förliden sommar därstädes hastigt 

insjuknade och afled, vid dödstillfället led af bland annat 

organiskt hjärtfel och sammanväxning af yttre och inre lung- 

säcksbladen, hvilka åkommor utgjorde dödsorsaken, intygas 

härmed på begäran. Fiskebäckskil den */,, 1905. 

I. SÖDERHOLM 
e, prov.-läkare. 
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Vi vaga emellertid hoppas, att förenämnda lösa rykte, 

som genom hemkomna badgäster blifvit utspridt i kanske vida 

kretsar, skall härmed vara begrafvet. Man mä vara tacksam 

mot den person, som anmälde saken här, sa att den kunde 

undersökas pa ort och ställe, innan den i sitt outredda skick 

blef omnämnd i tidningar. Om så alltid skedde, skulle man 

slippa läsa mången förvriden notis, som nu lämnas en lätt- 

trogen allmänhet till lifs. Såsom exempel pa en sådan kan 

anföras, att man lärer i en landsortstad af en därvarande lä- 

kare uppmanats att ej köpa frukt från ställen, där besprut- 

ning användts. Hvad skall man kunna tänka om sådant? 

Men man kan knappast förvånas därôfver, i betraktande af 

andra orimligheter, som lästs i offentligt tryck rörande t. ex. rönn- 

bärsmalen och barnförlamningen. 

I tidningen Svenska Dagbladet för den 5 febr. 1906 om- 

nämndes, att fyra barn aflidit i barnförlamning i Pajala kyrk- 

by. Det är ej första gången man erfar, att denna sjukdom 

uppträder på ställen, där frukt ej förekommer och besprut- 

ning aldrig ägt rum. 

Daligt resultat af besprutningen. 

För att ej anses partisk, vill jag äfven i denna berättelse 

omnämna sådana meddelanden, som inkommit under året, 

rörande de få fall, då man ansett besprutningen verkat skad- 

ligt eller varit till ingen nytta. 

Veterinärläkaren K. E. H. CEDERSTAM i Hedemora be- 

rättar, att han efter en besprutning, då blombladen fallit 

1903, fann atta dagar sedermera, att såväl blad som frukt- 

amnen affallit, och årsskotten blefvo bleka. 1904 blefvo frukt- 

ämnena i hög grad tillbakasatta, och frukten nästan oanvänd- 

bar, men närstående obesprutade träd lämnade vacker frukt. 

Att på afstånd bedöma och förklara dylika förhållanden, 
låter sig knappast göra, då orsakerna kunna vara flera, så- 

som t. ex. i främsta rummet, att det gröna varit af oriktig 
sort och att en flitig omröring af vätskan under besprutnin- 
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gen uraktlatits, att för stark dosis grönt blifvit använd, eller 

möjligen att träden sprutats för länge, vid olämplig tid pa 

dagen etc. 

I sammanhang med ofvan anförda vill jag nämna, att här 
af tva små, nära hvarandra växande ribstonträd, blott det ena 

besprutades i år och detta två gånger. Jag ville iakttaga 
giftets verkan pa dessa träd, emedan man pastar att sådana 

äro bland de mest ömtåliga. Men hvad blef resultatet? Jo, 

att på det besprutade trädet de få äpplen, som funnos, växte 

normalt, men liksom alla andra blefvo maskätna, och att på 

det obesprutade erhöllos blott några sma och förkrympta knölar 

1 stället för äpplen. 

Trädgärdsmästaren J. M. WESTBERG, Mariedam, omnäm- 

ner i bref, att efter andra besprutningen, sedan blombladen 

affallit, en stor del af bladen blifvit alldeles uppbrända, men 

ändock syntes masken ej vilja dö eller taga någon skada alls. 

Se vidare å en föregående sida rörande förhållandet i 

Hököpingetrakten. Här hade dock enligt intyg det gröna 

köpts i Göteborg à vanliga stället, hvarför intet tvifvel finnes 

rörande varans äkthet, såvida ej något misstag kunnat in- 
träffa vid expedieringen. Man skulle ju kunna tänka sig, 

att under den torra väderleken giftet kom att sitta kvar efter 

första besprutningen, och att det blef för mycket däraf genom 

den andra. Detta synes likväl mindre troligt, ty förhållandet 

borde blifvit enahanda äfven på andra ställen, där de två 

vanliga besprutningarna ägde rum under samma väderleks- 

förhållanden. 

Att det kejsargröna någon gang synes skada späda blad 
och knoppar kan bero därpå, att det innehåller för många 

procent i vatten löslig arsenik, hvarför man söker binda denna 

genom tillforande af pulveriserad kalk 1 vätskan. Den olösliga 
arseniken tränger ej in i växtens safter, utan stannar utanpå 

ytan och skadar då ej. Detta har man länge vetat och fin- 

ner en ytterligare bekräftelse därpå i t. ex. Bulletin n:o 84 

fran försöksstationen vid universitetet i Minnesota år 1903. 

Det mesta gröna (Paris green), som i denna stat användes 

till besprutning, tillverkas i staten Newyork. Allt detta är 

dock ej ren vara, utan delvis förorenadt med andra ämnen. 

Det skall visserligen enligt lag innehålla minst 50 procent 

arsenik, men lagen bestämde att börja med ej halten af lös- 
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lig sådan. Sedan man kommit under fund med, att för myc- 

ket af löslig arsenik kunde medföra skada, föreskrefs år 1900, 

att det gröna ej finge innehålla mer än 3,5 procent däraf, 

och att tillverkarne skulle uppvisa intyg därom från kemist. 

Man brukar profva varan dels genom granskning med mikro- 

skop och dels medelst ammoniak. I förra fallet utbredes 
det gröna färgstoftet tunnt på en glasskifva, som sedan läg- 
ges under förstoringsglas. Ju fler vackert gröna och rundade 

korn då iakttagas, desto bättre är varan; men omgifvas dessa 

af en myckenhet mindr& korn, af blekare färg och ej rundad 

form, så äro dessa antingen i vatten lösliga arsenikkorn eller 

bestå de af andra ämnen, odugliga för ändamålet. Ju star- 

kare den glansiga gröna färgen framträder, desto större hopp 

kan man hafva, att varan är god. 

Det andra profvet sker i ammoniak, som slås i ett vin- 

glas, hvarefter tillsättes ett gram kejsargrönt. Vätskan blir 

vid omskakning blå. De främmande ämnena lösas ej af am- 

moniaken, utan samlas på glasets botten i en mörk massa. 

Några säkra resultat vinnas visserligen ej genom dessa 

prof, men författaren gör med anledning af dem följande 

sammanfattning : Köp ej grönt, som har en blekgrön färg, 

som ej helt och hållet löses af ammoniak eller som under 
mikroskopet visar många sma, hvita partiklar bland de större 
rundade och vackert gröna kornen. 

Uppmaningar att iakttaga vissa försiktighetsmått vid be- 

sprutningen hafva mångfaldiga gånger utgått från Anstalten, 
och åtfölja sådana äfven den bruksanvisning, som vid ut- 
lämnandet af bemyndigande att använda kejsargrönt mot in- 

sekter enligt lag är påbjuden. Dessa försiktighetsmått må 
äfven här upprepas och bestå uti: Att ej bespruta träden 
midt på dagen under solsken, ej heller under blomningen, 

samt ej längre åt gången, än tills enstaka droppar af vätskan 

börja falla från bladen. Att ej låta sprutningarna följa tätt 
efter hvarandra på samma träd, sa vida ej regn afsköljt giftet, 

att omröra vätskan i sprutan flitigt, helst ständigt under ar- 

betet, så att giftet ej ma sjunka till botten och göra vätskan 

för svag i början och för stark mot slutet, och att i vanliga 

fall ej taga mer än '/; gram grönt till hvarje liter vatten och 
tillsätta minst lika mycket pulveriserad, helst nysläckt kalk, 

samt att slutligen se till, att man använder det renaste och 
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bästa gröna (Schweinfurtergrönt), som kan erhållas. Faran 
af att ej iakttaga dessa föreskrifter, undantagande hvad det 
grönas beskaffenhet angår, torde dock oftast vara tämligen 

ringa, ty man har många exempel på, att verkningarna af 

besprutningen blifvit sådana man önskat, äfven då nästan all 

försiktighet uteslutits; bäst är ju dock att utföra arbetet en- 

ligt föreskrift. Man har på sista tiden börjat urlaka den lös- 

liga arseniken medels hett vatten, hvilket sedan afhälles och 

oskadliggöres. | 

En gammal praktikus skrifver’ »Jag förstår ej hur det 

kommer sig, att de äro rädda för så pass dos som '/, gr. 

grönt pr liter vatten, ty jag har aldrig sett spar af olägenhet 

däraf; kanske är det finare och ömtåligare sorter de odla». 

Under en svår härjning eller då en sådan motses, far 

man väl i alla fall tänka mindre på blad och blommor än på 
skadedjuren; ty äfven om så skulle inträffa, att de förra 

finge bruna fläckar, svedas i kanterna, ja, till och med affalla 

efter besprutningen, blir ju skadan ej större, än om de upp- 

ätas totalt af larver. En stor fördel återstår ju dock, näm- 

ligen att massor af larver dödas, hvilket måste komma en 

följande fruktskörd till godo. Sa har jag hört förståndiga 
fruktodlare säga, och hvarje tänkande människa, som ej re- 

geras af fördomar eller förut fattade åsikter samt ej blindt 

tror hvarje förste och bäste pratmakare, måste väl ge dem rätt. 

Om besprutningens verkan pa smafaglarna och bina. 

Oaktadt man ännu ej med bästa vilja kunnat framdraga 

ett enda exempel, som tålt en närmare granskning, på att 

faglar och bin taga skada af trädens besprutning med kejsar- 

grönt, om denna utföres med urskiljning, får man emellanåt 

höra och läsa varningar däremot, utan annat stöd än den tvär- 

säkerhet, med hvilken de pläga framställas. Med anledning 

häraf nödgas jag, att ytterligare framdraga några erfarenheter 

af de manga, som skulle kunna företes, och vill då börja 

med den, som lämnats af en bekant jägare och på samma 
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gang stor djurvän, som fran barndomen med hängifvenhet 

sysslat med faglar och insekter samt är god kännare af deras 

vanor och lefnadsförhällanden. Herr J. A. KOLTHOFF skref 

nämligen under det gångna året: Då jag bodde på Hjerterud 
för fyra år sedan, besprutade jag alla träden utom ett päron- 

träd, som var väl högt att komma åt. Efter några dagar 
fick jag se, att stararna voro flitiga i toppen på trädet, och 

vid undersökning befanns hela trädet fullt af larver. Jag gaf 

det en duktig besprutning dagen darpa, och sedan föllo lar- 

verna under flera dagar ned som strö: Stararna foro at alla 

hall till sina ungar med dessa larver, men jag säg ej att 

nagra af faglarna eller deras ungar mädde illa däraf, ty kul- 

larna voro fulltaliga hela tiden. Jag lät pa apoteket i Melle- 

rud undersöka det kejsargröna, och befanns det innehålla 30 °/, 
arsenik. 

Länsträdgardsmästaren C. M. LINDEBÄCK i Lysekil skrif- 
ver: Den som utspridt ryktet om, att faglar och bin dö efter 

fruktträdens besprutning med kejsargrönt, tror jag har svart 

för att kunna bevisa detta, för savida besprutningen sker 

som sig bör och under de tider, som föreskrifvas härför. At- 

minstone här i trakten har ingenting förmärkts i den vägen, 

oaktadt rätt noggranna undersökningar vidtagits. 

Skolläraren G. E. SÖRBERG, S:t Anna i Östergötland: 

Bladknopparna à träden voro mycket svällda, och större 

delen af larverna utkläckta och inkrupna i knopparna och 

följaktligen skyddade mot besprutningsvätskan, så länge de 

hade tillräcklig näring af knoppens inre delar. Sedan de 

blifvit mer vuxna och lämnat det skydd, de först hade, för 

att fortsätta förstörelsearbetet à knopparnas yttre och af giftet 

inpregnerade delar, dödades de, ty döda larver påträffades 

här och där i de numera utslagna bladknopparna. Ehuru 

löfsprickningen nägot hämmades genom larvernas åverkan, 

utvecklade träden dock full och riklig löfskrud. Någon skada 

af besprutningen på fåglar och bin märktes icke. Visserligen 

dogo ett par bisamhällen i närheten, och ägaren var genast 

färdig att skylla på besprutningen, men då bin aldrig besöka 
växterna annat än vid full blomning för att hämta frömjöl 

och honung, och då den besprutning jag verkställde, skedde 

långt före blomningen, var detta hans påstående ren inbill- 

ning. Jag är mångårig biskötare och har mycket sysslat 

Entomol. Tidskr., H. 27, Årg. I (1900). 3 
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med binas lefnads- och arbetsförhallanden och är af den åsikt, 

att besprutningen icke kan skada bina, om den sker före 

blomningen samt sa langt efterät, att blomman är fullt be- 

fruktad och blombladen börjat affalla. Hvarken honung eller 

frömjöl finnas da längre i blomman. Bina besöka da ej trä- 
den vidare, utan flytta sin verksamhet till andra växter, som 

förekomma i något större mängd på orten och stå i full blom- 

ma. Ofta inträffar det märkvärdiga förhållandet, att om man 

har några fruktträd alldeles invid bikuporna, men någon ho- 

nungsgifvande växt förekommer i något större mängd i trak- 

ten och blommar en eller annan dag före fruktträden, så att 

bina redan börjat »draga» till denna växt, de då icke alls 

besöka fruktträden, utan fortsätta där de börjat, så länge där 

finns något att fa. 

Sker besprutningen under full blomning och medan drag 

till träden pågår, är det gifvet, att den måste skada bina, 

ty de äro då tydligen utsatta för samma fara som insekt- 

larverna. 

Jag skulle här kunna tillägga, att vid Anstalten under 

flera år några bisamhällen befunnit sig helt nära de årligen 
besprutade träden, utan att någon olägenhet däraf för bina 

uppkommit, som kunnat sättas i samband med besprutningen. 

Ett tillfälle, då besprutning med gifter möjligen skulle 

kunna skada, vore om bladen äro orenade af s. k. honungs- 

dagg efter bladlöss. Man har nämligen erfarit, att vid så- 

dana tillfällen honungen, särskildt då ekarnas blad äro orenade, 

blir mörk och får dålig smak, hvilket man ansett bero därpå, att 

bina använda det söta ämnet till honungsberedning. Om sa- 

dana blad skulle besprutas, så fastnar giftet därpa, och det 

synes ganska möjligt, att bina skulle kunna taga skada däraf. 

Kanske, när allt kommer omkring, historien om att biyngel 

dött efter trädens besprutning, kan i liknande fall hafva nå- 

got berättigande. Om någon fara af sådan besprutning kan 

vara förhanden, minskas den dock betydligt därigenom, att 

bladlöss ej utrotas medelst kejsargrönt, och att dessa upp- 

träda vida senare än frostfjärillarverna m. fl. skadliga insekter. 
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Besprutning med kvassiainfusion mot bladlöss. 

Äfven denna vätska har börjat användas mängenstädes 

med framgang mot insekter med sugande mundelar, t. ex. 

bladlössen, da arsenikhaltiga medel ej visa sig verksamma. 

Direktör M. P. ANDERSEN i Jönköping har i manga ar 

begagnat densamma, särskildt mot de svarta bladlössen, som 

anses mer seglifvade än de andra. Han har gätt tillväga pa 

så sätt, att de angripna växttopparna neddoppats i vätskan, 

som varit uppvärmd till 40 à 45 grader. Hvarken fläckar 

eller annan skada hafva därefter märkts på bladen, oaktadt 

vätskan ibland varit starkare än som föreskrifves. 

Skolläraren NILS HALLSTEN, Öfver Selö, omnämner ett 

försök med besprutning af stark kvassiainfusion à en hag- 

tornshäck, som var alldeles öfverfylld med bladlöss. Djuren 

dogo, som kunde väntas, inom kort därefter. Länsträdgärds- 

mästaren ©. F. HOLMSTEN i Örebro har gjort en liknande 

erfarenhet. 

Jägmästaren O. G. NORBACK, Arvika, som följer med 
sin tid äfven angående insekters bekämpande, skrifver rö- 

rande bladlössen och berörda botemedel följande: »Det är 

alldeles förvånande hvad en åtgärd, företagen i rätt tid, kan 
utöfva för verkan. Tidigt i våras observerades, att knop- 

parna à plommon- och mirabellträden voro besatta med lar- 

ver af gröna bladlöss; men äfven ägg funnos kvar, hvarför 

all åtgärd uppsköts till längre fram, då alla ägg ansågos 

kläckta, men knopparna ännu ej slagit ut. Sedan duschades 

grundligt med kvassiainfusion, tills denna droppade ned från 

träden, och hvarenda knopp fått sin dusch. På samma sätt 

behandlades en Caragana-häck, som åren förut genom blad- 

löss totalt aflöfvats, innan bladen hunnit fullt slå ut, samt 

dessutom några buskar af Philadelphus, på hvilka årligen upp- 
trädt svarta bladlöss. Efter detta har ingen enda bladlus 

uppträdt på träden förrän i början af juli, då några kolonier 
observerades på toppskotten. 

Å en yngre Caragana-häck, i närheten af den förra, upp- 

trädde äfven gröna bladlöss, som ej observerades förrän se- 

nare, och då möjligen några bevingade individer skulle kunna 

emigrera till den äldre häcken, tillagades 3 liter infusion för 

att genast vara till hands, ifall den behöfde användas. I bör- 
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jan af juli observerades a häcken 5—6 toppskott, som hyste 

sma kolonier af bladlöss. Häcken genomgicks mycket noga 

och hvart enda skott, som ansags misstänkt, eller där löss 

kunde upptäckas, doppades i en skäl med kvassia och sapa 

(6 gm kvassia och 24 gm säpa per liter vatten), och nu, den 

3 sept. star häcken utan en enda bladlus. Samma är för- 

hallandet med mirabellträden, som nu sta fulla af gula frukter. 

Den yngre häcken duschades ej, emedan en sådan mängd 

nyckelpigor och deras larver där arbetade på bladlössens 

dödande, att det ej blef många kvar. Så talrikt med nyckel- 

pigor och deras larver har jag aldrig förr sett uppträda. 

På samma sätt ha vi iakttagit äpple- och päronträden, 

och så snart min dotter märkt några kolonier på toppskotten, 

har hon genast doppat dessa eller besprutat dem med in- 

fusionen. | 

Jag kan därför konstatera, att vi äro dessa gemena gäs- 

ter kvitt, men observationerna skola noggrant fortsättas, så 

att vi om möjligt slippa äggläggning i höst. Häraf framgar 

ju tydligt nog, att man verkligen kan befria sig från ohyran 

med ganska ringa besvär, om man blott gör sig det lilla 

omaket, att ha ögonen på densamma och ger den en general- 

dusch, innan lössen få sprida sig, och då dessa alltid sätta 
sig på de spädaste skotten, är det mycket lätt att obser- 

vera dem.» 

Infusionen var blandad med såpvatten, emedan herr 

NORBÄCK genom försök kommit till den åsikten, att den 

eljest är af ringare verkan. 

Vid Anstalten hafva flera besprutningsförsök utförts, fast- 

än i mindre skala, hvilka dock gifva vid handen, att kvassian 

ej är verksam mot vissa arter bladlöss och bladloppor. As- 

sistenten TULLGREN, som ledt dessa försök, har därom an- 

tecknat följande: 

»Försök I. 500 gram ('/, liter) kvassialösning jämte sam- 
ma kvantitet såplösning (glycerinsapa) utspäddes med 25 liter 

vatten. Härmed besprutades ('’/, 1905): 

1) Hagtorn, starkt angripen af Psy//a-larver. 

2) Hägg, angripen af Apres padi L. 

3) Veronica pinnata, angripen af Aphis sp. 

4) Sambucus racemosa L., angripen af Aphis sambuci L. 
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5) Lärkträd, angripet af Chermes strobilobius KALT. 
6) Al, angripen af Psylla alnı L. 

Tre dagar efter besprutningen undersöktes verkningarna. 

Härvid framgick, att 1) Psyl/a-larverna pa hagtornsbusken 

voro delvis dödade, detsamma var förhållandet med blad- 

lössen på Veronica; 2) voro bladlössen på häggen alla döda; 

3) befanns det, att såväl Chermes strobilobius KALT. som 

Psylla alni L. och Aphis sambuci L. alla — så vidt man 

kunde se — voro vid lif. 

Försök II. Samma kvantitet kvassialösning, 25 liter 

vatten. Ingen saplösning. Besprutning: 

1) Al, med Psylla alm L. (Besprutningen gjordes har 

synnerligen omsorgsfullt, sa att bladlopporna öfversköljdes 

med en riklig vatskemängd.) 

2) Hägg med Aphis padi L. (Besprutning pa vanl. sätt.) 

3) Gurkor med Aphzs symphyti SCHR.? (Alla blad vän- 

des och besprutades omsorgsfullt.) 

Resultatet var den °°/, i samtliga fall fullt tillfredsstäl- 

lande. 

Försök III. 100 gr. kvassialösning, 100 gr. saplösning 

samt 10 liter vatten. Besprutning: 

Dal med’ Psytlaaia Ns. 

2) Tall med Zachnus pineti KOCH. 

3) Hägg med Aphis padi L. 

4) Gurkor med Aphis symphyti SCHR.? (Besprutning 

som vid försök 11.) 

Resultatet var fullt tillfredsställande utom beträffande 

Psylla alm L., hvilka alla blefvo vid lif. 

Orsakerna till Psylla alnı's motståndsförmåga bero an- 

tagligen på den starka vax-(ull-Jafsöndringen hos denna in- 
sekt. För att besprutningsvätskan skall kunna träffa och ver- 

ka på den lilla insektens kropp, måste nämligen först den 

rikliga ullen afspolas, och detta är ej möjligt, om man ej 
riktar en tämligen kraftig vätskestrale direkt på djuren som 

1 försök II. Detta arbete blir emellertid synnerligen besvär- 

ligt och tidsödande. Att Aphzs sambucr L. och den Aphis- 

art, som lefde pa Veronica pinnata, ej rönte inverkan af be- 
sprutningsvätskan, skulle möjligen kunna förklaras däraf, att 
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dessa arters kropp är glatt och, särskildt hos den förra, lik- 

som Ofverdragen af fett eller vax, hvarigenom besprutnings- 

vätskan ytterst lätt rinner af. 

Af förestående framgår, att kvassiainfusionen är ett yp- 

perligt utrotningsmedel mot vissa slag af bladlöss, kanske äf- 

ven andra insekter med sugande mundelar, men det visar sig 

tillika, att den kan vara utan önskad verkan på en eller an- 

nan art. Det tillhör framtida försök att få denna sak till- 

börligt utredd.» 

På senaste tiden har man börjat använda det efter upp- 

finnaren kallade Dufour'ska medlet, som tillkommit för att 

utrota drufvecklarens (Conchylis ambiguella HB.) larver, och 

det pastas att detta dödar många insektarter, till och med 
skalbaggen (Phyllodecta vitellixe L.) och sådana kvalster 

(Phytoptus piri SOR.), som lefva uti små hålor inuti bladen, 
där de äro mer eller mindre skyddade mot andra vätskor. I 

Tyskland har medlet användts försöksvis mot ofvannämnda 

skadedjur och med godt resultat, äfvensom mot den i de 

humleodlande distrikten mycket skadliga humlebladlusen. 

Vi hafva ej ännu kommit i tillfälle att vid Anstalten pröf- 

va medlet mot våra skadeinsekter, men skall sådant ske un- 

der innevarande var och sommar med det här af Pyrethrum 

tillverkade pulvret. 

Utrotningsmedlet består enligt DUFOUR'S recept af 3 kg. 

gul såpa, som löses i hett vatten, hvarefter tillsättes under 

stark omröring (vispning) 1,, kg. insektpulver. Denna bland- 

ning utspädes sedan med 100 liter vatten och användes till 

pensling eller besprutning. 

Färskt insektpulver är naturligtvis bäst, men man pastar, 
att äfven förlegadt sådant, som ibland hos handlande säljes 
som god vara, kan med fördel användas. 

Medlet torde dock bli för dyrt att begagna i större skala, 

men kan ju tillgripas, då kvassiainfusionen ej hjälper, samt i 
smått, då man vill bevara någon särskild växt från ohyra 

samt i drifhus. Skulle det visa sig verksamt mot t. ex. sköld- 

löss och bladloppor, hvilket är ganska troligt, om det be- 

gagnas i rätt tid, vore ju därmed mycket vunnet. 
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Tjänstemännens resor. 

Undertecknad har företagit blott tva kortare resor för 

praktiska ändamål, nämligen 
1. Till Gripsholm d. 13 juni efter enskild rekvisition 

af Stäthällaren H. ANKARCRONA för att granska därvarande 
stora fruktträdsplanteringar. 

Äppleträden hade nyss blommat, men en stor mängd blom- 

mor voro förstörda, och hela klasar af blomknoppar befunnos 
döda och afföllo vid lindrig beröring. Orsaken härtill syntes 

vara den starka frost (— 7 grader), som inträffade på platsen 

omkring den 21 maj. Spår efter sådana larver, som till en 

början lefva i knopparna, saknades visserligen icke, hvarför 

äfven de i sin mån bidragit till förstöringen. Frostfjärillarver 

syntes dock ej till, hvilket var att vänta, i följd af de om- 

sorgsfulla besprutningar med kejsargrönt, som ägt rum de se- 

nare åren. Mycket nedslående måste det verka på en per- 

son, som af intresse för saken nedlagt mycken omtanke och 

möda för att få den storartade planteringen till stånd och nu 

kunde vänta någon belöning för sitt arbete, men i stället får 

‘hela sin förhoppning för ett helt år tillintetgjord genom ett 

par frostnätters mellankomst. 

2. Till Skepparviken à Värmdön den I augusti. Re- 

san företogs utan rekvisition och af intresse för den af inne- 

hafvaren planterade lilla trädgården, som af mig under en 

längre tid nästan årligen besökts och inspekterats. 

Någon frostfjärilhärjning hade märkvärdigt nog ej heller 

i ar inträffat, och är trädgården således en af de få inom or- 
ten, som denna härjningsperiod, åtminstone hittills, undgått 

detta onda, helt säkert på grund af sitt afskilda läge, med 

vatten à en sida och barrskog på de andra. Äppleskörden 

syntes dock bli mycket dålig, hvilket var ganska ovanligt på 

stället. Om det, i likhet med förhållandet vid Gripsholm, 

varit frosten, som förstört knopparna, eller andra orsaker, var 

ej lätt att nu afgöra. Moniliasvampen härjade rätt betydligt 

en del af träden, liksom det skett under många år förut. Trä- 

den sattes väl tätt, då trädgården anlades, och därigenom 

sta de nu med kronorna berörande hvarandra, hvarigenom 

luftens fria tillträde minskas, och detta kanske bidrager till 

den skadliga svampens intensiva uppträdande. 
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Assistenten A. Tullgrens tjänsteresor. 

1. Till Hanstavik i Södermanland den 15 maj. Efter 

rekvisition af godsägaren m. m. FREDR. EGERSTRÖM för- 

ordnades assistenten att vid lämpligt tillfälle besöka nämnda 

egendom för att instruera därvarande trädgårdsmästare i bru- 

ket af utrotningsmedel gentemot skadeinsekter. Trädgården 

hade under föregående ägaren sedan lång tid tillbaka blifvit 

vanskött, och till följd däraf hade skadeinsekterna därstädes år- 

ligen anställt stora skador. Vid besöket visade sig trädens 

knoppar rikt äggbelagda, ej minst af bladlöss. Pa enstaka 

krusbärsbuskar träffades redan ägg af krusbärsstekeln, och en 

och annan vecklarelarv hade redan kommit fram och borrat 

sig in 1 blomknopparna. Under dagens lopp sprutades at- 

skilliga träd, och uppmanades trädgardsmästaren fortsätta med 

arbetet och sedermera förnya det efter omkring en veckas 

förlopp. Resultatet af besprutningsarbetet visade sig seder- 

mera ha blifvit särdeles godt. 

2—5. Till Adelsnäs trädgårdar. Under de senast för- 

flutna åren ha allt som oftast försports rykten om, att be- 

sprutningarna med kejsargrönt skulle kunna förorsaka skador 

af diverse slag på växterna. Närmast med anledning häraf 
öfverenskom man med föreståndaren för Adelsnäs tradgardar, 

Fil. Kand. C. G. DAHL, om anställande af besprutningsforsok 

i större skala, hvilka af flera skäl voro lämpliga förlägga till 

Adelsnäs, där et rikt material funnes att tillgå. Sedan baron 

ADELSVÄRD gifvit tillåtelse att anställa experimenten, förord- 

nades assistenten att vid lämpliga tillfällen under året besöka 

Adelsnäs trädgårdar och deltaga i nämnda arbeten. Dessa 

afsågo ej endast försök med kejsargrönt utan äfven sådana 

med andra vätskor, särskildt blyarseniat, hvilket medel under 

de senaste åren kommit allt mer i bruk utomlands och äfven 

ansetts vara i vissa afseenden kejsargrönt öfverlägset. Be- 

sprutningarna anställdes på träd af olika åldrar och sorter, i 
olika lägen och under svag och starkare belysning. Äfven- 

ledes fästes afseende vid rikligare och svagare besprutning 

m. m. Korteligen, försöken varierades på talrika sätt. Un- 

der loppet af försommaren besökte assistenten platsen trenne 

gånger och under denna tid utfördes en stor mängd besprut- 

ningar. Sammanlagda antalet besprutade träd och buskar 
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belôpte sig till omkr. 500. Första besöket gjordes 16—19 

maj, andra 2—0 juni, tredje 20—23 juni. Sedermera besöktes 

Adelsnäs trädgårdar en fjärde gang, 8—11 dec., i afsikt att 

göra några försök med carbolineum, linolja och fotogenemul- 
sion, dels i växthus på persikor, dels pa träd i det fria. 

Under loppet af undersökningarna visade det sig i vissa 

afseenden nödvändigt fortsätta arbetena kommande sommar. 

Resultaten äro därför nu ej lämpliga att publiceras, om man 

ock kan säga, att en del skador, som hittills skyllts på be- 

sprutningen, nu visade sig bero af andra, dock ännu ej för- 

klarade orsaker. Meningen vore att nästkommande sommar 

anställa försök i större skala med carbolineum samt blyarse- 

niat, arsenate of lead, erhållet af den kända Bostonfirman, 

Merrimac Chemical Co., som lofvat sända sådant för prof- 

ning. 

6. Till Blomberg i Västergötland den 16 juli. Pa re- 

kvisition af grefve GILB. HAMILTON förordnades assistenten 

att besöka Blomberg och några andra närliggande platser 
för att lämna råd beträffande kalmalen, som därstädes an- 

ställde svåra förödelser på rofvor. Vid ankomsten till Blom- 

. berg visade sig rofvorna synnerligen illa atgangna. À ett 

fält om c:a 10 tunnland tycktes omkr. °/, vara så illa an- 

gripna, att plantorna syntes färdiga duka under. Svårast an- 

gripna voro de plantor, som på ett eller annat sätt stodo i 

lä, t. ex. i en sänka 1 fältet eller nära ett skogsbryn. Pa dy- 
lika ställen fanns det knappt mer än de gröfsta delarna af 

bladskaften kvar. Dessa plantor voro tidigt sådda och nu 

helt nyligen gallrade. 

Å ett annat fält vid egendomen Hjälmsäter kunde man 

göra ganska lärorika iakttagelser. Där hade man rofplantor 

sadda på olika tider, gallrade och ogallrade. De tidigast 
sadda och nu gallrade plantorna voro gifvet svårast angripna, 
under det att sensådda och ogallrade plantor stodo sig rätt 

bra. Tydligt var, att, där ogallrade plantor funnos, rike- 

domen på plantor hade fördelat skadan, så att den blef af 

mindre betydelse för de enskilda växtindividerna. Häraf kan 

man sålunda lära, att om stark härjning synes inträffa, det 

är bättre antingen uppskjuta gallringen en tid eller ock låta 

mellan de blifvande rofvorna nagra plantor tills vidare stå 

kvar. Äfven på detta fält kunde man konstatera, att de 
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svarast angripna plantorna stodo i lä. Det synes salunda 

sannolikt, att om stark vind rader under fjärilarnas flygtid, 

dessa hufvudsakligen samla sig för äggläggningen till mer 

eller mindre skyddade platser. När angreppet sa börjar, bör 

man salunda koncentrera utrotningsarbetet därstädes. 

Vid besöket .anställdes äfven ett par experiment med 

besprutning med kejsargrönt och fotogenemulsion. Nägon 

slutsats af dessa försök kunde emellertid ej göras. Nägra 

dagar efter besöket inträffade nämligen regn, hvilket i sin 

man bidrog att minska maskens antal. 

7. Till Gotland den 18 juli. Till Entomologiska An- 

stalten hade under ärets lopp inkommit flera skrifvelser fran 

en person i Barlingbo socken, herr A. OLIN, hvilken pastar 
sig ha funnit ett alldeles osvikligt medel mot de i tradgar- 

darna grasserande skadeinsekterna. Medlet bestod helt en- 

kelt däri, att man i trädgärden »inplanterade» myrstackar, 

samhällen af Formica rufa L. Resultätet skulle bli, att tra- 

den och buskarna »rensades» från all slags ohyra. Då nämn- 

de persons bref syntes fullt trovärdiga, och intyg om de för- 

menta resultaten lämnades äfven af en annan person i för- 

samlingen, ansågs en undersökning pa platsen fullt befogad, 

och förordnades assistenten utföra densamma. Besök gjordes 

i Barlingbo och på några andra ställen i trakten under tiden 

18—20 juli. 
Af herr OLIN lämnades assistenten en fullständig redo- 

görelse för de rön, han sedan åtskilliga ar tillbaka gjort med 

afseende på myrornas förhållande till skadeinsekterna. Herr 

O. hade nått den fasta öfvertygelsen, att nyssnämnda medel 
vore fullt effektivt för alla eventualiteter. Det framgick emel- 

lertid mer än tydligt, att flertalet af de »bevis», som fram- 

drogos, voro fotade på allt för svaga eller kanske rättare fel- 
aktiga grunder. Ty de nödvändiga förutsättningarna för ett 

rätt bedömande af iakttagelserna, kännedom om skadeinsek- 

ternas lifsvillkor och vanor, saknades alldeles. Under herr O:s 

ledning besågs en hel del smärre trädgardstäppor, i hvilka 

myrstackar funnos eller genom hvilka myrvägar framgingo. 

Vid tiden för besöket hade frostfjärilarna för länge sedan läm- 

nat träden. Bladverket syntes, som herr O. påpekade, syn- 

nerligen litet skadadt. Detta skulle vara myrornas verk. Fak- 

tum är, att frostfjärilhärjningen denna sommar i allmänhet 
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var obetydlig à orten, och sannolikt var detta rätta orsaken 

till de ringa fratsparen à trädens blad. I ett annat fall vi- 
sade sig trädgärdstäppan i fråga sa godt som rundt om kring- 
eardad af barrskog, hvilket val skyddat ganska afsevärdt fran 

frostfjärilar. Största intresset knöt sig till herr O:s egen lilla 
täppa, bestående af ett fåtal, i alla afseenden miserabla träd. 
Här hade myrstackar »inplanterats» och. deras innevånare 

voro nu som bäst i färd med »rensningen». Det påpekades 

särskildt, hurusom hundratals myror kröpo upp och ner för 

stammarna, allt i afsikt att skaffa sig byte. Man behöfde ej 

länge tveka om anledningen till myrornas besök i träden. 

Bladlöss och bladloppor funnos i oerhörda massor på kvistar 
och blad. Deras söta exkrementer lockade tusentals myror. 

Ett äpple förevisades. Det var maskstunget (af Carpocapsa) 

och i hålet sutto myror och slickade utsipprande safter. Här 

hade myrorna dödat och bortsläpat »masken», påstods det. 

Men »masken» fanns tyvärr kvar. Hur långt den naiva tron 

skulle sträcka sig, fick jag klart för mig, då jag i närheten 

af en af de »inplanterade» stackarna observerade en gammal 

träsäng. Den var ditställd för att myrorna skulle befria den 

från dess alltför talrika innevånare. 
I intet enda fall kunde något verkligt bevis för myrornas 

»nytta» påvisas, allra minst kunde bli tal om, att de utrotat 

några skadeinsekter. Som ytterligare »bevis» för myrornas 

nytta i trädgården framdrogs en gammal historia, att en man 

en gång af hämnd planterat en myrstack i Hablingbo kyrko- 

herdeboställes trädgård, men att »hämnden» sedermera be- 

fanns vara en välgärning, i det trädgården vardt skyddad för 

ohyra. För att se hur härmed egentligen förhöll sig, gjordes 

ett besök i Hablingbo, hvarvid naturligtvis »historien» kon- 

staterades vara en historia. Trädgården hade visserligen den- 

na sommar varit relativt fredad, men nog hade masken fro- 

dats där föregående ar. 
Det intryck assistenten af besöket hos herr OLIN fick, 

var att frågan om myrans nytta i trädgården väl behöfde 

pröfvas, men att herr O:s s. k. bevis ingalunda talade till 

myrans favör. I exempelvis herr O:s egen tradgardstappa 

var öfverflödet på bladlöss och bladloppor en gifven anled- 

ning till att myrorna trifdes där. Och all denna ohyra om- 
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huldades pa bästa sätt af de i detta fall ingalunda »nyttiga» 

myrorna. 

8. Till Karby i Össebygarns socken, Uppland, den 

11 oktober. Med anledning däraf att slökornflyet inom Össe- 

bygarns socken uppträdt i större mängd, förordnades assi- 

stenten att göra ett besök på platsen, dels för att taga känne- 

dom om insektskadornas omfattning, dels för att till veder- 

börande lämna råd angående lämpliga utrotningsmedel. 

Larverna hade först visat sig på rågen, när den kördes 

in pa eftersommaren. Vid besöket visade det sig, att lar- 

verna sedan gätt öfver pa ragbrodden. De skördade fälten be- 

gränsades af djupa, vid tillfället nästan torra diken. Omedel- 

bart intill dessa fält lago de nybesådda. Efter skörden hade 
larverna småningom dragit sig öfver dikena och angripit brod- 

den. På långt håll kunde man nu se, hur de gröna fälten 
voro begränsade af en c:a 4 meter bred, alldeles kal zon. En 

flik af ett fält sköt upp mot logen och var nu fullständigt 

kaläten. Larverna, som med rågen körts in, hade nämligen 

sedermera i samlad trupp begifvit sig ner till detta fält, där 

de nu medhunnit ett betydande stycke. — Från talrika när- 

belägna platser hade liknande härjningar försports. 

Utom de löpande göromålen, som alltmer ökas vid An- 

stalten, har undertecknad under året fortsatt undersökningarna 

rörande rönnbärsmalens flygtid och äggläggning, dess larvers 

förekomst i rönnbär och äpplen i olika delar af landet, hvari- 
genom kännedomen om. detta skadedjurs lefnadssätt blifvit 

så vidgad, att man numera med hopp om framgång bör kun- 

na taga itu med försök att motarbeta dess härjningar. Dä 

emellertid insekter merendels bruka uppträda på olika sätt 

och tider vid skilda tillfällen, få undersökningarna ännu ej 

anses afslutade, utan komma de att fortsättas och kontrolleras 

så snart det gifves lämpliga tillfällen härtill. 
Korrespondensen är till allra största delen ombesörjd af 

undertecknad och har erfordrat mycken tid, då antalet skrif- 



LAMPA: BERATIELSE TILL LANDTBRUKSSTYRELSEN 1905. 45 

velser enligt diariet uppgar till 923 nummer, hvilket öfver- 

stiger näst föregaende ars med 211. 

Under professor SJÖSTEDTS frånvaro har redaktörskapet 

af Entomologisk Tidskrift åter öfverlämnats till mig, hvartill 

kommer den fortfarande redigeringen af de med statsbidrag 

utgifna »Uppsatser i praktisk entomologi», hvaraf i är fem- 

tonde argangen utkommit. 
Assistenten A. TULLGREN har deltagit i förekommande 

arbeten och utfört tjänsteresorna, dels pa grund af inkomna 

rekvisitioner och dels pa uppdrag af Landtbruksstyrelsen, en- 

ligt undertecknads förslag. Dessutom har han utförligare stu- 

derat kvarnmottets (Ephestia Kiihniella ZELL.) lefnadssätt 

samt utfört försök till detta svara skadedjurs utrotande samt 

fortsatt sina studier öfver vara inhemska bladlöss och deras. 

lefnadssätt. Denna stora och i ekonomiskt hänseende myc- 

ket viktiga insektgrupp har hittills inom vart land blifvit för- 

summad langt mer än de flesta andra, hvarför det är på ti- 

den, att den blir bearbetad. Han har äfven lämnat under- 

visning i praktisk entomologi vid tradgardsskolorna vid Ex- 

perimentalfältet, Bergiilund och Rosendal a sådana tider, da 

hans närvaro vid Anstalten ej päfordras. 

Arbetsbiträdet E. SELLBERG har, som vanligt, ombesörjt 

de yttre arbetena, sasom gräfning, plantering, mindre repara- 

tioner etc., uppassningen vid Anstalten, besprutningen, äfven 

at en del i grannskapet boende personer, som ej på annat 

sätt kunnat få detta arbete riktigt utfördt, samt förfärdigat 

burar och andra redskap m. m. 

Såsom extra biträde har kandidat A. ROMAN under en 

del af sommaren varit anställd, hvarunder han hufvudsakligen 

haft till sysselsättning att ordna och bestämma de parasit- 

steklar, som blifvit infångade eller utkläckta från vid Anstal- 

ten uppfödda skadeinsekter. 

Uppfödande af skadeinsekter under kontroll har nu lik- 

som förut ägt rum, och komma därvid gjorda iakttagelser att 

1 sinom tid offentliggöras. De insekter, som före hösten icke 

blefvo fullbildade, äro utsatta i kallrum för öfvervintring eller 

under bar himmel, och ma bland dem särskildt omnämnas 

en mängd kokonger af rönnbärsmalen, som erhållits dels ur 

äpplen och dels från rönnbär. 
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Af skadeinsektsamlingar hafva inalles sex tämligen full- 

ständiga uppsatts och afsandts till Alnarp, skogsinstitutet, 
landtmannaskolor och enskilda personer. 

För Naturhistoriska Riksmuseum har preparerats och läm- 
nats en del smafjärilar sasom bytesmaterial. 

Den tryckta berättelsen öfver verksamheten vid Anstal- 

ten under 1904 har utdelats till korrespondenter, länsträd- 

gardsmästare och flera andra, som däraf kunna draga nytta. 

Af de med statsanslag utgifna »Uppsatser i praktisk ento- 
mologi» har Anstalten af Entomologiska Föreningen kostnads- 

fritt erhallit ett tillräckligt antal exemplar för byten med prak- 

tiskt entomologiska institutioner i utlandet, och enligt öfverens- 

kommelse med nämnda Förening kan numera nämnda publi- 

kations femton årgångar genom Anstalten utlämnas till re- 

kvirenter till ett betydligt nedsatt pris, hvarigenom detta nyt- 

tiga arbete kan få en yttreligare spridning bland allmän- 

heten. 

Flera populära uppsatser rörande skadeinsekter hafva af 

Anstaltens tjänstemän utarbetats för tidskrifter och allmänna 

tidningar, och föredrag hafva hållits, där sådana påkallats. 

Den mycket omfångsrika utländska litteraturen om skade- 

insekter, som Anstalten förvärfvat genom byten eller inköp, 

har rådfrågats och uppmärksammats så långt tiden med- 
gifvit. Ritningar öfver skadeinsekter hafva som vanligt på 

stället utförts. 

Profbesprutningar med kejsargrönt äro emellanåt utförda 

och hafva utfallit efter önskan, hvarom utförligare omnämnes 

a andra ställen. 

Antalet besök för upplysningars inhämtande har uppgått 

till 55, och telefonbuden hafva varit långt flera. 

Bemyndigande att använda kejsargrönt mot insekter har 

under året lämnats till 213 sökande, hvarigenom hela antalet 

personer, som numera författningsenligt äga rätt att begagna 

detta giftiga färgstoft till nämnda ändamål, utgör 1,238. 

Många prof på insekter och af sådana skadade växt- 
delar hafva insändts jämte förfrågningar rörande dem, och 

gifvit anledning till undersökningar och svar. Sådana hafva 
hittills påkallat mycken tid, men blifva lättare utförda i den mån 

Anstaltens samlingar hinna ökas och fullständigas. Äfven 

prof på skogsinsekter och parasitsvampar jämte förfrågningar 
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därom hafva som vanligt inkommit och besvarats efter om- 

ständigheterna. Då likväl sådana saker ej egentligen till- 
höra Anstaltens verksamhetsområde, och tillräcklig litteratur 

saknas, hafva nämnda insekter ibland endast blifvit bestämda 

till arten, hvarefter hänvisats till skogstjänstemännen för råds 

erhållande. Hvad prof och frågor rörande svampar beträffar, 

hafva dessa i de flesta fall öfverlämnats till fackmännen. 

Äfven under det gångna året har Anstalten ihågkommits 

med gäfvor från enskilda personer, dels utom och dels inom 

landet. Af de senare må här med tacksamhet omnämnas: 

Professor Y. SJÖSTEDT: Sveriges Statskalender för 1904. 

Konservator H. MUCHARDT: Lefvande Pacillus rosszz, 

andra insekter och larver. ; 

D:r H. NORDENSTRÖM: 70 arter af honom insamlade och 

bestämda parasitsteklar. 

Kandidat A. ROMAN: Diverse för samlingen nya parasit- 

steklar. 

Direktör G. LIND: Växter och en samling angripna äpplen 

fran Skåne. 

Jägmästare O. G. NORBÄCK: Regnmätare m. m. 

Lektor C. H. JOHANSSON: En samling Mzcrocoleoptera. 

Anstaltens tjänstemän: Böcker m. m. 

Undersökningsmaterial har sändts fran: Direktör J. JONS- 
SON, Gripsholm, lektor T. HEDLUND, Alnarp, tradgardsma- 

staren C. BERGSTRÖM, Gerstorp, direktör M. P. ANDERSEN, 

Jönköping, länsträdgärdsmästaren C. EKENSTAM, Stenshufvud, 

tradgardskonsulenterna G. LINDEN och C. F. MOHR, Lin- 

köping, A. PETTERSSON, Stenkullen, inspektor A. W. OLIN, 

Barlingbo, kand. C. G. DAHL, Adelsnäs, A. ANDERSSON, 

Sandklef, länsträdgärdsmäst. L. C. LORENZEN, Varberg m. fl. 

Ett nytt, tidsenligt och utmärkt välgjordt insektskap har 

inköpts från snickaren J. A. BOBACK i Hjo, och meningen är 

att ditflytta den vid Anstalten upprättade nordiska fjäril- 

samlingen, som hittills haft plats i ett gammalt och mindre 
lämpligt förvaringsrum. Detta var desto angelägnare, som 

de ömtåliga fjärilarna för tillfället utgöra den värdefullaste 

delen af Anstaltens samlingar och snart torde vara en af de 

fullständigaste och i allmänhet bäst hållna sådana i Skandi- 
navien. Macrolepidoptera äro nämligen nästan fullständigt 
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representerade, och Mzcrolepidoptera redan ganska talrika 

samt ökas årligen till arter och exemplar. Därigenom att 

uppfödningsförsök i ej ringa skala äga rum, erhållas larver 

och puppor, som prepareras och insättas jämte de fullbildade 

insekterna, hvilket hittills just ej varit vanligt i samlingar, 

men måste i hög grad öka sadanas praktiska nytta. Genom 

denna del af institutionens verksamhet blifva äfven de sär- 

skildt upprättade biologiska skadeinsektsamlingarna till godo- 
sedda och allt fullständigare, hvilket är af synnerlig vikt för 

arbetena på stället, då de komma att vara en, hvad man 

skulle kunna kalla uppslagsbok vid bestämningen af de man- 

ga prof på skadeinsekter, som insändas med begäran att fa 

veta deras namn samt medlen mot dem. 

Då vid våra läroverk, såväl lägre som högre, i allmän- 

het ej kan lämnas nödig handledning i sådana saker, som en 

nybörjare i entomologiska studier så väl behöfver känna, blir 

det snart sagdt en nödvändighet, att åtminstone personer, 

som sådant önska eller begära, nagonstädes kunna paräkna 

nödiga upplysningar och råd. Med anledning häraf har man 

vid Anstalten, så långt omständigheterna medgifvit, sökt ga 

sådana önskningar till mötes. Af samma orsak stå samlin- 

garna till tjänst för alla, som vilja använda dem för studier 

eller jämförelser. Hvad den praktiska entomologien beträffar, 

kan den ej annat än vinna härpå, alldenstund det ännu är 

allt för få personer, som sysselsätta sig med denna allmän- 

nyttiga kunskapsgren, i synnerhet gäller detta hvad lands- 

orten beträffar, där så rika tillfällen till studier och iakttagel- 

ser stå till buds. 
Då nu åtta år förgått sedan Anstaltens byggnader upp- 

fördes, var det högst nödvändigt att ytterväggar m. m. om- 

målades, och har detta skett i år, hvarförutom taken strukits 

för andra gången. Något särskildt anslag till detta rätt kost- 
samma arbete har ej anlitats, utan är det utfördt med medel, 

som till någon del reserverats från föregaende år och dels 

under året inbesparats af statsanslaget till Anstaltens under- 

hall och drift samt andra löpande utgifter. 
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Af insekter, som varit foremal för skriftvaxling och under- 

sökning vid Anstalten, ma här omnämnas följande: 

Fran akern. 

Gulhäriga skinnarbaggen (Ozceoptoma opaca L.). Denna 

skalbagge har visserligen ännu ej åstadkommit några större 

härjningar, men underrättelser inkomma årligen om dess upp- 

trädande här och där inom landet ända upp till Lappland. 

I Uppsatser i praktisk entomologi 1895 förekommer en ut- 

förligare uppsats om densamma samt ett par närstående ar- 

ter, som ätföljes af en färglagd tafla, och i näst föregående 

berättelse omnämnes den senast. 

Under nu till ända lupna år har den uppträdt à egen- 

domen Onsjö nära Vänersborg och förstört sockerbetorna på 
ett fält samt något senare äfven spenat (SV. HAMMAR). 

I Luleådalen, Svartlåtrakten, har den angripit rofvor och 

trädgårdsväxter (E. FRESK). Äfven från Lidköpings socker- 
bruksaktiebolag sändes larver, emedan dessa enligt upp- 

gift på några dagar uppätit sockerbetsplantorna à ett fält om 

10 tlds areal (A. SYNNERGREN). Som skadedjur på korn- 

brodd har den länge varit känd i Norrland. 

Som medel har uppgifvits besprutning med kol- 

svafla (1 del) och vatten (10 delar), gödsling med konstgjorda 

ämnen, utströning af kalk, gaskalk, sot och svafvel kort för- 

ut innan plantorna uppkomma (ÖRMEROD). Man har an- 

tagit, att ladugårdsspillning utförd på våren skulle locka 

skadedjuren till fältet, och därför afrådt därifrån. Det har 
dock i ett fall visat sig, att så ej alltid är händelsen (se föreg. 

berättelse, sid. 51). Lockbeten af små gräsbundtar mellan 

plantorna, här och där utlagda, omnämnas af SCHÖYEN, af 

vensom nedförandet i jorden af lerburkar, försedda med kött- 

bitar på bottnen, hvari djuren nedfalla och ej kunna ater upp- 
klättra. 

Vid Anstalten gjordes för något år sedan försök att be- 

spruta plantor med schweinfurtergrönt och vatten ('/, gr. till 

en liter), och alla på dem befintliga larver dogo, sedan de 

ätit af bladen. 

Rapsbaggen (Meligethes æneus F.) har varit föga om- 

talad sedan de stora härjningarna à rapsen på Gotland 1803 

och 94 (se Upps. i prakt. entomologi för 1894), där rapsod- 

Entomol. Tidskr. Årg. 27, H. 1 (1906). 4 
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lingen sedan måste flerstädes för en kort tid inställas. Att 

så väl skalbaggen som larverna hålla till i korsblommor, torde 

vara allmänt bekant. 

Från Trolmen i Västergötland erhölls prof på insekten 
jämte upplysning om, att den i flera år skadat eller förstört 

kalfroodlingarna därstädes (S. HAMILTON). 

Hvad medel mot densamma beträffar, skulle besprutning 

med kejsargrönt kanske vara till nytta, om den skedde in- 

nan blomknopparna öppnats, emedan skalbaggen gör ett hål 

på knoppen för att komma åt att lägga äggen inuti den- 

samma. Under solskensdagar, på förmiddagen och efter kl. 3 

e. m., kan en mängd skalbaggar infangas medelst en pas- 

sande haf och sedermera dödas, hvilket arbete ej är på långt 
när så besvärligt, som man kanske föreställer sig, i fall det 

är fråga om mindre områden. Pa ett par timmar kunna mas- 

sor af skalbaggar sålunda infångas och dödas, ty på Gotland 

erhöllos under sammanlagdt lika lang tid öfver 21,000 styc- 

ken i hâfven. (Jfr ber. 1894, s. 8). 

Sädesknäpparen (Agrzotes lineatus L.) har omnämnts 

blott fran ett ställe, nämligen Lyckäs i Jönköpings län, där 
larverna mycket skadade hafrebrodden (L. TOLF). — Att detta 

mycket allmänna skadedjur pa mänga häll anställt mer eller 

mindre förödelse pa sädesbrodd och rotfrukter, torde vara 

tämligen säkert. 

Ållonborrar svärmade ovanligt allmänt i hagar, där 

ek och björk växa, vid Sjögerås i Vilske härad af Väster- 

götland omkring den 20 maj (E. GRÖNVALL). Något prof 

erhölls ej, hvarför arten icke med säkerhet kunde bestämmas, 

synnerligast då svärmningsplatsen ej är belägen längt från 

Vårgårda, som hittills ansetts vara den nordligaste för allon- 

borrens (Melolontha vulgaris F.) förekomst i större mängd. 

Förmodligen var det fråga om kastanieborren, hvilket blir 

än sannolikare därigenom, att svärmningsåret ej öfverens- 

stämde med ållonborrens i Skåne och Halland. 

Det har ej afhörts någon ållonborresvärmning af betyden- 

het nu på flera år i de nämnda landskapen, men huru länge 

detta lyckliga förhållande kan komma att räcka, kan ej på 

förhand sägas. Måtte man emellertid ej underlåta att år- 
ligen iakttaga skadedjuren, så att insamling må kunna åter 
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med allvar pabörjas, innan de fatt taga öfverhand, liksom det 

skedde under föregaende svärmningsperioder. 

Klöfverspetsvifveln (Apzron apricans HBST.), hvars lar- 

ver uppäta de omogna fröen i klöfverblommorna, har i är 

uppträdt mer än vanligt talrikt vid Sörbylunds egendom i 
Sköfdetrakten (C. H. BECKMAN). 

Någon betydligare skada pa den klöfver, som skördas 

till hö, kan insekten naturligtvis ej ästadkomma, men frö- 

skörden blir mindre gifvande, allt eftersom den förekommer 

i större antal. Med anledning af dess lefnadssätt, kan knap- 

past nagot mot densamma hastigt verkande medel ens före- 
slås. Att afsla klöfvern sa tidigt, att larverna ännu ej hun- 
nit förpuppas, torde nog för närvarande vara enda tänkbara 

utrotningsmedlet, som dock ej kan visa någon verkan förrän 

kommande ar. De i förtid bruna och liksom förtorkade 

blomhufvudena tillkännagifva tydligt nog larvernas närvaro. 

Randiga ärtvifveln (Széones lineatus L.) gjorde nog skada 

på plantorna af ärter och bönor förliden vår öfverallt, fastän 

ej mer än tva skrifvelser nämna därom. Den torra väder- 

leken var särdeles gynnsam för skadeinsekten och hindrade 

de späda plantorna att hastigt växa, hvilket senare är ett 

hufvudvillkor för, att de skola kunna stå emot angrepp. Den 

ena brefskrifvaren omnämnde, att djuren voro mycket talrika 

vid Lyckås i Jönköpings län på ärter och vicker (L. TOLF). 

Det andra meddelandet var från Svensksund i Östergötland 

(S. FLACH). Här märktes viflarna ej på våren utan på hösten 
i milliontal först efter ärternas skörd. Vid denna årstid 

kunde de ej särdeles skada, men man får se hur det kan bli 

nästa vår, om alla dessa viflar komma att uthärda vintern. 

Att de öfvervintrade viflarna äro mer eller mindre allmänna 

vårtiden, då de kunna skada mest, beror naturligtvis på deras 
förökning föregående år samt kanske i någon mån på vin- 
terns beskaffenhet. 

Artsmygen (Bruchus pisi L.) som ofta brukar före- 

komma i från Ryssland, Tyskland och England importerade 

ärter, har ej omnämnts mer än från ett håll, nämligen Rö- 
dened i Västergötland, där man funnit viflar i ärter, köpta i 
Göteborg och dit införda från England. Vi få hoppas, att 

den efter vanligheten ej fortplantat sig efter sådden, utan för- 
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svunnit. Nagot bevis härför har jag dock ej lyckats er- 

halla. 

Renfanebaggen (Adimonia lanaceti L.) har sändts fran 

tva hall. I Karlskoga angrepo larverna rofvorna, men upp- 
hörde därmed, enligt uppgift, sedan bladen beströtts med 

aska (K. SÖDERHOLM). I Jämtland förekommo de på gräs, 
hvilket ej är ovanligt i Norrland på de ställen, där röllekan 

(Achillea millefolium) växer ymnigt, emedan denna växt ut- 

gör deras förnämsta föda under vanliga förhållanden. 

Utom förenämnda växter angripa larverna enligt hittills 

vunnen erfarenhet äfven potatis (Norge och Norrland) och 

klöfver (Jämtland). En rätt stark lysollösning erfordras för 

att döda dem, enligt vid Anstalten gjorda försök. Kejsar- 

grönt borde vara verksamt och kunde nog med fördel an- 

vändas, då larverna Ofverga från en gräsmark till en när- 
belägen åker. 

Fläckiga skôldbaggen (Cassida nebulosa I.) angrep 

sockerbetorna vid Rosendal på Gotland och har säkerligen 

gjort skada på flera andra ställen, fast uppgifter därom 

saknas. 

Fritflugan (Oscnis frit L.) har pa manga håll i följd af 
den torra våren gjort stor skada, först på sädesbrodden och se- 

dermera pa de ännu omogna kornen i axen. I brodden märkes 

larvens närvaro lätt därpå, att den angripna stjälken nedtill 

blir ovanligt grof, och att ofversta eller yngsta bladet gulnar, 

emedan larven angripit detsamma nederst uti öfre bladslidan 

eller nära rothalsen. Lättast använda medlet häremot torde 

öfvergödsling vara, för att få en snabbare och kraftig växt 

hos de friska skotten. Har föranledt till 8 skrifvelser. 

Kornflugan (Chlorops pumilionis BJERK.) har nog af 

förenämnda orsak gjort skada pa manga hall, fast blott föga 
därom bekantgjorts. Man påstår, att flerstädes i Skane '/ıo 
af korngrödan förstörts, fast plantornas sidoskott hunno så 

utbildas, att de betydligt bidrogo till minskandet af för- 

lusten. 
Vid Anstalten var en ny gräsplan besådd med korn och 

gräsfrö, och på denna hade flugorna slagit sig ned och lagt 
ägg på kornplantorna i sådan mängd, att säkerligen en tion- 

del af dessa blefva förstörda af larverna. Detta syntes nog 

förvånansvärdt, emedan korn eller höstsäd ej växte nära in- 
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till platsen, och denna dessutom omgifves af vatten och hôgre 

belägen skogsmark; men bestyrker en af mig fôrut gjord 

erfarenhet, att honorna kunna vara rätt nyckfulla vid valet 

af plats för sin ägglägening, i det de ibland flyga förbi det 

närmast befintliga, som det kan tyckas för äggläggning lämp- 

liga fältet, till ett annat ganska långt därifrån beläget. 
Betflugan (Arthomyia conformis FALL.) är antecknad 

från Blombergs egendom i Västergötland, där larverna all- 

mänt förekommo i bladen af sockerbetor, och man befarade 

stora förluster, ty med anledning af den ihärdiga torkan stodo 

plantorna mycket efter i växten och hade svårt att motstå 

angreppet (E. HELLSTRÖM). Samma synes förhållandet varit 

vid Jätsbergs gård i Kronobergs län och Brestad, Kuddby, i 

Östergötland, samt Bagartorp i närheten af Nyköping, där 

rödbetorna härjades. 

Morotflugan (/Psz/a rose FAB.) uppträdde och skadade 

morotplantorna vid Bagartorp (BERGGREN). 

Timotejflugan (Clezgastra armillata ZETT.) har på många 

ställen skadat timotejaxen, hvilket sker 1 öfversta bladslidan, 

innan axen framkomma. Prof på skadade ax hafva sändts 

från Göingegärden, Varberg (E. GULLANDER), Gullskog i 
Skaraborgs län, där skadade ax voro allmänna i hela trak- 

ten (K. RINGQUIST), fran Frillesas i Halland (C. A. BJÖRK- 
BLOM), Äsarp i Västergötland, hvarest anda till 50 "/, af 

axen angripits, och i Skane (HEDLUND). 

Halmstekeln (Cephus pygmaeus IL.) brukar vara sällsynt 

i Sverige, men förekom rätt, allmänt detta ar i hvetestran a 

försöksfälten vid Svalöf (TEDIN). Larven angriper strasad 

och gräs. Äggen läggas i maj eller juni vid öfversta stra- 

leden och utkläckas inom 14 dagar, hvarefter larverna passera 

nedåt i strat och öfvervintra i stubben. Straet gulnar och tor- 

kar, hvarvid axet förblir tomt och upprättstaende. Ä an- 

gripna fält bör mejningen eller slåttern ske nära intill jord- 

ytan, och djup plöjning äga rum på hösten, då förhållandet 
sådant medgifver. 

Kälfjäriln (Pieris brassice L.) och rofvefjäriln (P. rapa L.) 
hafva varit talrika på många ställen och i sin mån bidragit 
till att skada och försena skörden af kålväxterna. I skol- 

trädgården vid Röetved i Skåne angrepo larverna bladen på 
rofveplantorna, men en del af dessa besprutades med kejsar- 
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grönt och fingo hafva bladen kvar nästan oskadade, 

hvaremot obesprutade plantor till större delen uppatos (PRAM- 
BERG). Vid Alnarp förekommo larverna i sådan mängd före- 

gaende ar, att kalbladen uppätos, så att blott de gröfre ner- 
verna voro kvar, men hvitkålen lämnade likväl på hösten 

hufvuden, som dock knöto sig sent och blefvo af ringa stor- 

lek. År 1905 syntes larven blott på få ställen, och fjärilarna 

voro ytterst sällynta (HEDLUND). Vid Algustorp, äfven i 

Skane, voro fjärilarna däremot mycket allmänna, men lar- 

verna jämförelsevis få (N. KARLSSON). Möjligen hade fjä- 
rilarna gjort vandringar, hvilket emellanåt händer. 

Bade rofvefjärilar och rapsfjärilar (P. napi L.) voro ytterst 

allmänna 1905 i Skåne, och smålarver funnos äfven, men regn- 

tid inträffade, och då försvunno de till största delen. 

Vid Hede i Älfsborgs län varsnades massor af puppor 

af P. napi i roflandet under oktober (W. HAMILTON) — En- 
ligt RITZEMA Bos kunna de kältjärilpuppor, som eljest bruka 

öfvervintra, lämna fjärilar redan under hösten, om väderleken 

är mild. Dessa lägga visserligen äfven ägg, och larver kunna 

utkläckas, men hinna ej bli fullväxta, utan dö under vintern. 

Sädesbroddflyet (Agrotis segetum L.) har i larvstadiet 

gjort ej obetydlig skada på sockerbetorna i S. Ö. Skåne samt 

varit allmänt vid Sandbäck i Blekinge. Från flera håll har 

denna mycket skadliga jordlarv ej afhörts i ar. 

Hvitaxflyet (Hadena secalis BJERK.), hvars larv öfver- 

vintrar och lefver först i höstsädesbrodden samt sedan under 

sommaren 1 stråna, ofvanför öfversta leden, där han afater 

strået, hvarigenom axet hvitnar och torkar utan att sätta 

frukt, har ej omnämnts från mer än ett ställe, nämligen Bro- 

by, Arneberga i Östergötland (A. G. HANSTRÖM). Det är 

vanligen ragen, som angripes, men här var det hvetet, och 

skadan skulle varit ganska betydlig både på nämnda egen- 

dom och hos grannarna. 

Kälmalen (Plutella maculipennis CURT., cruciferarum 

ZELL.) har i följd af torkan under kälväxternas första och 

ömtäligaste period anställt vidtgaende härjningar och för- 

anledt till 31 skrifvelser. Är på annat ställe omnämnd i 

denna berättelse. 
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Fran trädgarden. 

Apelöronvifveln (Otiorrhynchus picipes L.) Denna vifvel, 
som är känd för att gnaga barken och knopparna pa apel, 

päronträd, körsbärsträd, hallon, vinrankor m. m., och om da- 

gen häller till pa jorden samt är framme och äter under nat- 
ten, har i àr gjort ej obetydlig skada pä plantor af ask och 

än, mer af lönn vid Tosterup i Skåne (HEDLUND). Enligt 
Boas skall den krypa in uti de halmband, som lindas om- 

kring träden, och där kunna fangas. 
Färade öronvifveln (Otiorrhynchus sulcatus F.) har hit- 

tills varit rätt sällsynt i sydligaste Sverige, men under detta 

är visade den sig allmän vid Hököpinge i Skane, där den 

anställde stor förödelse pa jordgubbsplantorna under juni 

mänad. Det torde nu vara forsta gängen, som denna vifvel 

upptages säsom skadedjur i vart land. Den finnes numera 
äfven i N. Amerika och Nya Holland, dit den blifvit införd. 

Enligt TASCHENBERG framkommer vifveln om vären, gnager 

dä pä flerahanda plantor och blir sedan skadlig för vinstockar, 
hvars rötter skadas aflarven. Förpuppning om våren, pupptiden 

14 dagar. — Larven bildar ring- eller spiralformiga gängar i 
rotbarken, hvarigenom roten slutligen dör. RÜBSAAMEN föreslar, 

att som utrotningsmedel begagna kolsvafla, som föres ned i 

jorden till närheten af det à roten skadade stället. 

Kälvifveln (Ceuthorrhynchus rape GYLL.) är hittills an- 

sedd som mycket sällsynt i Sverige, men i ar har den upp- 

trädt allmänt vid Adelsnäs i Östergötland, och icke nog där- 

med, ty den har äfven visat sig kunna vara ett verkligt skade- 

djur genom att urhälka rotstockarna pa kälplantor. Som ett 

utförligare omnämnande rörande densamma, jämte bifogade 

figurer, är af assistenten TULLGREN infördt i Landtbruks- 

styrelsens meddelanden N:o 111, får jag hänvisa härtill. Emel- 

lertid hafva vi fått att göra med ännu en ny skadeinsekt 
att lägga till de många, som förut varit kända. 

Apelskottbocken (Pogonocherus fasciculatus D.G.). Herr 

NILS KARLSSON i Algustorp, Balingslöf, skrifver: Ungefär en 

vecka före midsommar fick man på äppleträden se många 

nya skott vissnade, och vid undersökning befanns, att de 

voro ihåliga och någon gång innehöllo en liten larv, som för- 

orsakat detta, men efter midsommar kunde jag ej finna någon 
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sadan. Dessa skadade skott varsnades mest i Hessleholm, 

Balingslöf och Yngsjö. Skadan var dock ej stor. — Jag har 

anledning tro, att dessa larver tillhörde ofvannämnda skal- 
baggar, då de förekommo på sådant sätt. 

Dock kan detta vara tvifvelaktigt, då inga puppor an- 

träffades, ty dessa borde funnits kvar i urhälkningen. Apel- 

märgstekeln (7axonus glabratus FALL.) lefver äfven i skotten, 

men brukar träffas i unga plantor i trädskolor; och kunde 

det varit denna stekels larver, som urhålkat kvistarna i än- 

darna, eftersom de ej syntes till efter midsommar, då stek- 

larna redan utvecklats och flugit bort. 

Hallonjordloppan (Batophila rubi PAYK.) En mycket 

liten skalbagge, som i likhet med andra jordloppor har för- 

mägan att hoppa, emedan den blifvit utrustad med ovanligt 

starka och grofva baklår. Den är till färgen svart och grön- 

glänsande, pannspröt och ben rödgula. Det är troligen först 
ı ar, som denna insekt i Sverige ertappats som skadedjur. 
Jordgubbsplantorna förstördes rätt grundligt af honom vid 

Anstalten äfvensom vid Kvistrum i Kalmar län och troligen 

på många andra ställen, fast kanske ingen lade märke där- 

til. Se vidare härom i TULLGRENS: Studier och iakttagelser 

rörande skadeinsekter i Meddelanden från K. Landtbruks- 

Styrelsen N:o 111. 

Krusbärstekeln (/Verzatus ribesit SCOP.) har visat sig 

och härjat krusbärsbuskarna pa manga ställen inom landet, 

men har öfverallt, där kejsargrönt användts i god tid, kunnat 

med lätthet utrotas, hvarigenom både blad och bär blifvit i 

behåll. Nırs KARLSSON i Balingslöf (Skåne) uppger, att han 

aldrig förr sett en så stark härjning af larverna som i år. 

Man bör undersöka buskarna, först och främst de nedersta 

grenarna, då bladen blifvit fullt utvuxna, och om då på dessas 

undersida märkas små hvita ägg sittande radvis intill nerverna, 

böra de afplockas och förstöras, eller tager man till sprutan, 

ifall äggen redan kläckts och små larver sitta på bladkan- 

terna. — Att plocka bort bladen tillika med larverna går 

äfven för sig, men är besvärligare. Att bespruta hela bu- 

skarna är sällan behöfligt, utan plägar det vara nog att spruta 

pa de grenar, där larverna äro samlade. Dessa sitta tätt till- 

sammans medan de äro yngre. 
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Om man fär se en eller flera buskar sta kalätna, bevisar 

detta blott, att ägaren är ouppmärksam och liknöjd. 

Äpplestekeln (Hoplocampa testudinea KıuG.). Prof på 

äpplekart, som starkt angripits och skadats genom denna 

stekels larver, ingingo från Stufsgard och dess granngard Sand- 
klef i Halland (C. A. BJÖRKBLOM). Somliga äpplesorter voro 
oskadade, och vid Sandklef blefvo i synnerhet säfstaholms- 

äpplena svärt angripna. Larverna lefva ungefärligen pa samma 
sätt som den vanliga äpplemasken, men deras svartbruna ex- 

krementer, som uppfylla gängarna, hafva en vedervärdig lukt, 

mest liknande vägglössens. Ett något utförligare omnäm- 

nande af skadedjuret återfinnes i en liten skrift: Rönnbärs- 

malen, som äfven kommer att intagas i Entom. Tidskrift och 

Uppsatser i prakt. entomologi för 1906. » 
Plommonstekelns (7. fulvicornis KLUG.) larver upp- 

trädde ett par ar ä rad vid Stjerneholm i O. Karup och or- 

sakade mycken skada, i synnerhet a reineclaudtraden, men 1 

ar syntes de ej till (EMELIE KARLSSON). Vid Jönköping 

härjade larverna plommonen starkt for nagra ar sedan, upp- 

horde darmed en tid, men aterkommo 1905 och ansagos da 
förstöra 50—60 proc. af dem (N. P. ANDERSEN). Vid Sve- 

dala 1 Skane harjade de likaledes i flera ar a rad (N. LARSON). 

De skadade plommonen hafva ungefarligen samma elaka lukt 

som den af applesagstekeln angripna applekarten. 
Aggen läggas i blommorna, ett i hvarje blomma, och 

larverna utklackas efter 8—14 dagar samt ata sig ini karten, 

da denna uppnatt ett hampfrös storlek. En kort förut fore- 

tagen besprutning med kejsargrönt skulle nog vara till nytta, 

eljest kanner man ej annat verksamt medel, an att nedskaka 

steklarna pa dukar under blomningstiden, eller att forstora 

den skadade karten etc. RITZEMA Bos foreskrifver att be- 

spruta traden med dekokt af fladerblommor, just da blom- 
morna sla ut och annu en gang under blomningen. Som 

larven Ofvervintrar i jorden under träden, kan dennas om- 

gräfning och tilltrampning tidigt på våren göra nytta: 
Stackmyran (Formica rufa L.) Inspektor A. W. OLIN 

i Barlingbo på Gotland hade inlämnat en skrifvelse, hvari 

han säger sig hafva uppfunnit ett osvikligt medel mot frost- 

fjäriln och hvarjehanda skadeinsekter, hvarför han ansåg sig 

böra tillerkännas en belöning af allmänna medel, hvartill An- 
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stalten borde kunna taga initiativet. Detta insektfordrifvande 

medel bestod: daruti, att stackmyror inplanterades i träd- 

gärdarna och var alltsa ej en ny uppfinning, alldenstund en 

ingeniör MODÉER redan ar 1768 föreslagit ett liknande i en 

skrift, som inlamnades till Vetenskapsakademien med anled- 

ning af, att denna da for andra gången utfäst en: belöning till 

den, som kunde inkomma med den basta afhandlingen rörande 

utrotandet af insekter, som vid den tiden anstallde svara 

harjningar i tradgardarna. En utforlig och roande berattelse 

om denna sak af KNUT BOVIN kan läsas i Sv. pomolog. Für- 

eningens arsskrift for 1904. 

Da under de 138 ar, som förgätt sedan MODEER fram- 

ställde sitt förslag, intet synes hafva förekommit, som vits- 

‘ordar detsammas brukbarhet och nytta, och flertalet frukt- 

odlare anse, att myror i trädgårdar eller bostäder blott för- 

orsaka skada eller förargelse, och för den skull göra allt för 

att bli dem kvitt, där de innästlat sig, kunde herr OLINS 

önskan ej beaktas, innan grundliga och vidtomfattande under- 

sökningar föregått. 
Att sådana borde företagas, då tillfällen erbjuda sig där- 

till, kan under sådana förhållanden ej förnekas. För att 

komma saken nagot närmare, uppmanades genom tidningar 

och skrifvelser de personer, som hade någon erfarenhet i 

ämnet, att därom lämna upplysningar till Anstalten. Flera 

sådana hafva med. anledning häraf inkommit, men äro hvar- 

andra så motsägande, att något säkert omdöme däraf ej kan 

åstadkommas. Den ena afstyrker inplantering af myror, emedan 

dessa anses åstadkomma mer förargelse än nytta, och en an- 

nan tror, att djuren kunna göra gagn, emedan han sett dem 

släpa en och annan larf nedför trädstammarna. Äfven upp- 

gifves, att i den eller den trädgården härjning ej förekommit, 

och att myror hafva sitt bo antingen i tradgarden eller i den 

omedelbara närheten däraf. Andra påsta, att oaktadt my- 

rornas närvaro insekthärjning inträffat. Lägges härtill, att 

en eller annan trädgård blifvit skonad, fastän myror ej funnits 

ens i närheten, så finner man, att genomgående undersök- 

ningar under kanske en längre tid äro behöfliga, för att man 

skall kunna bli klok på, om myrorna i allmänhet äro till 

skada eller nytta 1 trädgården. 

Förordnande utverkades hos Landtbruksstyrelsen för assi- 
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stenten TULLGREN att besöka Barlingbo för att undersöka 

tillståndet i de trädgårdar, hvari det OLINSKA medlet blifvit 

användt, och får jag hänvisa till hans reseberättelse, som för- 
ut är anförd. 

Frostfjäriln (Cheimatobia brumata 1.) Ägg, som vid 

Anstalten öfvervintrat i fria luften, började kläckas den 17 

maj, alltså i år något tidigare än under de två föregående 
aren, ty 1903 började kläckningen den 20 och 1904 först 

den 24 maj. Som vanligt tillkännagafs detta i flera tidnin- 

gar genast, på det att man nu skulle skynda på med be- 

sprutningen. Enligt NILS KARLSSONS i Balingslöf meddelande 

skulle larverna utkommit i Skåne redan i månadens början. 
Se vidare a annat ställe i denna berättelse. 

Äpplevecklaren (Carpocapsa pomonella 1.) bidrog i sin 

mån till äppleskördens dåliga beskaffenhet, ehuru larven 
kanske ej var så talrik som under vanliga år. Är 1904 var 

äpplemasken flerstädes ganska sällsynt, med anledning af före- 

gående års missväxt på äpplen. I Anstaltens lilla trädgård 
blommade äppleträden omkring den 4 juni, och blombladen 

voro affallna den 15, då andra besprutningen ägde rum. Den 

20 fångades den första äpplevecklaren på ett äppleträd och 

sedermera en och annan. Den andra besprutningen skedde, 

som det syntes, något för tidigt för att verka mot äpplemasken, 

ty det dröjde väl flera dagar därefter, innan fjäriln började 

lägga ägg, och hade nog den föreskrifna besprutningen 10—12 

dagar senare varit af större betydelse. Ganska många äpplen 

blefvo nämligen maskätna, och den iakttagelsen gjordes, att 

nu på de allra flesta voro ingångshålen belägna på sidorna 

och ej, som allmänt antagits, uti det kvarsittande blomfodret 

(flugan). Man får hoppas, att detta skett tillfälligtvis, ty eljest 

skulle besprutningens verkan betydligt förminskas. 

Herr ÖRTENGREN omnämnde vid ett besök, att han i en 

del af sin stora trädgård, där äpplemasken för något år sedan 

var mycket allmän, numera nästan befriats därifrån genom vid 

lämplig tid företagen besprutning. 

Rönnbärsmalen (Argyresthia conjugella ZELL.). Till hvad 
som förut anförts rörande denna malfjäril må följande till- 
läggas. 

Från trädgårdsmästaren C. BERGSTRÖM, Gerstorp, Malm- 

slätt i Östergötland, sändes en liten samling oxelbär, hvilken 
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i en bleckask förvarades under vintern i kallrum. Den 14 

april 1906 undersöktes bären, och da voro de flesta af dem 

skrumpna och möglade, men nagra voro ännu gulröda, och 

pa dessa syntes likadana fläckar och ingångar som året förut 
på äpplena. Flera larver hade krupit ut och spunnit in sig 

i kokonger, som voro lika dem man finner i äpplena. Som 

ingen fjäril ännu blifvit utkläckt, kan ej med visshet sägas, 

om kokongerna tillhöra conjugella eller någon närstående art, 

ehuru det första är högst sannolikt. 

Under det rika rönnbärsåret 1904 undersöktes dock äfven 

oxelbär, och kunde i dem då ej upptäckas andra än lar- 

verna till en liten parasitstekel, som sedan blef utkläckt vid 

Anstalten. Larverna lefde inuti kärnorna. Man kan härigenom 

bli böjd antaga, att oxelbär ej utgöra rönnbärsmalens föda 

vid andra tillfällen, än då rönnbär saknas och då äfven äpp- 

lena angripas. 
Clercks minerarmal (Lyonetia clerckella XL). Lektor 

T. HEDLUND, Alnarp, uppgifver, att denna lilla mals larver 

uppträdt mycket svårt på äppleträden i Skåne, hvilket äfven 

ett sändt blad utvisade. Bladen voro hos vissa äldre eller 

mindre lifaktiga träd delvis förtorkade. På ett och annat 
blad kunde ända till 30 puppor observeras. Äfven fågelbärs- 

trad (Prunus avium) voro angripna. Larverna hafva dess- 

likes varit mycket allmänna i Östergötland (G. LINDÉN) samt 
i Mariestadstrakten (LUNDSTEDT) och helt säkert pa manga 

andra ställen. Då angreppet äger rum först sent på som- 

maren, och bladen sedan rätt länge fortfarande bibehålla sin 
gröna färg mellan de smala och slingrande larvgångarna, 

torde skadan bli jämförelsevis obetydlig. Uppbränning af de 

angripna bladen innan fjärilarna utkläckts är nog ett godt 

medel, för att minska skadedjurens antal, men torde befinnas 

allt för besvärligt i praktiken. 

Päronbladloppan (Psyl/a pirisuga FÖRST.). Har van- 

ligen kallats Ps. ppyri L., hvilket namn dock skall tillhöra en 

annan, mindre allmän art. Den har glasklara, ofläckade vin- 

gar. Troligen var det denna arts ägg, som för en tid sedan 

sändes af komminister G. SERNER, Gärdhem i Älfsborgs län. 

De voro nästan klara, honungsgula och något mörkare i den 

tjockare ändan, samt fästade bland håren i spetsen af skotten. 
Vid framkomsten voro några ägg kläckta, och de späda lar- 
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verna öfverfördes till en frisk kvist, men dogo snart, hvarför 

arten ej med säkerhet kunde bestämmas. Liknande larver 

uppträdde detta ars sommar i en trädgård i Skara. Härom 
skrifver direktör S. HAMMAR ungefärligen följande: Jag an- 
vände kvassin i tuber samt såpa. Af misstag togs i lösnin- 

gen en hel sådan tub i stället för '/, däraf, hvilket dock icke 

medförde någon skada hvarken på päronträden eller späda 

törnrosskott. Bladlopplarverna och äfven de myror, som be- 

sökte dem, syntes mycket illamående efter besprutningen, och 

de förra decimerades rätt väsentligt, men ännu efter flera 

upprepade besprutningar funnos alltid några kvar. Någon 
fullvuxen och bevingad individ såg jag emellertid icke. På 

bladlössen synes medlet hafva kraftigare verkan, och framför 

fotogenemulsionen syntes det mig hafva det bestämda före- 

trädet, att icke skada växterna. — Vid Laxå bruk voro dessa 

djur mycket talrika under den gångna sommaren. 

Apelbladloppan (Psyl/a mali FÖRST.) På många ställen 
hafva fjolårsskotten på äppleträden varit ovanligt starkt ägg- 
belagda, men förfrågningarna, som ingingo rörande äggen, 

voro blott sex och från olika landsdelar. 

Denna vanligen till färgen ljusgröna och gula bladloppa 
lägger sina ägg vid annan årstid än den föregående, näm- 

ligen tidigt på hösten. Ofta får man om vintern se en mängd 
af deras små, aflånga, i ena ändan något spetsiga, gulröd- 
aktiga ägg på de yngsta skotten af äppleträden, och de 

kläckas kort före knoppsprickningen, hvarefter de mycket 

små larverna krypa till knopparna, där de så godt de kunna 

tränga in mellan bladämnena för att suga af vaxtsaften, hvar- 

under de aflämna sina exkrementer som en smutsig och klib- 

big vätska. De göra nog skada, i synnerhet då de suga på 

blad eller blomskaft, men härjningar i vanlig bemärkelse torde 

sällan förekomma. Från Östergötland sändes apelskott, som 
voro ovanligt rikt äggbelagda, men någon klagan öfver lar- 

vernas framfart har ej sedermera afhörts. 

Som utrotningsmedel framhållas vanligen afskärning om 

vintern och uppbränning af svårt äggbelagda skott, besprut- 

ning, då larverna framkommit, med fotogenemulsion (1 till 

10 delar vatten), lysol (högst 2 i 100 delar vatten), såpvatten 

med något karbolsyra, kvassiainfusion, Dufdurs medel (se föreg.) 
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m. fl. Om besprutningen sker innan knopparna slagit ut, 

kunna vätskorna göras starkare än sedermera. 

Pärongallmyggan (Ceczdomyia pirivora RıL.) har gjort 

skada pa manga ställen, och hafva förfrågningar om medel 

etc. ingått från Öfvedskloster i Skåne, Utö, Hjo, samt Stufs- 
gard och Halmstad i Halland. Förut är den anförd under 

namnet C. pyrzcola NÖRDL., men denna art skall vara endast 

en snyltgäst, där den förra uppehåller sig, och kan därför 

knappast betraktas som skadedjur. 

Den förstnämnda kan göra mycken skada genom att 

angripa det inre af päronkarten, hvilken sedan snart ned- 

faller. De angripna kartarna missbildas samt få svarta fläc- 

kar, och om de sönderskäras, får man inuti se en hop små 

mygglarver. Vid fuktig väderlek nedfalla larverna till mar- 

ken, krypa ned däri för att förvandlas till puppor och sedan 

öfvervintra. Myggorna uppkomma ur jorden ungefärligen 

vid den tid på våren, då päronträden skola blomma, och 

lägga äggen 1 blomknopparna, hvarefter larverna inkrypa 

i fruktämnena. 

De angripna päronkartarna böra fortast möjligt aflägsnas 

och upprännas eller på annat sätt förstöras, innan larverna 

krupit ut. Är väderleken torr, skola dessa stanna kvar i 

karten och med denna falla till marken. (Se vidare A. TULL- 

GRENS referat i Entomologisk Tidskrift m. fl. 1905, s. 167). 

En liten snytbagge (Orchestes populi FAB.) har enligt 

konservator H. MUCHARDTS meddelande uppträdt i million- 

tal i Helsingborg och därvid åstadkommit en, som vi fa 
hoppas, tillfällig skada pa bladen af jolsterpilar (Salix pen- 

tandra). Bladen voro tätt besatta med genomskinliga punkter 

samt större, brunaktiga fläckar, hvari larverna lefde och för- 

puppade sig. Ur till Anstalten sända pilblad framkommo 

fullbildade skalbaggar under förra delen af augusti. 

Små svarta myror, förmodligen Zaszus niger L., upp- 

trädde i stor myckenhet sommartiden i en gård vid Utnäs 

Löt och inträngde genom golfspringor och andra öppningar 

i kök och visthus, samt förstörde eller förorenade matvaror 
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m. m. enligt depächefens meddelande. Några skydds- och 

utrotningsmedel föreslogos, men någon vidare underrättelse 

om deras verkan har ej afhörts. 

Tillägg. 

Sedan ofvanstående var aflämnadt till tryckning, hafva 
vissa erfarenheter gjorts rörande rönnbärsmalen, visserligen 

under våren 1906 och således, strängt taget, ej hörande till 

denna berättelse, men som icke desto mindre torde för full- 

ständighetens skull här böra intagas, då de utgöra bekräftelse 

på en del af det, som förut blifvit anfördt, men otillräckligt 

bevisats. 

Som nämndt är, tillvaratogs en stor myckenhet larver 

hösten 1905, dels från rönnbär och dels från äpplen och 

oxelbär. Hos inga af dem kunde någon sådan skillnad i ut- 
seende upptäckas, att den berättigade till antagandet, att 

de tillhörde någon från de öfriga skild art. Samma var äfven 

förhållandet med de hylsor (kokonger), de sedermera spunno 
omkring sig, kort innan de förvandlades till puppor. 

Af de under vintern i kallrum förvarade hylsorna, intogs 

en del i varmrum i april, för att påskynda fjärilarnas utveck- 

ling. Detta skedde äfven, ty fjärilar framkommo redan i 
början af maj, således mycket tidigare än hvad som är fallet 

ute. Från den 3 maj erhöllos dagligen rönnbärsmalar, och 

små individuella olikheter mellan dem förekommo nog, men 

ej större än de vanliga hos många fjärilarter. Det först ut- 

kläckta exemplaret var från rönnbär, äfvensom många senare 

framkomna, men några kokonger, hvars larver lefvat i äpp- 

len, lämnade likadana fjärilar, likaledes de från Gerstorp er- 

hållna larverna, som lefvat i oxelbär. 

Numera kan således ej betviflas, att denna malfjärils 
larver kunna lefva i minst tre slags frukter, hvaraf de två 

få ersätta rönnbären, då dessa felslå eller ej finnas i tillräck- 
lig mängd. Att oxelbären härvidlag spela samma roll som 

äpplena, synes mycket antagligt, emedan jag ej fann lar- 

verna i sådana bär 1904, da rönnbären voro ovanligt talrika. 

Ett enda fall, da rönnbärsmalen i Sverige utkläckts efter 

. 
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larv, som lefvat i äpple, är nog redan anfördt, men erfaren- 

heten i ar vid Anstalten har nu fullkomligt adagalagt, att de 

malfjärillarver, som lefva i rönnbären, tillhöra samma art, 

som dem man vissa ar finner i äpplen. 

Statens entomologiska Anstalt, Experimentalfältet 1906. 

Sven Lampa. 

Statsanslag till Entomologiska Föreningen. Kungl. 

Maj:t har, i likhet med hvad som skett under flera forega- 

ende är, 1 nåder beviljat Föreningen ett anslag af ett tusen 

kronor för att sätta henne i tillfälle att fortfarande utgifva 

»Uppsatser i praktisk entomologi», hvilken publikation alltså 

nu utkommer med sin sextonde argang. Villkoren för ansla- 

gets erhållande äro desamma som under föregående ar. 

Statsanslag för studier i utlandet. Assistenten vid 

Statens entomologiska Anstalt, kandidat A. TULLGREN, har 

beviljats ett anslag af sexhundra kronor för att under som- 

maren besöka entomologiska försöksstationer i norra och 

mellersta Europa och där göra iakttagelser rörande lokalernas 

inredning, arbetssätten, uppfödningsmetoder och utrotnings- 

medels användande m. m. Resan torde anträdas omkring 

midsommar och komma att räcka minst en manad. 

Statsanslag för utgifvandet af en handbok i prak- 

tisk entomologi. Assistenten vid statens entomologiska 

anstalt, kandidat A. TULLGREN, har af Kungl. Maj:t tilldelats 

ett anslag af ättahundra kronor som bidrag för utgifvandet 

af en handbok i praktisk entomologi benämnd »Skadeinsekter 

i trädgården och på faltet». 



Om Niptus hololeucus FALDERM. 

Dess lefnadssätt, utveckling och uppträdande 

som skadeinsekt. 

Upptäckt ar 1835 uti Mindre Asien och beskrifven af 
FALDERMAN, har denna lilla i vart land föga uppmärk- 

sammade insekt med tiden vunnit en synnerligen vidsträckt 

utbredning, ja, hardt när blifvit kosmopolitisk. Hvad som 

emellertid framför allt gjort densamma uppmärksammad, är 

dess ofta massvisa uppträdande i egenskap af skadeinsekt 

inomhus. I vårt land har den dess bättre ännu ej dokumen- 
terat sig som sådan, något som däremot varit fallet i t. ex. 

Tyskland, England, Ryssland, Italien m. fl. länder, där den 

ofta åstadkommit rätt mycken skada och förtret. Då ju möj- 
lighet förefinnes, att densamma äfven hos oss kan uppträda 
som svårare skadedjur, må man för framtiden ha honom i 

minne. 

Om denna insektarts biologi har man tills dato haft sig 

föga bekant. CAMERON har (Proc. nat. hist. soc. Glasgow 

1876, T. 2, p. 302) i största korthet beskrifvit larven, men 
närmare biologiska data föreligga hittills icke. 

Af en händelse föll i mina händer ett synnerligen rikt 

undersökningsmaterial af denna art. Uti en större, till hälf- 

ten med kli fylld glasburk, hade på Stockholms Högskolas 

Kemiska Laboratorium en oerhörd mängd innästlat sig. De 

förekommo i alla utvecklingsstadier och i sådan myckenhet, 

att det hela hade utseende af en enda rörlig, massa. De 

Entomol. Tidskr., Arg. 27, H. 2 (1906). 5 
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uppväckte hos kemisterna ej ringa förvåning och höllos af 

dem för att vara ett slags spindlar(!). Det hela ställdes till 
min disposition, och vardt det mig pa sa sätt möjligt att 
iakttaga dem fran ägget upp till zimago. 

I likhet med flera andra inomhus lefvande insektarter är 

Niptus hololeucus FAID. ej med afseende pa parning och 

äggläggning bunden till någon bestämd årstid. Förökningen 
sker ganska starkt; tvenne generationer tyckas årligen komma 

till utveckling. Antalet ägg, som produceras af hvarje 9, 

uppgår i regeln till 15 à 20. De afläggas ej samtidigt, utan 

ett då och ett då. Vid afläggandet äro de öfverdragna med 
ett klibbigt sekret, hvilket gör, att de med lätthet fastna på 

omkringvarande föremål. De äro ljust hvita, bli emellertid 
senare nagot gulaktiga, till formen rundadt ovala, mäta i 

längd 0,6-—-0,;, mm. och ha en bredd af omkr. 0,4 mm. 

Den nykläckta larven lämnar först flera timmar efter 

kläckningen sitt äggskal, kring hvilket han ligger krumböjd. 

Det vill synas, som skulle han under de första timmarna af 

sin fria tillvaro förtära en del af detsamma. 

När ägget är färdigt att kläckas, ja, ofta flera dagar 

dessförinnan, framträda på detsamma tvenne symmetriskt an- 

ordnade bruna fläckar, hvilka skarpt afteckna sig mot den 

för öfrigt hvita ytan. Detta är mandiblerna, som skina genom 

äggskalet. Uppträdandet af dessa bruna fläckar är sålunda 

ett godt yttre kriterium på, att äggen äro kläcknings- 

färdiga. 

Larven är mycket trög i sina rörelser. Då han för- 

flyttar sig, går han alltid med krökt kropp, därvid betjänande 

sig af analsegmentet som vidfästningsorgan. Puppan, som 

är helt hvit, förråder fullkomligt den blifvande imagon. Jag 

har följt fyra individer af Vzptus synnerligen noggrant. Re- 

sultatet i koncentrerad form framgår af följande tabell: 

ı:sta | 2:dra 
N:o Ägg | Larv | 2 | “ | Puppa | Imago Totaltid 

88 | hudömsn. | hudömsn. PP | 5°) | 

I 1a 30/4 22/5 16/6 8/8 21/8 128 dygn 

I! 3) gps 15/6 Sir 20/8 5/9 122 dygn 

II] zn Bie 29/5 22/6 COUT 133 dygn 

IV 2914 17 11/6 Sr 13/5 29/5 120 dygn 
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Af densamma lata ju en del slutsatser deducera sig. Vi 

kunna med stöd häraf fa kunskap om genomsnittstiden för 

de olika stadierna och tiden för hudömsningarna. 

För sin utveckling tarfvar ägget omkr. 2'/, vecka. Som 

af tabellen framgår, förekomma emellertid synnerligen stora 
afvikelser med afseende på tiden för äggets utveckling. Ti- 

den för första och andra hudömsningen var i de undersökta 

fallen ganska enhetlig. De infalla enl. schemat 23 resp. 46 

dygn efter kläckningen. Efter omkr. 7 veckor efter den andra 

hudömsningen sker förpuppningen. Puppan behôfver 17 da- 

gar för sin utveckling. Tiden för hela utvecklingen belöper 

sig 1 genomsnitt till 18 veckor. 

Första gången Nzpfus later tala om sig som skadedjur 

var 1862, dä den i Lancashire uti oerhörd mängd upp- 

trädde i en kryddhandel, förstörande diverse handelsvaror. 

Det uppgifves jämväl, att den uppträdt i närbelägna hus och 

där söndergnagit befolkningens kläder. Nagra ar senare hade 

den uppträdt uti ett bokbinderi och där förstört flera läder- 

band. Pa kontinenten tyckes den ha uppträdt först på 1840- 

talet. År 1865 förekom den ymnigt i Greiz uti Thüringen, 

där den innästlat sig uti en klädesaffär och åstadkommit ej 

ringa skada. »Das Wollenzeug auf dem sich die Käfer gern 

aufhalten, wird morsch wie Zunder, und es verlieren die ein- 

zelnen Fäden ihren festen Zusammenhang», heter det i redo- 

görelsen för denna härjning. Pa 1870-talet uppträdde Nzprus 

som skadedjur på flera ställen. Särskildt fingo läderhandlarna 
i Erfurt och Magdeburg kännbart lida af dess angrepp. Något 

senare inrapporterades af TASCHENBERG, att den förgripit 

sig på ett snuslager, af EWERTS i Amsterdam, att den för- 

stört kvicksilfverbeläggningen på en spegel, och af WALSING- 

HAM, att den skadat diverse silfversaker uti ett prydnadsskåp. 

År 1877 uppträdde NViprus för första gången uti Münster och 

då i sådan mängd »dass man augenblicklich eine Handvoll 

zusammelegen konnte». Den uppträdde här i allt större an- 

tal för hvarje är, angripande och förstörande klädesvaror, 

cigarrlager m. m. d. Äfven under de senaste decennierna 

har den uppträdt som skadedjur, om också icke i någon syn- 

nerligen hög grad. 

Af hvad ofvan blifvit anfördt, framgär ju hvilken svär 
och mångsidig skadegörare Nzrp/us understundom kan vara. 
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I vårt land har den ju hittills icke gjort sig känd som 
skadedjur, men dä den äger en synnerligen vidsträckt ut- 

bredning och på vissa trakter är rätt allmän, ma man för 

framtiden hafva honom 1 minne. 
Eric Mjöberg. 

Om så kallade mordlarver. 

Hvarje larvuppfödare torde någon gang erfarit, att en 

del larver uppäta hvarandra, om de instängas i trängre rum. 

Synnerligen glupska i sådant hänseende äro larverna af slö- 

kornflyet (Hadena tritici L. = basilinea AUCT.). Äfven lar- 
ven af sädesbroddflyet (Agrofis segetum L.) är en arg mör- 
darelarv (Mordraupe). Till Anstalten sändes för kort tid 

sedan tre sådana larver i en liten papperspåse som prof 
utan värde och framkommo märkvärdigt nog ganska krya, 

oaktadt de varit utsatta för den omilda behandling, som, 

hvad postförsändelser angar, just ej är så ovanlig under 

transporten. De inkvarterades i en glasburk med ett tefat 

som lock och fingo ett spädt kalblad till spis. Följande 

morgon aterfanns blott en larv, den största, och af de andra 

märktes ej ett spår. Att de skulle kunnat rymma bort, syn- 

tes ej möjligt, ty de bjödo ej ens till att gå uppför glaset. 

En eftersommar infördes en mängd slökornflylarver, som 

insamlats på en loge under rågens inkörning, tillika med en 

massa ragax under en ostkupa, och följande vår fanns blott 

en enda af dem kvar. Här hade, som det syntes, ett svårt 

fall af kannibalism förekommit. En sådan torde dock ej 

inträffa bland sällskapliga larver, såsom t. ex. af Bombyx 

neustria L. och lanestris L., spinnmalar /Hypononomeuta) o. a. 

Äfven vissa skalbaggars larver äro mordlystna. Ållon- 

borrarnas hugga gärna kamraterna med sina mejselformade 

käkar, hvarefter dessa svartna och dö. Af sadesknappare- 

larver plockades en höst i ett potatisland 300 stycken, som 

fördes till en med jord fylıd cistern vid Anstalten, och föl- 

jande var erhölls blott ett exemplar af Agvzotes lincatus och 

ett af obscurus. Det blefve allt för vidlyftigt att här upp- 

räkna alla de larver, som i fangenskapen angripa och upp- 

äta hvarandra. 7 
Sven Lampa. 



Om sköldlöss. 

Af 

Albert Tullgren. 

Bland de skadeinsekter, som allmänt pläga intressera 

vara trädgardsodlare, mäste man ju i främsta ledet ställa de 
s. k. sköldlössen. Oaktadt emellertid intresset är lifligt, finner 

man ofta nog, att kunskapen om dessa egendomliga insekters 

lif och utvecklingshistoria hos vederbörande är synnerligen 

ringa. Och underligt är pa sätt och vis ej detta. Få svenska 

insektgrupper ha nämligen blifvit så försummade af vårt 

lands entomologer, som just sköldlössen.' 
Granskar man den svenska entomologiska litteraturen, 

finner man snart nog hur ofantligt litet, som blifvit skrifvet 
rörande sköldlössen. Den enda förteckning öfver i Sverige 

funna arter, som existerar, härleder sig fran LINNÉS flitiga 
penna och ingår i » Fauna Suecica». Att denna förteckning 

skall vara både ofullständig och enligt nutidens fordringar 

föga tillfredsställande, är ju en naturlig sak. Af AD. MODEER 

författades vidare 1778 en uppsats: Om Fästflyet, Coccus. 

Afhandlingen innehåller dock föga eller intet, som berör 

svenska arter, och kan hufvudsakligen betraktas som ett po- 

pulärt referat af utländska forskares studier rörande sköld- 

löss. Samtidigt ungefär beskref CH. DE GEER i Mém. pour 

servir à l'histoire des insectes T. VI, 1776, tvenne svenska 

arter, af hvilka blott en är möjlig att säkert indentifiera, 

nämligen Coccus rotundus salicis, sannolikt = Lecanium 

Capre es 

*Pa samma sätt förhäller det sig ju äfven med bladlössen, som pa det 

hela taget val i vart land spela en ekonomiskt större roll an sköldlössen. 
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1800-talets svenska sköldluslitteratur torde 1 det närmaste 

inskränka sig till kortfattade notiser om sadana arter, som 

pa ett eller annat sätt skada våra kulturväxter." Men äfven 

dessa meddelanden äro sådana, att man många ganger maste 

ifragasätta deras tillförlitlighet, särskildt på den grund, att 

arterna väl oftast blifvit bestämda med ledning af den värd- 

växt, på hvilken de anträffats, utan att insekten själf blifvit 

underkastad den nödvändiga kritiska granskningen. Att denna 

nagot lättvindiga bestämningsmetod blifvit använd, ursäktas 

emellertid till stor del därigenom, att en kritisk artbestäm- 

ning af sköldlöss, t. o. m. på vetenskapens nuvarande stand- 

punkt, erbjuder ej så ringa svårigheter. Först på den allra 

senaste tiden ha vi fått utländska, praktiskt uppställda hand- 
böcker till hjälp, hvarigenom en säker artbestämning rätt 

mycket underlättas. Man torde numera kunna, påstå, att 

kunskapen om sköldlössen i själfva verket nått ett steg fram- 

om kännedomen om bladlössen, ty beträffande dessa senare 

äro tills dato tillgängliga monografiska arbeten af synnerligen 

tvifvelaktigt värde. 

Dels på grund af att den svenska sköldlusfaunan således 

ännu måste betraktas som en »Zerra incognita», val förtjänt 

att utforskas, dels emedan ju dessa insekter ur praktisk syn- 

punkt erbjuda så mycket af intresse, har författaren till denna 

lilla uppsats tänkt att framdeles mera än hittills ägna sköld- 

lössen uppmärksamhet. Da emellertid vårt land är stort, 

vore det särdeles önskvärdt erhålla någon hjälp från intres- 

serade personer i landsorten. Jag vågar därför rikta en vörd- 

sam uppmaning till framför andra våra trädgardsodlare, ty 

dessa kunna ju i någon man få gagn af studierna, att till 

Statens entomologiska Anstalt (adr. Experimentalfältet) in- 

sända prof på sköldlöss af hvad slag de än vara må.” 

‘Den enda mera vetenskapliga uppsats, som förekommer, ar J. W. Dar- 

MANS: Om några svenska arter af Coccus etc. Kgl. Vet. Ak. Handl. 1825. I 

denna afhandling anföres sex arter, af hvilka Ccccus cryptogamus = Chio- 

naspis salicis L., C. purpuratus är oigenkännlig, C. hordeolum är en Leca- 

nium-art, C. gibber och cypreola = Lecanium capreæ L. och C. hemicryphus 

= Physokermes abietis Mob. 

? Torra sköldlöss försändas i papperskonvolut, mjuka i fuktig mossa 

eller i glasrör med sprit (t. ex. denaturerad). Fyndort, värdväxt och datum 

torde för hvarje art noggrant angifvas. 
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I det foljande lämnas en kortfattad framställning af sköld- 
lössens organisation, utveckling och lif, en redogörelse för 

de olika utrotningsmetoderna samt en Ofversikt af i växthus 
eller det fria funna arter, af hvilka flertalet äro att betrakta 

som i mer eller mindre grad för kulturväxterna skadliga arter. 

1. Sköldlössens organisation, utvecklings- 

historia och lefnadssätt. 

Sköldlössen ställas ju som bekant tillsammans med stink- 

flyn, stritar, bladloppor och bladlöss till insektordningen 

skinnbaggar /Hemiptera). Att sa till sin organisation olika 

insekter som dessa föras ihop till en gemensam grupp, före- 

faller nog mangen mer än underligt Men de äga dock 

nagra gemensamma karaktärer, som berättiga detta förfarings- 

sätt. Den viktigaste, ja, mahända enda bland dessa, är mun- 

delarnas byggnad. Alla aga nämligen en tämligen likartad 

»sugapparat», bestående af den ofta kolossalt förlängda under- 

läppen, som, pä öfversidan rännformig, omsluter eller upp- 

tager de ännu längre, till »stickborst» omdanade käkarna. 

Inuti stickborsten löpa till munhälan ytterst fina kanaler, ge- 

nom hvilka växtsafterna pa grund af härrörskraften stiga upp. 

Beträffande skinnbaggarnas utveckling brukar man säga, att 

de genomga »ofullständig förvandling», och menar därmed, 

att den nykläckta ungen till sin allmänna byggnad har mo- 

derns utseende, att likheten äfven i deltalj gradvis genom- 

föres vid hudömsningarna samt att den slutliga fulländningen 

med utbildandet af vingarna ej föregas af en hviloperiod, ett 

s. k. puppstadium. Detta utvecklingsförlopp är karakteri- 

stiskt för flertalet skinnbaggsgrupper. Som af det följande 

framgar, är emellertid sköldlössens utvecklingshistoria högst 

betydligt mera invecklad och närmar sig den s. k. fullstän- 

diga förvandlingen, särskildt därigenom, att hanarna genomga 

ett slags puppstadium, till utseendet ofta i hög grad erinrande 

om det hos t. ex. skalbaggar eller steklar. 

Från den närmast besläktade Hemiptergruppen, blad- 

lössen, skilja de sig, utom genom olikheterna i utvecklings- 

sättet, därigenom att honorna alltid sakna vingar samt att 
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hanarna äro försedda med blott e// par vingar, som äfven de, 

i ett fall åtminstone, kunna saknas. En bladlus har vidare 

aldrig mer an sex-ledade antenner, under det att 6—10-ledade 

sadana i allmänhet tillkomma sköldlössen. Bladlössen äro 

dessutom alltid mer eller mindre rörliga insekter, som allt- 

efter behof förflytta sig på eller mellan växterna, då däremot 

sköldlushonan är mera beständig på samma plats; sedan den 

fullvuxna honan en gång sugit sig fast, förblir hon orörligt 

kvarsittande under återstående delen af sitt lif. Viktiga 
undantag från denna regel bilda emellertid de s. k. ullössen 

och några andra äfven till sköldlössen hörande grupper. 

Det mest i ögonen fallande kännetecknet för flertalet 

sköldlöss är den s. k. skölden, som gifvit upphof till det be- 

tecknande namnet. Hos de tre grupper, som i denna upp- 

sats företrädesvis komma på tal, finnes endast inom gruppen 

Diaspine en verklig sköld, fullkomligt skild från insektens 

kropp och bestående af ett från denna afsöndradt, vaxartadt 

ämne. Skölden gömmer under sig den lilla insektkroppen 

samt de ägg, som honan aflägger. Hos gruppen Lecanine 

däremot finnes strängt taget ingen »sköld» alls, utom hos 

de outvecklade hanarna, men sedan honorna aflagt äggen, 

svälla deras kroppar upp, torka och bilda ett kupigt skal, 

helt eller delvis öfvertäckande äggen. Hos arterna är således 

»skölden» ingenting annat än den döda honans egen kropp. 

Slutligen hos de s. k. ullössen af gruppen Coccinæ förvaras 

äggen inom den afsöndrade ullmassan och alldeles fritt lig- 

gande i förhållande till de kringströfvande honorna, hvars 

betäckning utgöres blott och bart af det mjöliga, tunna vax- 

lagret, som afsöndras från kroppen. Hos dessa kan man sa- 

ledes ej ens i figurlig bemärkelse tala om en »sköld». 

Pa det hela taget är utvecklingsförloppet från ägg till 

fullbildad hos alla sköldlöss öfverensstämmande. Men da 

stadiernas utseende är olika för olika hufvudgrupper, torde 

det vara lämpligast att i redogörelsen för utvecklingen be- 

handla hvarje af de tre ofvan nämnda grupperna särskildt. 
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1. Diaspinæ. De ur äggen framkomna ungarna eller 

larverna äro till formen ovala och platta. De äro alltid i 

besittning af ben samt antenner och ögon. Mundelarna äro 
synnerligen karakteristiska. Hos bladlöss och andra till skinn- 
baggarna hörande grupper är ju i regeln underläppen för- 

längd till en lang snabel. Sa ar emellertid ej fallet hos 
sköldlössen. Hos dem aro de s. k. läpparna alltid obetydligt 

Fig. 1. <Aspidiotus perniciosus Comst. a Nyfödd larv. 6 Densamma fran 
ryggsidan. c Början till skalet, hvilket uppstar af fran larvens ryggsida 

utpressade, fina, hvita, vaxartade tradar, som filta sig tillsammans. 
d Det nybildade skalet. 

utvecklade. De till »stickborst» omvandlade käkarna äro 

däremot oerhördt förlängda och ligga hos den nyss fram- 

komna larven dubbelböjda och indragna i en särskild slida 

bakom munöppningen inuti kroppen. Till följd af djurens 

genomskinlighet äro de lätt synliga vid något så när stark 

förstoring. 

Så fort larverna framkommit ur äggskalet, lämna de äfven 

kläckningsplatsen, krypa fram från sitt gömställe under det 

af modern bildade skalet, samt skynda sig att uppsöka något 



74 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT I 906. 

lämpligt ställe pa växten, där de för framtiden kunna ha det 

bra, sticka in sina sugborst genom barken till saftlagret och 

afvakta sedan med ro sin vidare utveckling. Så snart larven 

sugit sig fast börjar skalbildningen. Från de kolossalt små 

körtlarna på den lilla kroppens ryggsida utsipprar det vax- 

artade sekretet. Detta utbreder sig öfver djuret och stelnar 

Fig. 2. a Fullvuxen hona af Asp. perniciosus COMST. 
b Det sista bakkroppssegmentet. 

till ett fjalliknande täcke. Detta är tunnt och föga utbredt 

öfver sidorna, hvarför man knappast är i stånd att med en 

vanlig lup iakttaga det. 
Småningom börjar 1 larvens inre hudväxlingsprocessen. 

När denna är fullbordad, spricker larvskinnet på undersidan, 

och en ny individ af helt annat utseende tränger sig fram. 

På larvens yttre har man förut ej kunnat iakttaga några olik- 
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heter för hanar och honor, da däremot nu skiljaktigheterna 

mellan könen börja utvecklas. Honorna i detta s. k. nymf- 

stadium likna de fullbildade i hög grad, men skilja sig 1 

flera afseenden betydligt från larverna, särskildt därigenom, 

att de fullständigt sakna ben och antenner. Till formen äro 

de oftast långsträckta, ovala eller äggrunda. När slutligen 

den sista hudömsningen äger rum, blir sköldlusen könsmogen 

och får på buksidan en särskild öppning för könsorganen. 

Hos den fullbildade honan, äfven hos nymfstadiet, är bak- 

kanten af sista kroppsringen för hvarje art på ett karakteri- 

stiskt sätt försedd med egendomligt formade taggar, lameller 

m. m. Rundt könsöppningen sitta gruppvis ordnade ring- 

formiga bildningar, utforsgangar för ett slags vaxkortlar. Lik- 

nande organ med samma uppgift finnas äfven ordnade i bag- 

formiga rader på sista segmentets ryggsida. Under nymf- 

och fullbildade stadiet växer skölden i storlek allt mer och 

mer. Dess form blir i regeln tämligen likartad, åtminstone 

inom respektive släkten. Hos t. ex. Aspidiotus och Diaspis 

är den mer eller mindre rundad, hos Azlacaspis och Chio- 

naspis paronformig och hos Mytilaspis långsträckt, komma- 

eller blamusslelik. 

Skillnaderna mellan hon- och hannymfer äro ingalunda 

stora. De, som skola utvecklas till hanar, blifva emellertid 

inemot hudömsningen tämligen långsträckta. När så denna 

äger rum, träder insekten in i ett nytt stadium, som blifvit 

kalladt förpupp- eller propupa-stadiet. På detta kan man ur- 

skilja anlagen till ben, antenner och vingar, hvilka efter en 

några dagar därefter skedd ny hudömsning blifva ännu bättre 

utvecklade. Detta fjärde stadium är det egentliga pupp- 

stadiet. Så kommer slutligen den sista förvandlingen till 

fullbildad insekt (imago), som får vingar och blir köns- 

mogen. 

Hansköldarna afvika ofta betydligt fran dem honorna 

afsondra. Hos släktet Aspzdiotus aro de af ungefär samma 

form som hos honan, men mindre och ofta mera ovala. Hos 

t. ex. Chionaspis-arterna aro de mycket langa och smala 

samt mer eller mindre kölade, hos Myzzlasprs likaledes långa, 

erinrande om honsköldarna. Hansköldarna aro hos alla till 

denna grupp hörande arter betydligt mindre än honsköldarna. 
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Pa skoldarna hos saval hanar som honor inom denna 

grupp kan man lätt iakttaga det afkastade larvskinnet. Detta 

bildar pa mer eller mindre rundade sköldar en central eller 

nagot excentriskt liggande punkt, men är pa langsträckta 

sadana alltid beläget i ena ändan, bakom hvilken sålunda 

skalafsöndringen ägt rum. 

2. Lecaninæ. Från föregående grupp afvika lecanierna 

framför allt genom olikheterna i sköldbildningen. Hos de 

förra är skölden en fullt själfständig bildning. Hos de hit- 

hörande arterna är den så intimt förenad med insektens egen 

kropp, att man kan säga, att det är kroppen själf, som re- 

presenterar densamma. Larverna äro ovala eller långsträckta 

samt skilja sig lätt från larver af andra sköldlusgrupper däri- 

genom, att bakändan genom en djup och smal inskärning 

är klufven i tvenne stora flikar. Genom sma inskarningar 

på sidorna af kroppen delas denna i tre afdelningar. Mun- 

delar och ögon äro tydliga. Benen äro sex, väl utbildade. 

Larvens utbildning till fullbildad ar för flertalet arter föga 

bekant. Den fullbildade honan visar knappast några väsent- 

liga skiljaktigheter från larven. Ben, antenner o. s. v. finnas 

således, men de äro i förhållande till den fullvuxna honans 

volym synnerligen sma. 
När honorna äro könsmogna, förändra de sin ursprung- 

liga, mer eller mindre platta form, och svälla upp fort och 

kraftigt. I eller under rygghuden finnas talrika små har- 

afsöndrande körtlar, som förstärka huden, tills den slutligen 

blir alldeles hård. Samtidigt tillvaxa kanterna af kroppen, 

så att midtpartiet lyftes upp från underlaget. Till slut bildar 

djurets kropp ett mer eller mindre halfklotformigt skal, hvars 

kanter klibba fast vid växtdelarna, och som dessutom hålles 

kvar genom de långa sugborsten. I det lilla rummet under 

kroppen lägges sedermera äggen, ofta omgifna af ett mjöligt, 

hvitt sekret. 

Hanarna äro hos flertalet arter ännu okända. Deras ut- 

veckling är likaledes föga känd. De utvecklas emellertid 

inom tunna, grähvita, upphöjda, långsträckta och smala sköldar, 

till formen erinrande om larverna. 

3. Coccinæ. Larverna likna de fullbildade till alla vä- 

sentliga delar. Alla individer äro betäckta af ett mjöligt, 
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hvitt sekret, som rundt kroppen bildar en mer eller mindre 

utpräglad krans af korta, fransliknande tradar, som stundom 

i bakändan utdragas till längre eller kortare sådana. Ha- 
narna likna dem inom föregående grupper, men äro i bak- 

ändan försedda med ett par ofta mycket långa borst. 

Sköldlössens lefnadssätt är mycket växlande hos olika 

arter. En del former hålla uteslutande till på en enda växt- 
art, andra ater trifvas på en mängd växter af helt olika slag. 

På samma sätt finner man, att vissa växtfamiljer äro mera 

utsatta för angrepp än andra. Af de örtartade växterna är 

det blott ett fåtal, som hemsökas af sköldlöss, flertalet håller 

till på träd och buskar. 
De arter, som träffas i det fria i vårt land, finner man 

nästan alltid på de trädartade växternas stammar eller grenar. 

Helst. halla de till i eller på kanterna af sprickor i barken, 

men ej sällan finner man dem också på unga sprickfria 
skott. } 

Skoldlossen i vara vaxthus sitta daremot oftare pa bladen 

an pa grenarna. En del traffas som yngre pa blad, som 
aldre pa grenar och stammar. Pa bladen sitta de helst in- 

till de grofva nerverna, beroende därpå, att de med sina 

stickborst dar lattare na de saftförande kärlen. 
Som en allman regel kan man saga, att ju fuktigare och 

morkare lage en vaxt befinner sig i, desto battre trifvas 

sköldlössen. Stark sol och frisk luft aro saledes for deras 

trefnad inga nödvändiga faktorer, snarare tvärtom, med andra 

ord, ju klenare vaxten ar, desto battre ma lössen. 

Sköldlössen betraktas ju i allmänhet som hörande till de 

svåraste af vara skadedjur. Visserligen ha vi i vårt land 
inga arter, som anstalla ens tillnarmelsevis sadana harjningar 

som t. ex. den amerikanska San Jose-sköldlusen (Aspzdiotus 

fperniciosus COMST.), men manga kunna vara obehagliga nog. 

Sarskildt har man kanske att beklaga sig öfver de i vaxt- 

husen förekommande Lecanzum-arterna och ulldssen. Mera 

sällan anställa sköldlöss pa i det fria odlade trad och buskar 
nagon större skada. 
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Sköldlössens skadliga inflytande pa växterna star i all- 

mänhet i direkt proportion till antalet sugande individer. 

Nagra fa dylika förorsaka sällan märkbara verkningar, men 

stundom finner man enstaka grenar alldeles betäckta af sköld- 

löss, och då bli verkningarna snart synliga. I lindrigaste fall 

uppkomma på de angripna grenarna ojämnheter, tjockleks- 

tillväxten minskas, eller andra oregelbundenheter i grenens 

form visa sig. Om sköldlössen ej aflägsnas, kunna grenarna 

länge nog fortlefva i detta tillstånd, förr eller senare blir 

emellertid slutresultatet deras död. I svårare fall, då sköld- 

lössen uppträda i ovanligt stor mängd, torka de angripna 

grenarna bort mycket hastigt. Resultatet af sköldlössens 

sugningar pa bladen blir likartadt, de gulna och falla förr 

eller senare af. 

Liksom bladlössen äga sköldlössen förmåga att afsöndra 

s. k. honungsdagg, hvilket som bekant ej är något annat än 

insekternas exkrementer. Det är emellertid blott hos grup- 

perna Lecanine och Coccinæ, som honungsdagg till någon 

större mängd framträder, och hos dessa endast om de i lugn 

och ro någon längre tid få utveckla sig. Honungsdaggen af- 

söndras uteslutande af honorna och företrädesvis af de full- 

vuxna, könsmogna individerna. Närvaron af honungsdagg är 

sannolikt ej till något större men för växterna, men måste 

likväl tillskrifvas en viss betydelse, ty i den klibbiga vätskan 

fastna och gro talrika sporer af svampar, bland hvilka en 

till färgen svart, sotliknande art nog mer än en gang till- 

dragit sig våra trädgårdsmästares uppmärksamhet. Denna 

sotsvamp» träffar man ofta i våra växthus, t. ex. på per- 

sikor. För växten är svampen ofarlig, då dess mycelie-trådar 

ej intränga i bladväfnaden, men det svarta öfverdraget är ju 

ingalunda någon prydnad för växterna. 

Liksom bladlössens honungsdagg utöfvar äfven sköld- 

lössens stark dragningskraft på atskilliga hymenopterer. Så 
t. ex. förtäres den af vissa bin, humlor och getingar, samt 

framför allt af myror. Dessa senare anses allmänt i viss 

mån bidraga till arternas spridning, på så sätt att de skulle 

förflytta lössen från en växt till en annan. Huruvida detta 

verkligen är fallet, torde emellertid vara osäkert. 

En fråga af synnerligen stor vikt är, hur sköldlössen 

spridas. Af det föregående veta vi ju, att alla honor äro 
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vinglösa, och att de, nar de blifvit fullvuxna, ej äga förmåga 

att förflytta sig från ett ställe till ett annat. Det är sålunda 
tydligt, att spridningen blott kan befordras genom de unga 

larverna. Men äfven dessa kunna ju ej förflytta sig så sär- 

deles långa sträckor. Likväl träffa vi bland sköldlössen arter 

med exceptionellt stor geografisk utbredning. Ett bland de 

bästa exemplen ar den allbekanta kommasköldlusen (Mytilaspis 

pomorum). Denna torde numera finnas spridd öfver hela jorden. 

I dylika fall är det naturligtvis de kommersiella förbindelserna, 

som förmedlat spridningen. Endast genom försändning af 

mogna frukter och framför allt af trädskolealster o. s. v. blir 

en dylik spridning möjlig. På samma sätt förhåller det sig 

med sköldlössen i vara växthus. Alla, på kanske ett par 
undantag när, äro här i landet främlingar, som nu rotat sig 

fast inom drifveriernas glasväggar och med försäljningen af 

prydnadsväxter föras allt vidare. Dessa skadedjur före- 

komma 1 vårt land aldrig på i det fria odlade växter. Manga 

trifvas, trots de för artens verkliga natur föga lämpliga för- 

hållandena i växthusen, bra, andra föra en tämligen tynande 

men seg tillvaro. 

Hur vara inhemska, i det fria förekommande arter, i 

själfva verket spridas, är svårt att afgöra. Säkert är, att 

spridningen går ytterst långsamt. Vi finna ju ej alltför 
sällan växtindivider, som äro rikt infekterade af ohyran. De 

kunna ar ut och ar in förete samma bedröfliga anblick, men 

grannarna ga fria. Och det kan hända, man förgäfves far 

söka samma art inom ett tämligen vidlyftigt område. 

I likhet med andra skadeinsekter ha sköldlössen många 

s. k. naturliga fiender. Bland dem märkas i främsta rummet 

atkilliga små parasitsteklar. Man ser ofta på torra »sköldar» 

i det fria ett litet rundt hål på ryggsidan, hvilket tyder på, 

att en parasitstekel sluppit ut. Nyckelpigor och florsländor 

torde äfven lämna en god hjälp till skadedjurens utrotande. 

Enligt den engelska forskaren NEWSTEADS undersökningar 

förtäras sköldlössen med begärlighet af bla- och stjärtmesar. 

I en blämeshona, som han undersökte */, 1904, fann han 
kräfvan nästan fylld af Aspidiotus zonatus och Asterodiaspis 

guercicola. I flertalet andra, skjutna i slutet af januari och 

i februari, fann han regelbundet ett större eller mindre antal 
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Mytilaspis pomorum-skal. Äfven trädkrypare, entitor, sparf- 

var, ja, till och med kajor torde enligt samma förf. halla till 

godo med denna till synes föga närande eller lättsmälta 
föda. 

2. De vanligaste utrotningsmedlen. 

Sköldlössen äro bland de svaraste att utrota; och man 

gör därför klokt taga itu med dem med ens, innan de hunnit 

föröka sig i någon nämnvärd grad. Och framför allt bör 

man vid köp af såväl inhemska som importerade träd, buskar 

eller dekorationsväxter m. m. försäkra sig om, att man ej 

tillför sin trädgård eller sina växthus en ny härd för denna 

ohyra. E 

Det är i det föregående framhallet, att sköldlössen bäst 

trifvas på mer eller mindre sjukliga växter, träd med sprickor 

eller kräftsår eller stående i olämpliga, fuktiga eller skuggiga 
lägen. Härmed följer osökt den slutledningen, att en växt, 

som är uppdragen under de mest gynnsamma förhållanden, 

som trifves samt omvårdas, också i allmänhet godt uthärdar 

ett sköldlusangrepp eller rent af går fri, äfven om pesthärdar 

finnas i närheten. 

Plantera i det fria träden och buskarna således i de mest 

lämpliga lägen. Bearbeta jorden kring dem på ett rationellt 
sätt och tillför densamma riklig näring allt efter behof. Sköt 

trädens öfverjordiska delar på ett förnuftigt sätt. Akta barken 

för skador och aflägsna alla till äfventyrs torra eller sjuka 

grenar. Kräftsar eller andra liknande skador renskäras och 

bestrykas med något lämpligt ämne, som befordrar sarens 

läkande. Barken skrapas ren från mossa och lafvar samt 

besprutas eller målas, för att förhindra återväxandet af dessa 

växtparasiter, med kalkmjölk (omkr. 3 kg: nysläckt kalk pr 

100 liter vatten). Någon betydelse som direkt. utrotnings- 

medel mot sköldlöss torde kalkmjölken praktiskt sedt 

ej äga. 

Hur skall man da bära sig at for att utrota uppkomna 

sköldluskolonier? Några af de allra viktigaste och enklaste 

atgärderna i denna riktning äro följande. 

1:0. Beskärning och föryngring. Af synnerlig stor 

vikt är i det förra fallet, att alla afskurna och sköldlusbesatta 
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kvistar omsorgsfullt förstöras genom bränning. Skulle det 

visa sig, att enstaka grenar äro ovanligt rikt besatta af 

sköldlöss och ej genom någon af de följande utrotnings- 
metoderna kunnat räddas, är det lämpligast, att helt afskära 

dessa grenar och öfverlämna dem åt eldens förstörande verk- 

ningar, på det att trädets öfriga delar ej skola hinna bli lika 

svårt hemsökta af ohyran. På samma sätt kan man ju äfven 

vidtaga den ännu radikalare föryngringsmetoden, om hela 

trädet visar sig vara ohjälpligt sjukt. Tiden för dessa am- 

putationer bör alltid väljas så, att den infaller medan »sköl- 

darna» innehålla ägg, hvilket i det fria är vintermånaderna. 

2:0. Mekanisk krossning af sköldlössen. I många 

fall, särskildt när det gäller större sköldlöss, t. ex. Lecanium- 

arter, kan man helt enkelt med händerna krossa insekterna. 

Detta bör helst utföras, innan »sköldarna» blifvit hårda och 

spröda, således omedelbart före äggläggningen. Med en trasa 
eller borste kan man äfven aftorka eller afborsta sköldlössen. 
Ett sådant förfaringssätt bör äfvenledes begagnas före ägg- 

läggningen, men skulle denna redan ägt rum, är risken 

lyckligtvis ej så stor, ty de ungar, som framkläckas ur till 
marken fallna, till äfventyrs oskadade ägg, ha sällan förmåga 
att orientera sig så pass, att de kunna uppsöka och klättra 
upp för trädstammarna. Drifhusväxter bör man helst flytta 
ut i det fria, om de skola undergå ofvannämnda procedur, 
åtminstone böra de aldrig därunder få stå kvar på bänkar 
och hyllor bland andra, kanske fullt sköldlusfria växter. 

3:0. Kemiska medel Dessa, hvilka nästan alla äro 
fiytande, kunna medelst spruta, borste eller pensel bibringas 
skadedjuren. 

Bland hithörande medel mä i främsta rummet nämnas 
fotogenemulsionen säsom varande det verksammaste, men 
tyvärr pa samma gäng det riskablaste medlet. Fotogen- 
emulsionen tillredes ofta pa följande sätt: '/, kg. såpa upp- 
löses i 4,5 lit. varmt och mjukt vatten, och till denna lös- 
ning sättes, helst medan den ännu är varm, 9 lit. fotogen. 
Blandningen omröres nu häftigt, bäst på så sätt att den 
kärnas genom pumpning. När denna synes ha åstadkommit 
så vidt möjligt fullständig blandning, är den »rena» emulsio- 
nen färdig och kan sedermera i tättslutande kärl på kallt 
ställe förvaras rätt länge. Ren emulsion användes blott sällan, 

Entomol, Tidskr., Arg. 27, H. 2 (1906). 6 
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då alltid pa vintern pa aflöfvade träd, ty den är synnerligen 

riskabel för alla gröna växtdelar. Som besprutningsvätska 

för löfvade växter användes alltid utspädd emulsion (på I del 

emulsion 4—20 delar vatten, helst mjukt, i annat fall tillsatt 

med en smula soda). Härvid gäller det emellertid att finna 

den rätta utspädningsgraden, och tillrades därför vederbörande 

att alltid på experimentell väg själf utröna detta. De olika 

växterna äro nämligen, hvad känsligheten för vätskan angår, 

högst olika, ja, t. o. m. samma art kan uppvisa olika kanslig- 

hetsgrader. Ömtåligast af alla äro kanske persiketräden. 

När man besprutar med emulsionen, användes alltid en 

lämplig spridare, t. ex. bordeaux-spridaren. Enklast och be: 

kvämast är den s. k. success-sprutan, men spridaren kan äfven 

anbringas på en vanlig assuranspruta. För besprutning med 

fotogenemulsion finnes äfven en spruta med särskildt kon- 

struerad apparat, med hvars hjälp fotogentillförseln till en 

saplösning sker automatiskt och kan regleras för olika styrke- 

grader. En dylik spruta benämnes i handeln »success kero- 

senesprutan». 

Till tvättning, ja, äfven besprutning af hela träd, an- 

vändes ofta såplösningar af diverse slag. Enbart såpa och 

vatten torde vara af sa godt som intet värde. I utlandet 

rekommenderas därför tillsats af åtskilliga ämnen, framför allt 

hvaltransåpa. Bland andra lämpliga vätskor kan anföras 

följande två 
1:0. För sommarbesprutning: 600 gr. 70 ‘/, kaustikt 

kali, 2'/, kg. hartz, 300 gr. fiskolja (sältranolja sannolikt lika 

bra) pa 100 liter vatten; 

2:0. För vinterbesprutning: 1 kg. 70 °/) kaustikt kali, 

3'/; kg. hartz, 500 gr. fiskolja pa 100 lit. vatten. 
Kalit, hartzen och oljan bringas till häftig, timsläng kok- 

ning i resp. 5—10 liter vatten, hvarefter återstoden vatten 

tillsättes. 

Äfven lysol, 1—2 4 i vatten, har ofta användts, men 
risken vid begagnandet af detta medel är betydligt större än 

vid användandet af fotogenemulsion. 
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3. Öfversikt af i Sverige funna sköldlöss. 

Denna öfversikt gör ingalunda ansprak pa fullständighet. 

Här nedan anföras nämligen blott sådana arter, som förf. 

själf funnit, samt en del andra, hvilka finnas bevarade i sam- 
lingarna vid Statens entomologiska Anstalt. 

Diaspine. 

I. Aspidiotus hederæ VALL. (= nerii BOUCHE, pal- 

marum BOUCHE.) 

Denna art torde vara allman i växthus. I Stockholms 

stads vaxthus har jag funnit den i mängd pa murgröna samt 

Nerium och Phoenix canariensis (?'/; 1906). Utom pa 

dessa vaxter lar arten forekomma pa en stor mängd andra, 

t. ex. Asparagus plumosus, Cera- 

tonia, Erica, Genista, järnek, oliv- 

träd, Aloe, Agave, Acacia, Cycas,. 

diverse palmarter, orkideer, plom- 

mon, vinbärsbuskar, lönn, gräs, klöf- 

ver etc. etc. Pa à fritt land odlade 

växter torde den ej förekomma i 

Sverige. Sannolikt trifvas lössen 

äfven på i boningsrum odlade växter. 

Hvarifran denna art egentligen 

härstammar är osäkert. Da den 

synes bast trifvas pa Nerium ole- 

ander, är det emellertid en viss 

sannolikhet fôr det antagandet, att 

dess hemland skulle vara att söka 

i trakterna kring Medelhafvet. Nu- _ = 2 
3 Fig. 3. Aspidiotus hederæ Vatu. 

mera synes den vara utbredd öfver „Honsköld. 6 Hansköld. c Hona. 

hela jorden. 

Sköldarna äro hos de fullvuxna honorna nästan cirkel- 

runda, till färgen blekt ockragula och blott 1 à 2 mm. i dia- 
meter. 

Beträffande utvecklingen torde det vara omöjligt, att i 

ett växthus utan ytterst omsorgsfulla undersökningar bestäm- 

ma generationernas antal under loppet af ett år. Ej heller 
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synas de olika generationerna framkomma på några bestämda 

tider. Da jag den 21 mars påträffade arten, fanns samtidigt 

alla möjliga utvecklingsstadier, från de nyfödda ungarna till 

fullt utvecklade, äggfyllda honor. 

En närstående art är den europeiska San José-sköld- 

lusen (Aspzdiotus ostreeformis CURT.), hvilken lefver pa före- 

trädesvis fruktträdens skott och grenar. Denna art är ännu 

ej — mig veterligt — funnen i Sverige, men finnes här sanno- 

likt, ätminstone i vara sydligaste landskap, dä den nämligen 

är ganska vanlig i Nordtyskland. Som skadedjur är denna 

art af stor betydelse, och vore det därför önskligt att med 

säkerhet fa veta, om den trifs i vårt land. 

Pa apelsiner har jag funnit en liknande art, Åspidiotus 

rapax COMST., hvilken sannolikt äfvenledes torde finnas i 

svenska växthus. Lefver på en mängd olika växtarter, före- 
tradesvis dock pa Czzrus-träd. 

2. Aulacaspis rose BOUCHE (= Aspzdiotus, Diaspis 

rosæ BOUCHÉ). 

Denna art lefver företrädesvis pa äldre skott af rosor och 

är funnen vid Entomologiska Anstalten (?°/,. 1905). Den är 

sannolikt ursprungligen en europeisk art, som numera är 

spridd öfver hela jorden, där rosor odlas. Finnes saväl i 

det fria som i växthus. 

Honsköldarna äro hvita, cirkelrunda, ovala eller päron- 

formiga, 2—2'/, mm. i diameter. Hansköldarna äro läng- 
sträckta, c. I mm. långa, skarpt trekölade. Individerna aro 

ofta så talrika, att de praktiskt taget fullständigt betäcka 

skotten. 

Honorna äro fullvuxna på hösten och lägga då ägg, som 

omedelbart efter framkomsten kläckas. I England börjar ägg- 

läggningen redan i augusti, här i landet sannolikt något se- 

nare, ty t. o. m. den 28 oktober har jag funnit honor inne- 

hållande ägg. Sannolikt börjar val äggläggningen redan i 

september. Nämnda dato funnos nämligen äfven rikligt med 

larver. Hanarna undergå första hudömsningen och påbörja 

afsöndringen af skölden redan före vinterns inbrott. Honorna 

däremot byta ej om hud förr än på våren. Enl. NEWSTEAD 

framkomma de fullbildade hanarna redan i maj, men äfven i 

augusti äro dylika iakttagna. Det synes mig därför ej vara 
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omöjligt, att tvenne generationer uppträda, ehuru NEWSTEAD 

bestämdt påstår, att blott en utvecklas pr ar. 

3. Chionaspis salicis LIN. (= Coccus cryptogamus 

DALM., Ch. vaccinii och Aspidiotus populi BOUCHE samt Ch. 

alni och fraxini SIGN.) 

Denna art, som i hôg grad liknar den foregaende, lefver 

pa grenar och stammar af diverse löfträd. Sjalf har jag 

funnit den pä pil, asp och rönn i Stockholmstrakten. Är 

dessutom funnen pa syrén, liguster, Vzdurnum, björk, lind, 

lönn, ask, Azdes sanguineum, blabars- och lingonris m. m. 

Fig. 4. Chionaspis salicis L. Hansköld, som i bakändan brister 
för den framträdande hanen, jämte fullbildad hane. 

Arten är utbredd öfver större delen af Europa samt är äfven 

funnen i Nordamerika. 

Äggen läggas pä hösten, men kläckas först följande vär. 

Hanarna har jag erhällit framkläckta i början af juli. De äro 
lätt igenkännliga pa sin röda färg; en stor del af dem äro 

fullkomligt vinglösa. 

4. Mytilaspis pomorum BOUCHE. (= Asprdiotus con- 

cheformis AUCT.) 

Denna är i vårt land troligen tämligen allman pa frukt- 

trad, men om den anställt nagra allvarsamma skador af större 
omfattning, fortalja ej skrifterna. Hvarifran arten harstammar, 

torde vara omöjligt att saga. Numera ar den spridd öfver 

hela jorden. Utom pa frukttrad — pa hvilka den synes 
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bäst trifvas, särskildt om träden befinna sig i varmt läge mot 

söder — finnes arten pa Salix, Cotoneaster, Crategus, Erica, 

Calluna, Vaccinium, Rosa, Rubus, Cornus, Eleagnus m. fl. 

Mytilaspis pomorum BOUCHE är lätt igenkannlig genom 

sina små komma- eller blamusslelika sköldar om 2—3 mm:s 

längd. På grund af sköldens form benämnes den öfverallt 

kommasköldlusen. Sköldarna äro till färgen bruna, ljusare 
eller mörkare, stundom stötande 1 violett. 

Fig. 5. Mytilaspis pomorum BoucHé. a Honsköld underifrån, 
visande äggsamlingen. 5 Densamma ofvanifrån. c Honsköldar 
i nat. storlek. d Förstorad hansköld och e sådana i nat. storlek. 

Några iakttagelser rörande artens utveckling i vårt klimat 

äro ej gjorda. Sannolikt afvika förhållandena här föga eller 

ej från dem i t. ex. England eller Nordtyskland. I september 

eller oktober börjar äggläggningen. Aggen öfvervintra under 

sköldarna och kläckas i slutet af maj. De små hvitaktiga 

ungarna krypa nu fram och söka upp lämpliga ställen på de 

yngsta kvistarna, där de suga sig fast. Redan i slutet af 

juli eller i augusti äro honorna fullvuxna. Sköldarna växa 
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emellertid ännu något tills äggläggningen ager rum. Saker- 

ligen utbildas blott en generation under ett år. 

Hanarna äro ytterst sällsynta, aldrig iakttagna här i lan- 

det och blott på ett par ställen tillfälligtvis i utlandet. Fort- 

plantningen försiggår sålunda nästan uteslutande partheno- 

genetiskt, d. v. s. utan föregående befruktning. 

Man finner ej sällan träd, hvars bark är öfverallt besatt 

med sköldar. Flertalet af dessa dölja blott döda och tomma 

skinn. De lefvande individerna må man söka på de yngsta 

kvistarna. 
En närstående art, Mytilaspis citricola PACK., finner man 

ofta på apelsinskal. 
I växthus har jag funnit ett par intressanta arter, som 

jag, ehuru de ej ännu med säkerhet kunnat bestämmas, i 

förbigående vill omnämna. Den ena arten anträffades på 
bamburör i Stockholms stads växthus (*'/; 1906). Till for- 

men påminna sköldarna om Mytilaspis pomorum BOUCHE, 

men de äro längre och till färgen snöhvita. Den andra 

arten fanns på Cycas revoluta i samma växthus samt i växt- 

hus vid Haga. Denna sistnämnda art erinrar betydligt om 

Chionaspis salicis L., men honsköldarna äro bruna. Före- 

kommo synnerligen rikligt innanför de kvarsittande blad- 

resterna, bladskaftens baspartier, mera sällan på bladen. Ar- 

ten hör sannolikt till sl. Zemzchionasprts. 

Lecaninæ. 

5. Pulvinaria vitis L. 

De enda fyndorter i Sverige för denna synnerligen skad- 

liga sköldlusart, jag har mig bekant, äro Thoresta och Östanä 

i Uppland samt Helmershus i Skane. Å de förra ställena 

fanns den på vin och persiketräd i växthus, i Skåne på spaljer- 
päronträd på fritt land. Arten är utbredd öfver större delen af 

Europa och är äfven funnen i Nordamerika. Utom på nyss- 

nämnda värdplantor lär man i det fria funnit arten på Salix, Cra- 

tegus oxyacantha, Betula alba, Alnus glutinosa, Cotoneaster m. fl. 

De fullvuxna honorna äro bredt ovala, med föga tydlig 

inskärning i bakkanten, omkr. 5 a 6 mm. långa. Skölden är 
glänsande samt mer eller mindre tydligt tvärrynkig. Färgen 
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är mörkt brungul med större och mindre svartaktiga tvär- 

streck. En del exemplar skifta i gröngult, andra i brunrödt. 

Äggläggningen äger rum pä vären. De exemplar, som 

sändes till Anstalten i medio af april fran Thoresta, hade 

redan börjat bilda stora hvitulliga äggsäckar under bakändan 

af kroppen. Antagligen medhinnes blott en generation under 

Ettan. 

6. Pulvinaria ribesiæ SIGN. 
Mycket lik föregäende art och betraktas därför vanligen 

som en varietet af denna. I vårt land är P. ribesiæ SIGN. 

hittills blott funnen vid Kubikenborg nära Sundsvall (CAG 1904) 

på svarta vinbärsbuskar. Sannolikt hade arten med barlast- 

jord inkommit från Danmark. Förut är den känd från åt- 

skilliga ställen i Europa. Utom på vinbärsbuskar är den 

funnen pa Krbes sanguineum. 

Enligt NEWSTEAD är artens utveckling följande. Lar- 

verna framkläckas i juni, hvarefter den första hudömsningen 

äger rum i juli och den andra, då skillnaden mellan de båda 

könen först framträder, i augusti. I slutet af augusti för- 

puppas hanlarverna och i september framkomma de första 

fullbildade hanarna. Dessa äro i allmänhet sällsynta (af de 

exemplar, som tillsändes Entomol. Anstalten från Sundsvall 1 

juni 1904, fanns ej en enda hansköld), hvarför fortplantningen 

hufvudsakligen äger rum utan föregående befruktning. Efter 
öfvervintringen börja honorna tidigt på våren aflägga ägg in- 
om ett snöhvitt, ulliknande hölje, en s. k, äggsäck. Denna 

skjuter till större delen fram bakom kroppen. Endast en ge- 

neration utvecklas under ett ar. 

7. Pulvinaria floccifera WESTW. (= camelicola SIGN. ?) 

Denna art har jag funnit på en Camellia i Stockholms 

stads växthus (*'/, 1906). Utom på nyssnämnda växt är den 
känd pa Zvonymus, Oncidium papilio och Calanthe natalensis. 

Den är i Europa ej sällsynt i växthus och är dessutom funnen 

1 Amerika, Australien, New Zeeland och Japan. 

De ovala eller hjärtformiga honorna äro till färgen grön- 

gula med svarta prickar, som bilda tvenne mer eller mindre 

tydliga längsband. Skinnet är glänsande och slätt, men blir 

efter äggläggningen starkt tvärrynkigt. 
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Beträffande utvecklingen framhåller NEWSTEAD, att i 

varmhus arten sannolikt uppträder i mer än en generation. 

De exemplar jag fann, började i slutet af mars lägga ägg. 
Den 28 april var äggläggningen fullt afslutad. Af ho- 

norna återstår knappt mer än de långa bandformiga ägg- 
säckarna, hvilka stundom delvis stå upp från bladet och 

äro krökta, på ett förvillande sätt lika fågelexkrementer. Ho- 
nornas kroppar äro till oigenkännlighet hoptorkade och hafva 

ej sällan fallit bort, hvilket enl. nyssnämnda förf. är speciellt 
egendomligt för denna art. 

I Italien förekommer arten i det fria i tvenne gene- 

rationer. 

8. Lecanium bituberculatum TARG.-T07ZZ. 

Denna, som det synes för fruktträd på fritt land synner- 

ligen farliga skadeinsekt, är funnen pa spaljerade päronträd 

vid Halmstad (jfr. Upps. i prakt. entomologi 6, pag. 91). 

Arten är allmän i södra Europa, men är 

funnen äfven pa ätskilliga ställen i norra 

Tyskland. Till Sverige har den val sanno- 

likt kommit med utifran importerade frukt- 

stammar. Utom pa äpple- och päronträd 

har man funnit arten pa hagtorn. 

Genom den karakteristiskt formade 

honskölden är arten lätt igenkännlig. Midt pe 6. Lecanium bi- 

pa den starkt. kullriga ryggsidan befinna, #“?#”c#latum ans: 

sig tvenne knölformiga upphöjningar och a a 

strax bakom dessa tvenne mindre. Läng- 

den varierar mellan 4--6 mm., och färgen är olivgrä eller 

brunaktig med mer eller mindre tydliga tvärrader af hvita, 
smärre fläckar. 

Äggen läggas på hösten och öfvervintra under honsköl- 

darna till följande var, da de kläckas i slutet af maj. De små 
rödgula äggen uppga till öfver 500 st. under hvarje sköld. 

Larverna förflytta sig enl. GOETHE till de nyss framkomna 

bladen, hvilka till följd af »styngen» kröka sig eller på annat 

sätt missbildas. I slutet af juni sker första hudömsningen, 

hvarvid skillnaden mellan de båda könen framträder. Lar- 

verna ha då förflyttat sig från bladen och sugit sig fast på 

helst fjolärsskotten. I juli framkomma hanarna. 
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Skadorna, som denna art fororsakar, kunna vara högst 
betydande. Det synes dock, som om arten företrädesvis 

skulle angripa pa förhand kräftsjuka träd. Den kan äfven 

betraktas som en indirekt förorsakare af kräfta. 

9. Lecanium capreæ L. (= Coccus gibber och cy- 
præola DALM. samt Lec. pyri SCHRANK, @sculi KOLL., sa- 

licis BOUCHE, ceras! GOETHE m. fl.) 

En sannolikt i vart land mycket allmän art. Entomol. 

Anstaltens exemplar äro funna pa Cratægus coccinea (Ent. 

Anst. °/, 1900, S. LAMPA) samt hästkastanje (Ent. Anst. °°/, 

1901, Y. SJOSTEDT). Bland de talrika växtärter, som dess- 

utom tjäna dem till värdar, mä följande anföras: hagtorn, 

apel, alm, ek, al, sälj, rosor, hassel, lind, plommon, körsbär, 

slan, Ævonymus etc. 

I Europa är den ytterst allmän och har pä senare tid 

äfven blifvit funnen i Nordamerika, dit den sannolikt blifvit 

införd. 

De torra sköldarna äro starkt kullriga och från inskär- 

ningen i bakkanten försedda med fyra framatgaende, radie- 

rande fåror. Stundom äro sköldarna starkt tvåknöliga, men 
dylika äro enl. NEWSTEAD alltid angripna af parasiter. Läng- 

den uppgår till 8 mm. och färgen är oftast mörkt brunröd 
eller gulbrun. Skalet är starkt glänsande. 

Beträffande utvecklingen vet man, att larverna fram- 

kläckas under senare hälften af sommaren. I början af maj 

följande år framkomma hanarna, som snart därpa para sig 

med de då fullvuxna honorna. Hvarje hona lägger seder- 

mera i juni omkring 2,000 ägg. 

10. Lecanium coryli L. 

I Sverige ar denna art antraffad pa hassel (Smal., Fal- 
sterbobruk, juli 1900, S. LAMPA, samt Sk. Trolleholm, juni 

1902, A. TULLGREN). Finnes dessutom pa Kzbes-arter, hallon, 

Cotoneaster, Crategus-arter m. m. Arten allman i Europa. 

Närbesläktad med den vanliga persikesköldlusen ar Z. 

coryli L. ofta lätt igenkännlig genom 8 a 9 svarta tvärband 

pa den fullbildade honskôidens rygg. Grundfärgen är mer eller 

mindre gul. Sköldarna äro ganska starkt kullriga, c:a 5 mm. 

långa. Utvecklingen afviker föga från föregåendes. 
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11. Lecanium hemisphæricum TARG.-TO7Z. 

Denna art torde vara ytterst vanlig i vara växthus. Själf 

har jag funnit den i sådana vid Stockholm pa Asparagus 

plumosus, Asplenium bulbiferum, Nephrolepis cordata, Pteris 

tremula och Cycas revoluta. Utom pa dessa värdväxter har 

man funnit arten pa diverse palmer, Stephanotis, Beaumontia, 

Begonia, Coffea, Clerodendron, Eugenia, Ardisia m. fl. Hvar- 

ifran den egentligen härstammar är osäkert. Möjligen är den 

hemma i Centralamerika, där den är ytterst allmän i det fria. 

Numera är den utbredd öfver större delen af jorden och är 

ytterst allmän i växthus i tempererade klimat. Bäst trifves 

arten på ormbunkar. 
Sköldarna äro starkt konvexa, halfklotformiga och ut- 

märkas genom upphöjda åsar, hvilka bilda en tvärställd H- 

formig figur, lätt synlig på unga individer. 

I växthus har man ej kunnat iakttaga någon regelbunden- 

het i generationernas utveckling. Den ena generationen följer 

på den andra hela året om. Fortplantningen torde nästan 

uteslutande fôrsigga parthenogenetiskt. 

12. Lecanium hesperidum LIN. 

Liksom föregående art är denna i våra växthus sanno- 

likt en af de vanligaste. I växthus vid Stockholm har jag 

funnit den pa lager, murgröna samt på Fourcroya gigantea, 

samt en lang rad andra växtarter. Den trifs äfven pa bl. a. 
Nerium, Mystus, Sapindus, Bertolonia, Stephanotis, Lantana, 

Azalea, Rosa, Hibiscus, Ficus, Araha, Abutilon, Mangifera, 

Pelargonium, Begonia o. Ss. v. Numera är arten utbredd 

öfver hela jorden och är i tempererade klimat mycket van- 

lig i växthus. Helst föredrar den växter med hårda, läder- 

artade blad. 
Från flertalet andra i växthus förekommande arter skiljer 

den sig genom de fullbildade honornas platta eller blott svagt 

konvexa sköldar. 

Åtminstone ett par tre generationer utvecklas årligen. 

Hanar äro ytterst sällsynta, och honorna föda lefvande ungar 

i motsats till flertalet andra Lecanium-arter, som lägga ägg. 

13. Lecanium perforatum NEWST. 

Denna synnerligen vackra art har jag funnit på diverse 
vaxter, t. ex. Phoenix canariensis och Raphis flabelliformis, 
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i Stockholms stads växthus (°’/; 1906). Arten är i Europa, 

som det tyckes, hittills blott funnen i England. Från Nord- 

amerika, Hawaii och Australien känner man den dessutom. 

Som värdväxter anföras Caryota cumingü, Eugenia jambos, 

Howea belmoreana, Trachycarpus excelsus m. fl. 

Sköldarna äro alldeles platta, nästan papperstunna, och 

skiljas fran öfriga här anförda arter därigenom, att skalet har 

en vacker nätformig skulptur. Till färgen äro de oftast mörkt 

violetta eller svartröda. 

Om utvecklingen synes man just ej veta mycket mera, 

än att honorna föda lefvande ungar. De exemplar jag fann 

Fig. 7. Lecanium persice GEOFFR. Nyss framkommen larv till höger; mjuk 
hona därnäst jämte spetsen af bakkroppen; gren med fullbildade honor. Dess- 

utom till vänster hona ofvan- och underifrån samt en i genomskärning, 
innehållande ägg. 

i mars, voro alla i det närmaste fullvuxna honor. Hanarna 

äro okända. 

14. Lecanium persicæ GEOFFR. (= vzzz BOUCHE, assz- 

mile NEWST. m. fl. 

Denna var farligaste sköldlusart i växthusen torde finnas 

snart sagdt öfver allt i vårt land, där persikor odlas. I det 

fria är den äfven funnen några gånger, dels på ett aprikos- 
träd i Småland vid Falsterbobruk (juli 1900, S. LAMPA), dels 

på Spirea carpint och Lonicera sp. a denna lokal (juli 1900, 

S. LAMPA). Dessa fynd på fritt land äro granskade och be- 

stämda af Zecanium-kännaren G. B. KING, Lawrence, Mass., 
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U. S. A. Exemplaren pa aprikostradet bestämdes till Lec. 

asstmile NEWSTEAD, de andra till Lec. vind BOUCHE. Emel- 
lertid har NEWSTEAD sedermera undersökt en mängd exem- 

plar af dessa bada arter och anser dem numera bestamdt 

vara identiska med Lec. persicæ GEOFFR. 

Man känner denna art fran en mängd vardvaxter: vin- 

rankan, mullbärsträdet, persike- och aprikosträd, apel, plom- 

montrad, Prunus insititia, Ficus carica, Amygdalus communis, 

Robinia pseudacacia, Spirea och Lonicera m. fl. Dess ur- 

sprungliga hemland är sannolikt Europa, men arten är nu- 

mera afven kand i Amerika och Australien. 

I växthus torde äggläggningen äga rum i maj, och lar- 

verna framkomma i juni. Aggen uppga stundom efter en 

enda hona till öfver 2,000 stycken. De sma larverna sprida 

sig öfver blad och kvistar. De som fasta sig pa bladen, 

falla emellertid sa smäningom af med bladen pa hösten och 

do. Som fullvuxna öfvervintra sedermera larverna, hvarefter 

den slutliga förvandlingen ager rum tidigt pa varen. Hanar 

aro blott nagra fa ganger iakttagna. 

Hemicoccinæ. 

Till denna grupp räknas numera det egendomliga släktet 

Kermes, af hvilket vi i vart land ha ätminstone en represen- 

tant. Honorna visa nära släktskap med gruppen Lecanine, 

men afvika bl. a. därigenom, att skölden saknar inskärning 

i bakkanten. Larverna erinra mycket om larver till följande 
grupp: Coccine. 

15. Kermes quercus Lin. 

Arten är mycket vanlig pa gamla ekstammar i Stock- 

holmstrakten. Den häller till nästan uteslutande pa sädana 

ställen, där barken spruckit. Enligt BRECHER är arten synner- 
ligen skadlig för ekarna, »hela barken ända upp mot trädkro- 

norna blir sjuk och sprucken samt synes svartaktig, så att starkt 

angripna träd redan på långt håll igenkännas på färgen och sitt 

ytterst sjukliga utseende». De angripna träd, jag sett, ha 

äfvenledes visat långa kräftartade sprickor eller sår, i hvars 
kanter lössen voro som talrikast. Huruvida emellertid dessa 
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sjukliga bildningar ursprungligen förorsakats af de sugande 

parasiterna, vill jag lämna osagdt. 

Arten är funnen flerstädes 1 Europa. 

Genom de njur- eller nästan klotformiga skalen af 3—5 

mm. i genomskärning är Aermes quercus L. lätt igenkännlig. 

Gamla, torra skal äro ofta nakna och glänsande eller något 

öfverdragna med ett mjöligt sekret. Färgen är gulbrun, 

ljusare eller mörkare, med flera mer eller mindre tydliga, ofta 

afbrutna, svartaktiga tvärband. 

Individerna bli enl. utländska förf. fullbildade i maj eller 
juni. Hanarna äro synnerligen sällsynta. 

Coccin'æ: 

16. Gossyparia ulmi FABR. 

Denna art finnes nog: flerstädes 1 vårt land. De exem- 

plar, jag sett, äro funna à Experimentalfältet vid Stockholm 

(’/; 1898, S. LAMPA). Arten synes uteslutande hålla till på 
almar och al (ytterst sällan). Den är funnen utom i Europa 
äfven i Amerika. 

De fullbildade individerna äro ovala, c. 3 mm. långa, till 

färgen rödbruna och rundt om omgifna af en smal, hvit ull- 

krans. De bli fullvuxna i juni eller juli. Ungarna krypa 

kring på blad och kvistar, men fästa sig snart på undersidan 

eller i grenvinklarna af yngre skott, där de öfvervintra. 

17. Pseudococcus citri Risso (= Dactylopius c.) 

En i växthus under namnet bomulls- eller ullus väl- 

bekant art. Jag har funnit den i nästan alla växthus, jag 

besökt, på gurkor, pumpor, Cactus-arter, Stephanotis, Eu- 

phorbia, Asparagus plumosus, palmer o. s. v. I varmare 

länder finnes arten i det fria företrädesvis pa orange- och 

citronträd, kaffe- och bomullsbuskar m. fl. Arten torde nu- 

mera vara spridd öfver större delen af jorden. 

De fullvuxna honorna bli 3,5 mm. långa, äro ovala, na- 

got plattade och betäckta med hvitt, mjöligt vax, i bakändan 

med ett par korta trådformiga bihang. Larverna likna de 

fullvuxna, men mjölöfverdraget är svagare. 
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Saval sommar som vinter kan man träffa alla möjliga 
stadier af denna art i vaxthusen. Hanar har jag funnit i 

mars och i slutet af juli. 

18. Pseudococcus longispinus TARG.-TOZZ. 

Mycket lik till lefnadssatt och utseende foregaende art. 
Tradarna i bakandan af kroppen aro emellertid betydligt 

längre. Ej sällan lika långa som eller längre an sjalfva 

kroppen. 

Jag har blott funnit denna art en gang, i Stockholms. 

stads växthus (mars 1906), pa Asparagus plumosus och Al- 

sophila australis. Pa den sistnämnda växten var ullbekläd- 

naden ytterst obetydlig och tradarna ytterst korta, men synes 

den dock bora foras till denna art. 

19. Phenacoccus aceris SIGN. 

Denna art har jag dels funnit pa krusbarsbuskar (Stock- 

holm), dels i grofva sprickor pa en ekstam (Åtvidaberg). Ar 

känd som lefvande pa en mängd löfträd och buskar. 

Ar mycket lik de nyss anförda Pseudococcus-arterna, men 

ullbekladnaden ar i allmänhet mindre riklig. 

Såväl denna som närbesläktade arter äro såväl till 

lefnadssätt som utvecklingshistoria föga utredda. Arterna 

äro ytterst svåra att skilja åt. 

Ortheziine. 

20. Orthezia cataphracta SHAW. 

Ar funnen talrikt under stenar i Torne lappmark och 

annorstades 1 vart land. 

Arten karakteriseras genom vaxafsöndringen, som stelnar 

till regelbundet ordnade hvita platar pa ryggen, erinrande om 

sköldpaddornas skal. 

Artens utvecklingshistoria känner man föga till. Sanno- 

likt har denna sköldlus ingen som helst betydelse für de od- 

lade växterna. 
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Meddelelser, vedrörende Insektangreb pa markaf- 

gréder i Jylland 1905 är titeln pa en publikation, utgifven 

af Foreningen af jydske landboforeninger. Den innehåller 

redogörelse för insamlade statistiska uppgifter rörande hafre- 

och rofgrödornas förminskning inom olika delar af Jutland, 

förnämligast i följd af angrepp af fritflugans och kalmalens 

larver. De mänga tabellerna med sina otaliga siffror ma här 

blott omnämnas, men slutsatserna torde vara af större intresse 

och skola därför anföras. 

Man har funnit, att hafreskördens minskning genom frit- 

flugans (Oscenzs frit L.) mellankomst, i förening med torr och 

otjänlig väderlek såsom medverkande orsaker, uppgått 1905 

till 1,800,000 td eller 28 procent af normala skörden, och 

att de jutska landtbrukarna därigenom gått miste om en in- 

komst af 12'/, million kronor. Värsta angreppet har ägt 

rum på lös eller mager jordman. 
Hvad rofvor och kålrötter beträffar, har man. funnit, att an- 

greppen af kalmalen (Plutella maculipennis CURT.) varit starkast 

efter tidig sådd, och att gallringen då ej verkat menligt, men 

ju senare sådden skett, desto skadligare har en stark gallring 

visat sig vara, samt att en sådan hämmat angreppet à plan- 

torna efter senaste sådden. Rofvorna ledo minst à träda, 

mer efter sädesslagen, men mest efter grönräg och kålrötter. 

Förfrukten för kålrötter har ej inverkat på skörden. Sen 
sådd på slät åker har medfört värre angrepp än vid drillkul- 

tur. Vid sådan sådd endast, har det visat sig förmånligt, att 

ej spara på fröet. Jordmånens beskaffenhet och plöjnings- 

tiden hafva ej inverkat, men stallgödsel har visat någon skill- 

nad endast efter tidig sådd. Vid senare sådd synes runda, 

gula rofvor stått bäst emot. — Häftet innehåller dessutom 

ett par läsvärda uppsatser om fritflugan och kalmalen af 

SOFIE ROSTRUP, för hvilka brist på utrymme ej medger ut- 

förligare redogörelse. 
Sven Lampa. 



En bestigning af Kilimandjaros 

hôgsta delar. 

Resebref 

af 

Yngve Sjöstedt. 

Sedan Kilimandjaros olika, lägre, rikare regioner, den om- 

gifvande »steppen», »blandskogen» och »kulturzonen» under 

längre tider blifvit undersökta, den stora Schirakedjans ofvan 

kulturzonen belägna »regnskog» gang efter annan utgjort 

mälet för insamlingar och observationer, och det pa andra 

sidan stäppen, inåt kontinenten belägna, synnerligast beträf- 

fande dess högre delar, zool. förut nästan okända Meru-berget 

ej blott upprepade gånger besökts, särskildt de vid dess nord- 

östra fot belägna, från andra här varande områden zool. så 

vidt skilda och karaktäristiska akacieskogarna vid floden 

Ngare-na-nyuki, utan äfven berget i sin helhet under en kring 

detsamma företagen marsch, från olika sidor undersökts, 

dess öfre partier ända upp till den 4,460 meter höga hjässan 

vid tvenne skilda bestigningar varit föremål för studier och 

insamlingar, återstod den viktiga, ehuru mindre lätta upp- 

giften att bestiga Kilimandjaros högsta, med organiskt lif för- 

sedda delar, hvilkas åtminstone lägre djurlif ännu var okändt. 

Från det omkring två dagsmarscher från var station vid Ki- 
bonoto belägna Kiboscho skulle uppstigandet till dessa märk- 

liga, mot evig is, gletscher och snöfält gränsande trakter, 

företagas och läger slås vid de ofvan regnskogen belägna 

Entomol. Tidskr., Årg. Ppp, (ala > (6219,00): 7 
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»bergängarna», omkring 10,000 fot öfver hafvet, för att där- 

ifran dels kunna nedstiga i regnskogens öfre delar, dels under- 

söka de högre upp mot snön sig sträckande alpina regionerna 

med deras fortsättning af kala klippor, sten och grusöknar, 

hvilka sa sterila de än föreföllo, sa rått och kallt klimatet 

där var, dock visade sig hysa ej blott enstaka, i skydd af 

klippor, i bergsrämnor o. s. v. uppspirande plantor, utan 

äfven representanter för så väl den högre som den lägre djur- 
världen. 

Sedan 20 bärare från Schira under föregående dag er- 

hållits, bestämdes afmarschen till den 12 februari. 

Ehuru torrtiden, den bästa tid att bestiga bergets högsta 

delar, nu hade varit i sitt flor, hade det under några före- 

gaende dagar regnat nästan ständigt. Men den 10 klarnade 

luften upp, solen göt sitt ljus öfver berg och stäpper för att 

följande dag utan afbrott lysa i sin fulla kraft; himlen var 

pa aftonen bla, blott här och där med hvita molnflockar, full- 

månen strålade öfver den stilla naturen och endast syrsornas 

och stritarnas konsert ljöd som ett enigt brus genom luften, 

då och då öfverröstadt af enstaka stritars kraftigare, skärande 

toner eller af skriket från någon i träden kringklättrande natt- 

apa. Om morgonen på den för resan bestämda dagen sam- 

lade sig bärarna à stationens öppna plan, bördorna granskas, 

räknas och fördelas, hvarpa tåget sätter sig i marsch ned ge- 
nom farmerna öfver Fugga-floden ut på den om en förvildad 

fruktträdgård i hög grad påminnande, glesa trädstäpp, som 
af tyskarna betecknande fått namnet »Obstgartensteppe». Vä- 

gen togs vidare förbi papyrussumparna, därifrån i nordöstlig 

riktning uppför bergets ännu rätt sakta sluttande sidor, äfven 

dessa en fortsättning af stäppen, och glest försedda med 

i synnerhet plommonträdsliknande växter, jämte en under- 

vegetation af högt gräs, spridda blommor, samt ett slags ri- 

siga, sträfbladiga, menthaluktande buskar, som i dessa öppna 

trakter så dominerande bilda den lägre vegetationen. 

Här och där prasslar det af uppflygande vandringsgräs- 

hoppor (Schistocerca peregrina’, nu under torrtiden rätt all- 

männa, förut däremot ej observerade. Surrande fara de under 

god flykt fram i luften med ofta hängande bakben, slå snart 

åter ned på kvistar, blad eller strån, färdiga att oroade med 

ett kraftigt språng åter fara upp, lysande i sin gråröda dräkt 
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och gräskiftande, mörkfläckiga vingar. Jag gar, betraktande 
det på dessa torra trakter just ej sa rika insektlifvet. I sol- 

skenet fara fjärilar omkring för att, särskildt vid de mötande 

smä strömmarna, i riklig mängd, om än ej i sa stort artantal, 

samla sig pa stranden, ifrigt sugande i den fuktiga marken. 

Fram och åter fladdra svart-, hvit- och rödbrokiga Pierider 

(Mylothris-arter) hopande sig i grupper vid vattensamlingarnas 

sidor, den stora, bla och’ svarta Papilio nireus, den om en 

väldig machaonfjäril påminnande svalstjärtade P. menestheus, 

den i blekgult och svart färgade, äfvenledes svalstjärtade P. 

dardanus och den öfver allt allmänna P. 6romius. Papilio-arterna, 

alla välbekanta fran Västafrikas skogar och floder, draga fram 

öfver vattnet eller längs strändernas vegetation, sänka sig, 

förenande sig med förut där varande talrika blavingar och 

svart- och hvitbrokiga MVefés-arter; citrongula Zereas, om 

pärlemorfjärilar påminnande Alella, flera Acræa-arter o. a. 
öka skarorna, hvilka, skrämda, som moln höja sig, kring- 

dansande i det heta solljuset. På den tilltrampade vägen 

sitta blå trollsländor (Orthetrum) med utbredda, framåtvikta 

vingar, i gräset vid stigens sidor violettblå, i massor före- 

kommande Lagriider, vidare rödgula, svartrandiga Coccinel- 

lider, mörka Cercopider, hvitpudrade, stora, köttröda Coccider, 

ljusa Pentatomider, svarta Hispor och talrika spindlar. Svarta 

rödbenta, stora Pompilider draga under knäppande och sur- 

rande flykt fram genom luften, under det att spensliga, om 

torra grässtrån påminnande Phasmider och Mantider krypa 

omkring bland gräs och örter för att först vid närmare gransk- 

ning kunna upptäckas. Vid floderna sitta talrika Agrionider 

(Agrion och Libellago) på strån och blad, Aeschna-arter, där- 
ibland en helröd, förut ej observerad, fara med svindlande 

fart fram och åter 1 luften, stora Nepor borra sig nedi bott- 

nens slam, större och mindre Gyrinider röra sig som kvick- 

silfverkulor hit och dit på vattenytan. Kring en torr, utmed 

floden stående stam fara stora trähumlor (Xylocopa torrida 

och zzgrita) brummande omkring eller framkomma ur sina 

långa, där gnagda, glättade gångar; en vacker gulröd, hvit 

och svart Megachile svärmar fram och åter öfver sitt i flod- 

banken gräfda bo, svart- och gulbrokiga Crabronider (Scelz- 

phron, troligen den äfven från Västafrika kända arten spzrz- 

fex) hämta af strandens röda, sega laterit material för sina 1 
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celler indelade bon, fyllande dessa med bedöfvade spindlar 

till larvernas näring, och stora Vespider (Delenogaster-arter) 

besöka under nästan ljudlös flykt strandens blommande buskar. 

En brokig, vinglös Mutillidhona, löpande som en myra på 

marken, visar sig ej vara sa oskyldig som hon föreföll, da 

ett oförsiktigt grepp om den i samma stund vedergälldes med 

ett svidande styng. 

Efter en kort marsch hafva vi inkommit i wadschagga- 

folkets plantanschamber, hirs- oeh bönfält; djupa, pa botten 

med större eller mindre fran Kibos smältande snömassor 

kommande forsar, försedda erosionsdalar, skära ständigt var 

väg; nedför och uppför dessas ofta branta, höga sidor arbeta 

vi oss fram för att fram på eftermiddagen nå målet för dagens 
färd, Madschame, där läger slås för natten. 

Belyst af den uppgående solen låg Schirakedjans mörka, 

mot bergets spets stigande, men från denna genom ofantliga 

raviner skilda kam, för blicken, då vi följande morgon utträdde 
i den kyliga, friska luften. I bländande snöskrud, omväx- 

lande med mörka, nakna klippartier, höjde Kilimandjaro på, 

som det föreföll, blott ringa afstand sin väldiga kupol mot 

skyn, här och där omfuten af ljusa moln, bildande en tafla 

af sällsynt prakt. 

Tidigt bryta vi upp; vägen går äfven här öfver ofta 

mötande floddalar med höga, branta sidor, under det att 

mellanliggande flata åsar beklädas af spridd skog, af odlingar 

eller buskliknande risiga örter, gräs o. dyl. 
Solen stod ännu ej i zenit, då vi efter en rask marsch 

stodo vid uppgången till den vackra katolska missionen i 

Kiboscho, där pater DURR vänligt bjöd oss välkomna, anvi- 

sande oss en inhägnad, fri, uppåt missionen med resliga trad 

prydd plan, som lägerplats; snart stiga rökpelare mot skyn, 

bärarna. samlas kring sina eldar, och lägerlifvet har ater 

börjat. 

Följd af den gästvänliga patern gjordes mot aftonen en 

rond i den vackra trädgården, besågs den välskötta boskapen 

m. m., allt visande paterns ordnande och ledande kraftiga 

hand. 
Åter höjer sig morgonsolen från österns horisont, kas- 

tande sitt gyllene skimmer öfver den nu i sin imponerande 

prakt blottade snöjätten; som en långsamt, nästan jämnt 
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sluttande às löpa bergets öfre konturer ät den östra, för blic- 
ken blottade sidan, nedåt den aflägsna stäppen; böljande 

bladverk sträcka sig långt upp utmed dess sidor, bildande 

regnskogens breda gördel, under det att de där ofvan varande 

partierna som öppen terräng sträcka sig uppåt mot den plöts- 

ligt uppstigande, snöhöljda kupolen. Efter en del svårigheter 

vid anskaffandet af vägvisare, bryta vi fram på morgonen 
upp för att under dagen nå den afsedda lägerplatsen öfver 

skogsgränsen, nedför en erosionsdals stupande sidor; uppför 

dess motsatta branter, följande den i zigzag upplöpande stigen 

går färden ut bland farmer och odlingar. En viss oro och 

osäkerhet låg i dag i luften, föraren från Kiboscho, som blott 
med svårighet förmåtts att medfölja, började snart visa sig 

motsträfvig. Med dröjande, tvungna steg går han framför 

mig, seende sig omkring, liksom sökande ett lämpligt tillfälle 

att i hast försvinna — en plan, hvartill han dock hindrades 

af våra ständigt vaktande blickar. 
På erosionsdalens andra sida utbredde sig kulturzonen 

nästan flackt bort till regnskogens mörka bladmassor. Då 

regntiden snart förestod, arbetades ifrigt med skörden af 

Eleusine-hirs, ett fot—alnshögt gräs med roffröstora korn, hvar- 

af infodingarnas »tembo», ett slags grumligt, syrligt öl, deras 

fornamsta njutningsmedel, beredes. 

Efter nagon timma äro de sista hirsfalten förbi, terran- 
gen höjer sig hastigt, skogens första utposter börja visa sig, 

allt mer ökas deras antal, bladverket tätnar, ännu nägra mi- 

nuter och vi befinna oss i regnskogens svalka, följande den 

ganska jämnt uppat löpande stigen. Marken är betäckt af 

vissnade, för stegen prasslande blad, knappt ett ljud höres 

fran den dystra omgifningen, allt är stilla, dunkelt och svalt. 

Allt svårare blir vägen att urskilja, ju längre vi komma upp, 

huggknifven är i ständig verksamhet, där öfverhängande blad- 

verk, lianer och grenar försvåra framträngandet med de ofta 

tunga bördorna. Hit och dit, hvar en öppning visar sig, 

söker föraren bana sig väg för att ofta plötsligt häjdas af en 

ogenomtränglig vägg af stammar, buskager och bladverk; 
bärarna stanna, föraren intränger ensam i snärjena, sökande 

någon riktning att bryta sig fram, slutligen återkommande, 

tecknande åt de öfriga att följa. Så har det fortgått till efter 
middagen i en i det hela likartad vegetation, då de första 
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utlöparna af den för skogens öfre delar karakteristiska Zrzca 

arborea, ett 20--40 fot högt träd med fina, ljungliknande 

blad, börjar visa sig, inom kort bildande en väsentlig del af 

skogens sammansättning. Men äfven en annan växt skulle 

här väcka den största uppmärksamhet, nämligen praktfulla, 

trädartade ormbunkar, de första jag i Ostafrika sett, hvilka 

vid botten af en djup ravin bekransade den där framforsande 

strömmens sidor, uppskjutande till en höjd af väl 20—25 fot. 

Men färden blef allt mödosammare, ständigt måste rop ljuda 

för bärarnas sammanhållning, ständigt blefvo somliga efter, 

fördröjande framträngandet, då vi, för att ej förlora dem, tid 

efter annan måste stanna. Slutligen ha vi nått en öppen, 

med några gamla hyddor försedd plats, då bärarna kastade 

sina bördor, vägrande att fortsätta längre uppåt de af dem så 

fruktade högre trakterna, och endast genom ett ögonblickligt 

ej för mildt ingripande, innan de riktigt enat sig om planen 

för motståndet, lyckades det att hastigt åter få dem på benen 
och med sina bördor som en skock får rusa i väg upp för 

höjden. Vid 4-tiden aro vi midt inne i Erica arborea-forma- 

tionen i regnskogens öfre delar, grenar och stammar äro be- 

hängda med grå skägglaf (vår vanliga Usnea barbata), för- 
länande skogen en bild af ålderdom och förfall. Ännu ett 

par timmar gå, det lider mot aftonen, ehuru solen ännu lyser 

klar, då med ens den dystra skogen ljusnar af framifrån in- 

trängande ljus, regnskogens breda bälte är slut, bergängarna 

— med deras ericinellaregion ligga framför oss, ännu några 

minuter, och som genomilade af nya krafter träda vi plöts- 

ligt ur skogens tryckande dunkel ut på en öppen terräng, 

långt upp mot bergets snöhöljda kupol, tätt beväxt med van- 

ligen mer an manshög Zrzcinella Mannii, till utseendet lik- 

nande jättestor ljung, där ofvanför ersatt af hvita evighets- 

blommor o. a. växter, tills slutligen sten- och grusöknar samt 

nakna klippor förmedla öfvergången till köldens och snöns 

sterila rike. 

En egendomlighet företer just denna del af berget, då 

de mellan regnskogen och ericinellaregionen eljest förefintliga 

gräsängarna här nästan alldeles saknas, i det att ericinellan 

tar sin början oftast omedelbart ofvan skogsbrynet. Mindre 

sådana fläckar finnas emellertid, sträckande sig fram mellan 

ericinellans täta buskager, och följande dessa, tåga vi hastigt 
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fram, efter nägra minuter stannande pä en större öppen fläck; 

föraren försvinner i en där bakom varande dalsänka för att 

söka vatten, visar sig snart sägande att sadant finnes och 

lager sålunda kunde slås, och i en lang, spridd rad anlända bä- 

rarna, bördorna nedläggas och tältet uppslas, eldar börja 

flamma här och där i buskagen, omgifna af de uttröttade 

bärarna. 

Nu kan jag ändtligen med mera lugn betrakta omgifnin- 

gen; en sällsam, ingen naturbild jag förut sett motsvarande 

tafla, låg för blicken, visserligen kall, stel och enformig, men 

därför ej mindre storslagen. Belyst af den nedgaende solens 

glöd låg Kilimandjaros hvita jättekupol pa ej en dagsmarschs 

afständ, till utseendet dock vida närmare, utmed sidorna med 

spridda, mörka, nakna klippartier, under det att det hvälfda 

krönet i sin helhet höljdes af nyfallen, bländande snö. Från 

lägret en enda flat, uppåt genom den ofvanför varande ter- 

rängens mindre sluttning, liksom af en ås eller rand begrän- 

sad dal, så långt ögat såg utvisande ett oafbrutet fält af 
ericinellans gröna och grå toppar. 

Ej blott denna flacka uppåtstigande dalgång var betäckt 

af ericinellans täta buskager; så långt ögat ser åt alla håll, 
uppåt och åt sidorna, möter det samma monotona gröngrä 

bladmatta, betäckande talrika terrassformigt öfver hvarandra 

sig höjande lägre åsar, nu knappt synliga, men tydligt ur- 

skiljbara, då mellanträngande dimmor komma dem att fram- 

träda i olika styrka. 

Men solen försvinner och stjärnorna träda fram, som en 

enda vintergata strålar hela himlen, och aldrig har jag väl 

förr sett, att det fanns så många himlaljus på fästet som 

denna friska kväll. I sällsam belysning framskymta infödin- 

garnas mörka kroppar vid eldarna bland buskagens täta 

massor, sorl och glam höres trots den låga temperaturen, 

som kommer andedräkten att som hvita moln stå ur bärarnas 

munnar. Man måste i sanning beundra dessa svartas härdig- 
het, att nästan nakna, blott skylda med ett tunnt skört, ut- 

härda en lång natt i en luft, nedgående till + 4 à 4,5 grader C. 

Vi däremot klädde oss i jaktrockar och funno det trots dessa 

ej afundsvärdt varmt. 

Men det är blott här lif och rörelse härskar, utom sorlet 

vid lägereldarna är allt tyst, och ej ens en syrsa stör naturens 
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stillhet pa denna märkliga plats nedanför Kilimandjaros snö- 

falt. 

Morgonen har inbrutit, kall och bister, darrande af köld 

samla sig wadschagga tidigt framför tältet, då och då bort- 

springande till eldarna för att uppvärma sina frusna kroppar, 

lönen utdelas och under lifliga rop af kwa heri, bana (adjö, 

herre), ljudande som de velat säga: lycka till att må godt 

här uppe i kölden! störta de bort i en lång rad, ned för den 

öppna sluttningen försvinnande i regnskogens dunkel. Lika 

storslagen, som denna alpina natur är, då solen kastar sitt lif- 

gifvande, värmande ljus öfver den, lika dyster är den, då 

regnet nedstörtar ur de framdragande molnen. Hela höjderna 

insvepas i grått, ej ett ljud mer än vattnets fallande och bru- 

sande höres, allt är tyst och förstämdt, temperaturen sjunker 
och kölden blir kännbar. Insvepta i sina filtar samla sig de 

svarta under tältets skyddande yttertak, där de, dystert blic- 

kande, nedhukade blifva sittande för att, dufna som kräldjur, 

då regnet upphört, förflytta sig till de upplifvande eldarna. 

Sedan wadschaggafolket aftägat, bröt jag, åtföljd af tva 

svarta, upp för att redan första dagen söka nå Kibos glet- 

scher, dess is och snöfält; endast motvilligt hade vägvisaren 
fran Kiboscho förmåtts att kvarstanna, men mycket fick jag 

ångra, att jag förlitade mig på en svart, då det gällde dessa 
trakter. Knappt uppkommen i de sterila delarna mot grän- 

sen till snöregionen, blef han som förvandlad, krafterna för- 

svunno, slö och liknöjd stannade han, ständigt sättande sig 

nedhukad på marken, och endast med svårighet kunde han 
åter fås på benen; vägen var honom obekant och efter att 
mot e. m. under stora ansträngningar hafva nått en betydande 

höjd, spärrades plötsligen vägen genom en djup, af dimmor 

uppfylld ravin. Solen började sjunka, vägen till lägret var 

lang och äterfärden måste anträdas. 

Atfoljd af SANDBERG, som äfven hyste en liflig önskan 

att fa upptränga till snöregionen, samt AMESI, den enda 

svarte jag ännu trodde mig kunna lita pa, bröt jag den 17 

kl. half S upp fran lägret med den bestämda föresatsen, att 

söka bryta alla hinder och uppna den eviga snön. 

Det var en solig, härlig om ock rätt kall morgon; be- 

lyst af den uppgående solen lag hela den väldiga kupolen 

klar för blicken, fri, utan den minsta molnslöja. Men redan 
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vid 8-tiden började de första dimmorna uppstå kring den- 

samma, spridande sig rundt den hvitglänsande hjässan. Här 
och där framträdde plötsligen, vid den fuktiga luftens afkyl- 

ning, i den klara luften små ljusa molntappar, hastigt till- 

tagande i storlek och täthet. Det är underbart att se dessa 

hvita töcken uppstå i den eterklara, rena luften. Obemärkt 
som dessa egna förvandlingsbilder, där, utan att man rätt kan 
urskilja huru, linjer och ytor inför ens ögon förändras till de 

mest skilda skapelser, uppstå de, taga plötsligt gestalt i 

den tomma luften, växa och utbreda sig, sammansmälta och 

tätna, inom kort bildande en för blicken ogenomtränglig 

mur, döljande hela det nyss så mäktigt framträdande skåde- 

spelet. 

Från bergets nedre delar äro dimmorna i antågande och 
hafva redan en half timme sedan hjässan dolts nått var läger- 

plats, svepa vidare fram längs dalgångarna, utbredande sig 

öfver mellanliggande flacka åsar. Vägen gar först uppför 

den breda, flata, af Zrzeinella beväxta dalen; ehuru pa af- 

stånd teende sig som en tät massa, äro dessa buskar ej svåra 

att genomtränga, spridda som de vanligen äro på en eller 

annan meters afstånd, stundom vida glesare, liksom äfven ge- 

nom sin sprödhet. Det är egentligen blott topparna och 

yttergrenarna, som äro gröna, yfviga, bladbärande, nedtill, 

där sol och luft sparsammare finna tillträde, vissna de som 
tätt stående barrträd, blifva bruna eller öfverklädas snart af 

hängande skägglaf. 
Blandade med dessa, uppåt i storlek allt mer aftagande 

buskar, framskymta här och hvar de stora, gulhvita blom- 

korgarna af den vanligen något lägre, med de förra blandade 

Protea kilimandjarica, en for dessa alpina trakter karaktäris- 

tisk buske med fasta, glatta, mörkgröna, 1 daggblätt och rödt 

skiftande, långsträckt ovala blad, upptill allt rödare grenar 

och hårda, stora holkfjäll, som gifva knopparna och de hop- 

slagna, mogna blommorna stor likhet med kottar. På fuktiga 

ställen i dalsänkor resa sig några 3—4 meter höga stand af 

den märkliga, trädartade jätteörten Senecio Fvhnstont med 

sin upptill greniga stam, från hvars spetsar alnslånga, ovala, 
tillspetsade, stora täta buketter bildande blad utgå. Det är 
den egendomligaste karaktärsväxt dessa trakter har att upp- 

visa, från första ögonblicket såväl genom sin storlek, som 
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genom sin märkliga gestalt tilldragande sig den största upp- 
marksamhet. 

Men äfven en annan Ort af rätt betydande storlek för- 

lanar dessa trakter en saregen prägel, den en eller annan 

meter som en kanonviska uppskjutande Lobelia Deckent. 
Vi fortsätta var vandring uppat; nakna, med sten be- 

strödda partier blifva allt allmännare och tilltaga i utbred- 
ning, blottade klippartier, ofta konglomerater, uppskjuta som 

kammar, forsedda med vid eruptionsmassans stelning bildade 

haligheter, tillhall for smarre däggdjur, hvilkas exkrementer 

dar ofta anträffades. Blicken glider han öfver buskar och 

öppna platser, sökande nagra högre eller lägre djur, men 

mycket ar 1 första paseendet af dessa ej att finna. I luften 

far en mangd om tallmataren nagot erinrande, ehuru mycket 

mindre och ljusare, fjärilar omkring, under stenar träffas all- 

mänt Forficulider sittade i sina halor, tröga af den laga tem- 

peraturen, ofta tillsammans med en klump några mm. långa 

larver eller hopar af roffröstora, hvita ägg. Närmare under- 

sökningar här och uppåt till vegetationens gränser gifva 
emellertid en hel del former af stort intresse, än mer för- 

höjdt vid tanke på, att allt beträffande den lägre faunan från 

dessa alpina trakter af de svartes världsdel hittills var okändt. 

Under stenar finna vi allmänt en liten grönglänsande Carabid, 
en stor, af kölden stel, knottrig, svart Heteromer, samt en 

svart, glänsande carabidliknande sådan med hopväxta skal- 

vingar, röda Trombidiider lysa som små blodkulor på jorden, 

enstaka Collemboler och vinglösa Acridiider hoppa på den 

fuktiga, kalla marken, där en liten Lithobiid, en Psocid och 

en Phalangid äfven visa sig; på bladen sitta gula och svarta 

växtsteklar, svarta, tunnskaliga snäckor, en liten Pupa, en 

bla Coccinella och gröna Capsider, eljest allmänna på Zrz- 

cinella, puppor och larver af en blåvinge anträffas bland tuf- 

vorna, under det att Obligochæter framletas ur den fuktiga 

jorden. 

Men äfven den högre faunan visade en del märkliga 

former. Som en smaragd lyste den langstjärtade, blott fran 

dessa trakter kända Nektariniden Crunyris Fohnstoni, där han 

som en svajande pil sköt fram i luften eller tronade i buskar- 

nas toppar, under det att den grågröna honan i sin enkla 

dräkt blott genom sina, liksom hanens, röda axeltofsar för- 
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rådde samhörighet med den ädelstensglänsande maken. Om 

denna blott i några exemplar fälldes, var däremot en honan 

mycket lik annan Ci»nyris, utan röda axeltofsar, så mycket 

allmännare och därtill föga skygg. 

Ända upp mot den samlade högre vegetationens yttersta 

gränser, vid öfver 4,000 meter, mest dock bland ericinella- 

buskagen, visade sig en liten gråbrun grässängare (Czisticola), 
kanske en smula påminnande om en grå sångare. Ofta två 

à tre tillsammans slogo de lifligt upp på buskarnas toppar 
och yttersta grenar för att åter hastigt försvinna ned bland 

de täta buskagen. Muntra och rörliga som de flesta af sitt 

släkte lata de pa en gang höra sitt raska läte; det var ett 
klingande, drillande och surrande om hvart annat, en upp- 

friskande liten konsert i den enformiga, tysta naturen. Jamte 

denna, den allmannaste representanten af fagelvarlden, var 

den föga skygga, om en stenskvätta erinrande, brunaktiga 

Pinarochroa hypospodia, som an syntes trona i buskarnas 

toppar, an nedflyga, kringhoppande pa marken. Afven den 

pa vandring stadda Sarzcola wnanthe skulle påträffas pa denna 

höjd, där den i sin ljusa dräkt tronade i spetsen af en vid 

gränsen till en fri plats stående Æyzcinella. Högt upp i 

luften for ett par hvitnackade, tjocknäbbade korpar (Corvul- 
tur albicollis) omkring, da och da utstötande sitt rätt klin- 

gande rop; en vrak, sadan som fälldes pa Merubergets höj- 
der, kretsade under klagande skrik öfver de kala öfre vid- 

derna, och en grönsiskliknande Serinus visade sig bland köld 
och dimmor vid vegetations Ofversta gränser. Men alla aro 

i det hela ratt sparsamma och forma ej att varaktigt upp- 

lifva naturen. 
Af däggdjur synas blott har och hvar spar eller spill- 

ning, till dess en egendomlig ratta, en förut ej anträffad ran- 

dig art, som ett karkommet byte nedstörtade ur luften fran 

klorna af en päskjuten falk. Högt uppe vid yttersta gränsen 

för vaxt- och djurlif syntes spar af en liten antilop, val Ce- 
phalolophus spadix, som tillhör bergets öfre delar, vidare 

spar etc. efter steppens praktige elandantilop, samt spillning 

efter troligen nagon klippdass och af mindre gnagare. 

Afven de värmeälskande reptilierna hade vid dessa hôjder 

sina representanter, nämligen en kameleont och en vackert 

tecknad ödla, en Mabuza, liksom en del bland Dytiscider 
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kringfarande grodyngel sedermera äfven visade batrachiernas 

närvaro i bergängarnas iskalla vatten. 

Efter omkring tre timmars marsch uppför den allt lägre 

och glesare ericinellan började sa smäningom, i silfvergratt 
lysande, ludna stand och tufvor af evighetsblommor (Zelichry- 

sum Newii och H. Hochneliz) att allt mer dominerande upp- 

träda; spridda uppåt bilda de slutligen ett enda hvitlysande 

tufvigt fält, blandadt med allt sällsyntare och mindre erici- 
nellabuskar, bland hvilka, spridda på afstand, nagot pors- 

liknande, : risiga, vedartade, 2—3 fot höga stand af Eurpops 

dacrydioides med deras sma tilltryckta uppåtriktade blad och 

gula blomkorgar uppsköto. Den mellan dessa mer domi- 

nerande, landskapet sin karakteristiska prägel förlänande väx- 

ter framträdande marken är ofta tufvig af smala gräs (Kee- 

leria cristata och Danthonia trisetoides) och krypande refvor 
af Alchemilla Fohnstoni och argyrophylla med deras 2—3 

tum uppskjutande toppar, röda stjälkar och bladränder 

samt under af mjuk, tät ludd hvitlysande blad. Öfver allt 

mellan dessa tufvor och stånd framträder den blottade mörka 

jorden, beströdd med talrika stenar och platta skifferflisor. 

Vid omkring 3,600 meters höjd ha de hvitlysande evighets- 

blommorna dominerande utbredt sig, bildande omkring fots- 

höga, ofta till täta tufvor förenade stånd. Utsatta för de 

ständigt nedifrån framdragande, kalla, utpinande vindarna, 

utdö — mer ju längre de komma upp, ju glesare de växa — 

deras at detta hall vettande delar, stånden tryckas mot jor- 
den, utbredande sina täta, halfcirkelformiga tufvor, bildande 

lefvande delar åt motsatt sida, där dessa, skyddade af de ri- 

siga, döda partierna, ännu kunna trotsa det hårda, hastigt 

växlande, utpinande klimatet. 

Plötsligt yr något med svindlande fart förbi öfver de 

hvitlysande tufvorna, för att i den kalla, om ock för ögon- 

blicket af solen genomstrålade luften, under vinglande flykt strax 

åter slå ned; det är en liten vacker blåvinge, mycket lik den 

på Merus högsta delar påträffade. Rikt är djurlifvet ej bland 

stenar och tufvor, men å andra sidan ej så fattigt, som man 

vid första ögonblicket skulle kunna frukta. 

Vid ı1-tiden börja de rundt omkring oss varande dim- 

morna att rycka allt närmare, sedan en half timme hade de 

förut en stund sig skingrande molnen ater slutit sitt tunga 
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draperi för bergets hjässa, hvita dimmor draga oss raskt till 

mötes, svepa fram uppåt dalsänkorna, utbredande sig öfver 

de mellanliggande flacka ryggarna med deras gralysande fält 

af tufviga MHelichrysum-arter, af gulblommande Zuryops och 

andra till formen lägre växter. Ännu en knapp timma och 

en kylig vind drager fram, drifvande de täta, hvita dimmorna 
med fart uppåt mot den för våra blickar nu dolda hjässan; 
hvart vi se möta rykande, framyrande dimmor i jagande 

fart, alla styrande samma kurs upp mot snö och is. Vege- 

tationen blir sparsammare, Erzicinella har upphört, evighets- 

blommornas grå tufvor stå glesare, förkrympa så småningom, 
under det den nakna, stenbeströdda marken allt mer blottas, 

snart 6fvergaende i en enda öde, långsamt uppåt stigande sten- 

och sandöken. I allt mer spridda tufvor sta de smalbladiga 
gräsen (Koeleria och Danthonza), en liten hvitblommig Ara- 
bis albida framlyser bland stenarna; i skydd af ett med gul- 

aktig skägglaf behängt klippstycke, framskymta de friska, 

grönlysande bladen af en Senecio, och äfven en Carduus lep- 

tacanthus har funnit ett liknande skydd. 

Vid omkring 4,000 meters höjd eller något däröfver har 

all i ögonen fallande vegetation upphört — utom de stenar 

och klippor beklädande lafvarna — om än enstaka tvinande 

gräs- och örtstand långt upp mot is och snö här och där 

kunna spåras; öde sandöknar, beströdda med mindre eller 

större stenar, hvassa skifferplattor och spridda block, utbreda 
sig långsamt stigande så långt blicken når uppåt och åt de 
sidorna begränsande breda dalsänkorna, ett sannskyldigt dö- 

dens dystra rike. 

En känsla af outsäglig tomhet bemäktigar sig sinnet, då 

man vandrar fram 1 dessa sterila öknar, hvart blicken än vän- 

der sig möta vidder af sand och grus, stenar och klippor, 

djupa eller flackare dalgångar af liknande prägel sträcka sig 
uppat bergets jättekrater, gletscher och snöfält, hvarifrån alla 

dessa raviner, dalar och floder solrjäderformigt utga. 

Men stegen blefvo allt mödosammare, andhämtningen 

svarare, lungorna arbetade allt häftigare och hjärtat bultade 
hårdt. Allt tätare svepa dimmorna fram kring oss, dalsän- 
kan vid vår sida är som en rykande jättegryta, luften är 

kall och isande. Vid tolftiden passera vi stora block af lag- 
rad skiffer; utsatta för våldsamt, från olika riktningar kom- 
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mande tryck, hafva dessa upprests pa kant, förskjutits och 

hopträngts; af forntida ismassor lösryckta skifvor och flisor 

betäcka marken, astadkommande ett ständigt klingande, da 
man söndertrampande dem här gar fram. 

En snedt uppat sig sträckande, af en djup öde dalgang 
till vänster begränsad, väldig bergas, synes leda mot snö- 

fälten, och på denna väg beslöt jag söka uppnå desamma. 
Ater draga dimmorna fram med ökad fart, temperaturen 

sjunker allt mer, kalla hagelskurar piska oss ı ansiktet, hän- 

derna krumpna och luften mörknar. Min förhoppning att 

den nu medförde svarte, den bäste i lägret, skulle uthärda 

strapatserna, hade redan sedan vi inkommit bland stenöknar 

och sandfält, börjat gäckas, allt långsammare blefvo hans 

steg, allt slappare hans drag; snart började samma slöhet, 

som bemäktigade sig den från Kiboscho medförda vägvisaren 

vid förra bestigningen, att gripa äfven denne, stel och apatisk 

stod han där, utan att gå ett steg vidare, utan att lyssna till 

vare sig lock eller pock. Men ater fick ej en neger hindra 

detta företag, ränsel, gevär och rock aftogos honom, och sa- 

lunda befriad fran all packning började han ater langsamt 
röra pa sig. Vägen gick alltjämt uppför den stupande asen, 

at vänster begränsad af en, djup dimuppfylld afgrund. 

Genom moln och töcken skymtar plötsligen för nagra 

ögonblick ett hvitt snötäcke fram langt uppe pa en till höger 

gaende as, branta höja sig klipporna dit upp, svart, om ens 

möjligt är arbetet att na dessa höjder, stegen blifva tunga 

som bly och ständigt fa vi stanna för att i djupa andedrag 

inpumpa luft till de allt valdsammare arbetande lungorna. 

Här uppe drifva vindarna sitt spel, draga fram med ökad 

kraft, jagande dimmorna genom dalgangarna upp mot bergets 

krön, insvepande oss i sitt kalla skôte. Nu är det slut med 

den svartes krafter, under det att SANDBERG, som en stund 

syntes blott med svarighet komma vidare, aterfatt sin spän- 

stighet. 

Slapp och liknöjd, färdig att sjunka tillsamman, stod 

AMESI där nästan oigenkannlig. Ar det samma man, som 

kraftig, glad och hurtig på morgonen bröt upp fran lägret! 
Man skulle knappast kunnat tro det, det fanns ej längre stor 

likhet. Men detta var ingalunda något enstaka fall, upp- 

kommet i dessa kalla trakter. Omgifna af en vild och ödslig, 
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dem främmande natur, blifva de svarta ofta helt förvandlade; 

ibland sjunka de viljelöst tillsammans, menande att de skola 

dö, och bekymra sig om intet, stundom blifva de som för- 

ryckta. Tiden var långt framskriden, allt berodde på en 
sista ansträngning upp för de upptornande höjderna, och det 

blef mig klart, att om målet ej i dag hunnes, det troligen 

sedan aldrig skulle blifva mig möjligt att upptränga till den 

eviga snöns råmärke, då den dyrbara tiden sedermera måste 

användas till insamlingar och studier nedanför bergets sterila 

delar. För hvarje as, vi sedan länge mött och mödosamt 

passerat, hade jag hoppats att stå inför hvita snöfält; men 

alltid samma missräkning, alltid mötte samma mörka och 

dystra tafla af nakna klippor, stenar, block och splittrade 

skiffermassor. Den genom dimmorna framskymtande snön 

hade kommit nya krafter att genomströmma sinnet, målet 

måste nås men den svarte var, som hade han ett block 

om foten, hindrande hvarje hastigt framträngande. Tiden 

var långt framskriden, atervägen till lägret lång, och utsikten 
att i förening med de öfriga nå upp till snön blef för hvarje 

minut mindre. Ännu högst en timme och sista fristen för 

framträngandet skulle oåterkalleligen vara ute. Ehuru faran 

att i dessa öde vidder bland klippor, raviner, sten- och sand- 

fält, omsvept af framfarande dimmor, ej återfinna vägen icke 

var ringa — irrmarschen på Merus högsta delar, som tyvärr 
kostade ett människolif, var i lifligt minne — beslöt jag dock 

att ensam söka nå snöregionen; geväret öfverlämnades till 

SANDBERG med tillsägelse att kvarblifva med den svarte och 

att efter en halftimme och sedan hvarje kvart till återkomsten 

lossa ett skott, väskan med kameran hängdes öfver axeln, 

hvarpå uppstigandet fortsattes. Öfver ofantliga stenkummel, 

öfver med skifferflisor och lösa stenar beströdda grus- och 

sandfält gick den mödosamma färden, pannan var feberhet 

och andhämtningen tung, hagel och snö började åter fara 

genom luften, dimmorna voro iskalla och kölden genomträn- 

gande. Här och där måste stenar i hast uppläggas eller 

vändas, jorden uppristas med stafven för att i detta kaos af 

likartade föremål återfinna vägen. Närmare en halftimme 
hade uppstigandet så fortgatt, dimmor hindrade alltjämt ut- 
sikten bortom närmaste omgifningar, och vägen fortsattes i 

den riktning, de några ögonblick sig skingrande molnen låtit 
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de hvita snömassorna framskymta. Med tunga steg hade 

jag just Ofverkorsat ett med sten beströdt löst sandfalt, le- 

dande inåt en i den afsedda riktningen gaende dalgång, da 
plötsligt nagot hvitt kom mig att hastigt kasta blicken bort 
mot de till vänster varande klipporna, där i en inskjutande 

klyfta en första drifva af snö mötte mitt jublande öga. Nu 
var all trötthet borta, hastigt är jag framme, borrar hän- 

derna djupt in i den rätt harda snön, formande en boll af 
den isglittrande massan. Jag ser mig omkring, utmed klip- 

porna i dalgången ligger drifva vid drifva, lysande mot de 

mörka stenmassorna, stundom bilda de stora, utbredda täc- 

ken, visande att jag var midt ibland Kilimandjaros snöfält, 

stundom mindre, i hörn och vinklar hopade drifvor; ja, det 

framgick sedermera, att jag sedan länge haft en gletscher 

(>Ratzelgletscher») vid sidan och passerat dess nedra del. 

Det var en egen känsla, som i dessa ögonblick fängslade 

sinnet; den snökrönta hjässan af Afrikas högsta berg var 

uppnådd, ej en dagsmarsch skild från tropisk regnskog med 

dess böljande bladverk, trädartade ormbunkar och vindlande 

lianer; genom soliga stäpper, genom blandskog, kulturzon, 

regnskog och bergängar med ericinellaregion, bärare af den 
sista mot köld och is sig sträckande högre vegetationen, 

följd af en sista, blott lafvar delvis ännu hysande steril zon, 

kanske ännu frambringande någon enstaka tynande grästufva 

eller någon i skydd af stenar och klippor uppspirande ört, 

hade färden gått, djurlifvet succesivt undersökts och möj- 
ligast rika skördar — utom ännu vid de högre delarna — 

inhöstats till dess bergets is- och snözon och därmed grän- 

sen för det organiska lifvet uppnåtts. En stunds sökande 

bland stenar och grus i snöns närhet kom mig att vid denna 
ansenliga höjd af omkring 18,000 fot öfver hafvet påträffa 

ett par representanter för djurvärlden, nämligen en Collembol 

och en mörk spindel; men då de förra höllo sig dolda under 

fuktiga stenar, oatkomliga för spindlarna, måste man antaga 

närvaron af ännu några insekter till föda åt de senare, t. ex. 

vintermyggor, som något längre ned voro allmänna och ju, 

som bekant, äfven hos oss visa sig bland snö och is. Men 

tiden är långt framskriden och med i näsduken invirad snö 

går det i half sprangmarsch ned på sand- och grusfält, 

klippor och åsar, för att snart hafva nått de andra; några 



SJÖSTEDT: EN BESTIGNING AF KILIMANDJAROS HÖGSTA DELAR. 113 

ögonblicks rast göres, bilder tagas, hvarpa aterfärden raskt 
fortsättes nedför grus- och sandfält, öfver hvitlysande 77e/7 

chrysum, genom ericinellans vidsträckta buskager ned mot 

lägret, som strax efter solens försvinnande lyckligen upp- 

naddes. 
Nu följde dagar under fortgående undersökningar af 

dessa alpina trakters djurvärld, än kring lägret bland stenar, 

gräs och blommor — särskildt rik var skörden i de torra, 

som kanonviskor uppskjutande blomständen af Zobelia Dec- 

kent — i tufvor och murknande trä, än genom ericinella- 

regionen upp till de öde stenöknarna. Under en af dessa 
exkursioner hade vi nått de gralysande, tufviga /Zelichrysum- 
fälten, hagelblandadt regn yrde fram i luften, dimmorna tät- 

nade, temperaturen var lag, nära fryspunkten, och sökandet 

efter insekter pa den kalla vata marken blef allt svärare. 
Med förskräckelse sågo de svarta pa sina halflama händer, 
böjde och ledade på fingrarna så godt de kunde, troende 
att de voro förstörda. Den lille SEGELLI fann jag sittande 

hopkrupen vid en buske, med stoiskt lugn betraktande sina 

stelnade nypor; på min fråga, hvarför han ingenting gjorde, 

visade han de krumna fingrarna, petade på dem och sade, 

att han var »kaputt»! Då hagel dansade fram öfver marken, 

sökte de upplocka dem, troende det vara »mane» (stenar), 

tills de till sin förvåning sago dem smälta i handen och 

rinna bort. 

Det var emellertid ej utan orsak lägret blifvit förlagdt 

just till den plats, där vi nu slagit upp våra tillfälliga bo- 

pålar. Det var ej blott de högre, från 3,000 meter uppåt 
sig sträckande skoglösa trakterna, som under denna färd 
skulle undersökas, utan ej mindre regnskogens öfre, intill 

dessa gränsande delar, hvilkas fauna hittills förblifvit mig 
obekant, under det att regnskogens lägre, intill kulturzonen 

gränsande partier gang efter annan blifvit undersökta. 

Efter en kall och kuslig natt randas åter en ny dag, 
ännu i sin gryning klar, utan täckande moln framför det snö- 
höljda Kibo. Men redan vid 8-tiden börja moln uppstå 
kring bergets hjässa, utbreda sig allt mer, för att snart ge- 

nom en ogenomtränglig vägg hafva skilt den för våra blic- 
kar. Ödsligt, tyst och dystert är allt kring lägret, molnen 

hopa sig på himlen och dimmorna börja åter sitt tåg uppför 

Entomol. Tidskr. Ärg. 27. M. 2 (1906). 8 
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dalgangarna, da vi bryta upp för att nedkomma i regnskogen, 

framför hvars öfre rand vi snart sta. Men ej ett blad ror 

sig här, ej en stämma höres, allt är förstämdt; fran högsta 
toppar till understa grenar sta träden behängda med gra 

skägglaf, det är en tafla af nästan sinnesbeklämmande 

dysterhet, af alder och förfall, osökt framkallande i minnet 

sagan om den sofvande skogen. Som aldriga spöken sta 

de resliga träden i sin tofviga, trasiga dräkt, vaktande ingangen 

till denna naturens slumrande borg, ej ett ljud bringar under 

langa stunder afbrott i denna ödslighet, det är som en dö- 
dens boning. 

Längs den knappt urskiljbara stigen, blott sällan, om ej 

vid sökandet efter läkande örter, beträdd af de infödda, fort- 

sätta vi in i skogen och nedat dess sluttning. Träden, ofta 

Erica arborea med sin väl 30—40 fot höga stam och ljung- 
liknande blad, Agauria salicifolia o. a. stå ej synnerligen tätt 

och tillåta blicken att glida in ett stycke bland deras laf- och 

mossbehängda kronor, öfver markens ganska rika och täta ve- 

getation med dess omväxlande typer af blommor och blad; 

än möter ögat spridda ormbunkar, gräs och halfgräs (Scirpus) 

än refvor af bland mossan krypande violer, än reser en hög, 

smärt lilja sin med bjärt röda klockor prydda stjälk öfver 

gräs och mossa, under det att andra röda blommor ej na 
öfver markens omedelbara närhet. I tjocka klumpar hänger 

mossa på stammar och grenar, ofta äfven utbredande sig i 

ett lätt lager öfver jorden. Hvad som i någon man upp- 

lifvar den stilla, tysta taflan, är småfjärilar, ofta påminnande 
om våra nordiska former, hvilka hvart man ser vingla fram i 

luften för att därpå slå ned på stammar, blad eller gräs, 
strax ersatta af andra uppflygande likar. De flesta äro helt 

små Geometrider, Pyralider, Tortricider och Tineider, andra 

något större, ett par allmänna brokigt gröntecknade Cidarier, 

väl en tum mellan vingspetsarna; dessa hvirfla hastigare fram 

men äro, sedan de slagit ned, rätt hjälplösa, där de borra 

sig ned mellan gräs o. dyl., lätta att taga med handen. På 

utmed en stam sig slingrande cucurbitacéer sitta svarta, med 

fyra stora gulröda fläckar prydda Coccinellider, på andra 

blad har en smal Lycid, rödgul med svarta vingspetsar, tagit 

plats, orörlig och förfrusen i den kalla luften; en vacker i 

silfver, grönt och brunt prunkande spindel har, hvar man 
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ser, spunnit sina nät, själf tronande i dess midt, och äfven 

en Æperra-art hör till de allmännaste djur, som här möta 
blicken. 

Plötsligen höres ett sorl af fina pip, en liten flock små 

glasögonfåglar (Zosterops eurycricota), gulgröna med en bred 
ring af hvita sammetsglänsande fjädrar kring ögonen, fara 

fram fran träd till träd, ljudande som kungsfaglar; från en 

grupp täta buskar ljuda några rätt skarpa, löpande toner, 

det är en smaragdglänsande, rödbröstad Nektarinid (Crrnyrzs 

mediocris), som under ett par ögonblick bryter tystnaden 

för att strax liksom skrämd af sin egen röst tyst smyga ned 

bland buskar och bladverk. Åter inträder tystnad, till dess 

ett vemodigt, darrande utdraget läte tonar från toppen af 

ett resligt träd; det är den vackra, stora, violettfärgade, hvit- 

droppiga Columba arquatrix, som föga skygg hvilar där uppe, 

sändande sitt med omgifningen harmonierande dystra kutter 

genom den förstämda skogen. 

Härligare än dem alla är dock den 1 guldgrönt och rosa 

prunkande traststora Trogontiden Hapaloderma  vittatum., 

äfven känd från Kamerunbergets högre delar, som ljudlöst 

kommer flygande för att, fallande för ett dunstskott, blifva 

en värdefull tillökning för de ornitologiska samlingarna. Vi 

fortsätta nedför den knappt urskiljbara stigen, stundom in- 

kommande på något af de elefantspår, som här rikligt korsa 
skogen, fangande uppflygande smafjärilar, undersökande gre- 

nar och stammar, lyftande på de stora mossklumparna, som 

där hänga, framletande en och annan insekt, någon puppa 

el. dyl. På bladen sitta allmänt ett par snäckarter, den ena 

med tunnt, glasartadt skal och genomlysandè, brunbrokig 

mantel, den andra en He/lzr-liknande form med bruna band. 

Åter äro dimmorna i antågande, framdragande utmed 

bergets sidor, luften mörknar som en kulen vinterdag och 
kölden tilltar; negrerna se dystra ut, och då de utan tvifvel 

ej ha det för varmt i sin röda filt, nakna som de för öfrigt 

äro, vända vi mot lägret efter en fångst af några hundra 

djur, väl ej många arter, men dock från dessa höjder i 
Afrikas inre i hög grad värdefulla. 

Det är dagen före uppbrottet, allt syntes efter förhål- 

andena vara genomsökt, och föga nytt stod vidare att finna, 
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da jag erinrade mig de bakom lägret varande vattensam- 

lingarna, som ännu ej besökts. 

Försedd med haf och några spritrör styr jag stegen förbi 

hyddorna ned för däldens sidor, genombrytande i vägen 

staende ericinellabuskager och står snart bland de vatten- 

drypande strandväxterna, seende ned i det källklara vattnet, 

där blicken genast faller på en i slammet nedkrypande svart 

Dytiscid. Här och där höja sig andra till ytan, uppsamla 

en vattenblåsa, vändande åter mot botten, dit de afskäras 

reträtten af den i vattnet framskjutna håfven. Vattnet är is- 

kallt och fingrarna blifva stela, kläderna hafva genomvätts 

af blad och grenar, solen börjar sänka sig, och försedd med 

en mängd Dytiscider, alla dock samma art, Phryganeidlarver 

och grodyngel, ger jag mig ater uppför dalens sluttning bort 

till lägret. Det var med glädje jag här såg en del främ- 

mande negrer sitta kring eldarna, de från Kiboscho beställda 

bärarna hade sålunda anländt, och uppbrott kunde ske på 

den därför bestämda morgondagen. 

En närmare granskning visade emellertid, att blott ett 

ringa antal, sju stycken, otillräckliga för nedstigandet genom 

regnskogen, kommit, meddelande att 11—13 andra först föl- 

jande förmiddag vore att vänta, då de ej vågade öfvernatta 
här uppe i köld och dimmor. Nedhukade vid eldarna, in- 

svepta i sina korta skynken, tillbragte de öfriga natten i den 

4—5 gradiga luften, knappt på förhand anande hur bister 

en sadan natt i verkligheten skulle blifva. 

Morgonen för uppbrottet är inne, regnet far genom luf- 

ten, dimmorna svepa fram, och hela Kibo är doldt för vara 

blickar bakom en fast molnvägg, allt dystrare blir taflan, ej 

ett ljud höres, ej en varelse upplifvar den förstämda naturen. 

Frusna sitta de svarta samlade kring stockelden, några in- 

svepta i filtar, andra, de sist anlända bärarna, nödtorftigt 

skylande sig med sitt till hakan uppdragna höftkläde. Ännu 

hade blott tre nya wadschagga-män infunnit sig, klockan 

började visa mot middag, utan att de öfriga anlände. Att, 

om de återstående ej i tid ankommo, söka kvarhalla de 

andra här uppe, skulle äfven under vanliga förhållanden varit 

lönlöst, då de redan haft nog af den gångna natten, nu fanns 

det dessutom för så många ej proviant, äfven om de velat 

stanna. 
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Snart började de högljudt fordra att få bryta upp; opålit- 

liga som de äro, skulle de utan tvifvel inom kort försvunnit 
utan bördor, och vi en tid blifvit afstängda på denna 
allt dystrare plats, då det knappast varit oss möjligt att en- 
samma finna vägen genom den täta, svargenomträngliga regn- 

skogen, och äfven om detta skulle lyckats i bästa fall i reg- 

net nedkommit till Kiboscho utan tält, proviant och sam- 

lingar, som nästan allt fått kvarstanna i det öfvergifna lägret 

tills nya bärare kunnat anskaffas, en sak som i och för sig 

nästan blifvit omöjlig, sedan de hemvändande berättat om 

sina lidanden. Ja, de voro, ehuru värfvade för återfärden 

ända till Kibonoto, sedermera vid nedkomsten till Kiboscho 

så förskräckta, att de flesta utan betalning rymde och först 

efter en hel dags ansträngning, hvarvid både pater DURR 

och brodern BRUNNER uppbjödo allt sitt inflytande både hos 

höfdingen och folket för att erhålla nödigt manskap, kunde 

sådant erhållas, hvarvid herr BRUNNER slutligen halft med 

våld kastade bördorna på en del ur den kring lägerplatsen 
samlade wadschaggahopen framdragna män. 

De lyckligen uppkomna bärarna fingo sålunda under 

inga villkor utan bördor försvinna, de redan färdiga lasterna 

grupperades för att möjligen kunna fördelas på det före- 

fintliga manskapet, hvarvid äfven de mina, som eljest under 
marschen varit befriade från andra bördor än väskor, håfvar, 

gevär o. dyl., nu måste ataga sig bärartjänst och med glädje 

visade sig vara beredda att taga hvar sin tunga börda, blott 

de fingo lämna denna trakt, för hvilken de redan på förhand 
haft stor respekt. 

Huru vi än ordnade, visade det sig emellertid att en last 

aterstod, hvartill bärare saknades, alla hade redan så stor 

packning, krafterna medgafvo, hvarför ej annat syntes åter- 
stå än att kvarlämna densamma, ehuru jag kände, att dess 

afhämtande en gang skulle komma att bereda stora svårig- 
heter och dessutom tvinga.oss att under tiden kvarstanna i 

Kiboscho. Samspråkande härom erbjuder sig SANDBERG 

resolut att agera bärare och med lasten på hufvudet före- 

taga nedstigandet genom hela regnskogen; lasten pröfvas och 

befinnes möjlig att taga, signal till uppbrott ljuder och alla 

fatta sina bördor. 



118 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1906. 

Knappt hade de första lyfts i höjden, de första ropen 

genljudit i den regndigra luften, förrän tre nya bärare visa 

sig bland buskagen nedåt skogsbrynet för att snart stå på 

lägerplatsen, där inom en handvändning laster hvilade på 

deras hufvud, hvarpa vi utan uppskof sätta oss i marsch ned 

mot regnskogen. 

Naturen blir allt dystrare, himlen mulnar, regnet far ge- 

nom luften och temperaturen sjunker. Odslig och dyster, 

tyst och orörlig står regnskogen lafbehängd drypande af 

vatten, allt mörkare blir luften, allt valdsammare brusar reg- 

net genom luften, insvepande allt i en nästan ogenomskåd- 

lig slöja. Det brusar och susar af de nedvältrande vatten- 

massorna, som smattrande slår mot bladverk och stammar, 

likt skuggor framskymta bärarna med sina bördor längs den 

slingrande stigen, försvinnande i dunklet, ofta följande ele- 

fanternas gångar, nu mera liknande bäckar än vägar. Ge- 

nom en gördel af med skägglaf rikt behängda £rzca-träd ned- 

komma vi i den typiska regnskogen för att fram mot 

aftonen ater känna sol och värme bland kulturzonens farmer 

och fält. 

Först följande kväll kunde, som nämndt, bärare för 

marsch till Kibonoto erhållas, dit vi den 27 nu äterkommo. 

Så var den 16 dagars färden till Kilimandjaros snöfält 
och högsta med organiskt lif försedda delar afslutad. I bör- 

jan gynnade af god väderlek hade insamlingarna ofvan skogs- 

gränsen synnerligast då kunnat bedrifvas med framgang, sa 

att trots faunans skäliga fattigdom på dessa alpina höjder, 

omkring 7,000 djur därifrån införlifvats med de öfriga sam- 

lingarna, om ock oftast mindre former och väl represente- 

rande ett rätt begränsadt antal arter. 

Den sista länken i undersökningarna af Kilimandjaros 

djurvärld var därmed afslutad, om ock kompletteringar vore 

af högsta värde; från den soliga steppen hade desamma 

sträckt sig genom bergets alla formationer upp till den stän- 

diga snöns råmärken, de biologiska dragen studerats och så 

vidt möjligt rika samlingar inhöstats inom dessa skiftande 

zoner för kommande studier till en samlad bild af djurvärlden 

på och kring detta, den afrikanska världsdelens högsta berg. 
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Entomologiska Föreningens högtids- 

sammanträde à Grand Restaurant 

National 

den 14 december 1905. 

Sedan protokollsjustering forsiggatt, meddelade prof. S. 
LAMPA i sammanhang darmed och sasom tillagg till sitt vid 
senaste sammantrade hallna föredrag om »rönnbärsmalen», 

att kand. C. G. DAHL fran Adelsnäs, Åtvidaberg, för be- 
stämning insandt en fjäril, kläckt jämte andra individer ur 

kokonger, som tagits ur ett äpple, och hvilken fjäril var en 

ronnbarsmal. Det vore således nu direkt bevisadt, att det 

just är denna malart, som gör de stora skadorna i äpplena. 

Enligt stadgarna voro i tur att från sina befattningar af- 

ga: sekreteraren fiskeriinspektör F. TRYBOM, styrelsemed- 

lemmarna prof. S. LAMPA och byråchefen J. MEVES samt 

suppleanten i styrelsen kassör G. HOFGREN. Alla återvaldes. 

Till revisorer återvaldes apotekaren H. ENELL och gross- 
handlaren K. KNUTSON, till revisorssuppleant fotograf E. 

ROESLER och till klubbmästare konservator C. ROTH. 

Ordföranden, prof. AURIVILLIUS, meddelade, att Före- 

ningen sedan sitt senaste sammanträde genom dödsfall för- 

lorat sin ledamot d:r H. DAHLSTEIN. 

D:r JOHN PEYRON höll därefter ett utförligt, på ingående 
egna studier byggdt föredrag om » Nagra grunddag af fjäril- 

äggens morfologi», belyst af större figurer samt talrika, syn- 

nerligen väl utförda detaljteckningar. Icke blott det yttre 

utseendet, utan äfven — och i första hand — den mikro- 
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skopiska strukturen hade af föredraganden noggrant under- 

sökts. Sa föga utredt, som detta ämne förut var, hade han 

t. 0. m. måst uppgöra en ny terminologi. Ägg af de sär- 

skilda fjärilarterna kunde atskiljas genom goda karaktärer. 
Inom samma familj, ja, inom samma släkte visade sig äggen 

t. o. m. af helt närstående arter ofta rent af typiskt olika, 
hvadan en synnerligen stor formrikedom förefunnes. Ett in- 

gaende studium af fjarilaggen torde, enligt foredragandens 

mening, framdeles kunna blifva af systematisk betydelse, da 

mahanda darigenom en del annu sa lange omtvistade fragor 

kunde komma narmare sin lösning». Manga vid beskrif- 
ningar af fjarilage gjorda grundliga missuppfattningar kunde 

nu af foredraganden rattas. 

I sammanhang med detta föredrag yttrade sig kandidat 

E. MJÖBERG och ordföranden, prof. AURIVILLIUS, som a före- 

ningens vägnar tackade d:r PEYRON för det af stort intresse 

varande föredraget och tog fasta pa hans yttrande om ett 

forestaende offentliggörande af resultaten af de sa mödo- 

samma studierna öfver fjarilaggen. 
Byrachefen J. MEVES omnamnde sedan infor Foreningen 

en af lektor BOAS i Köpenhamn i »Tidsskrift for Skovvæsen» 

skrifven anmälan af jägmästaren C. G. RAMSTEDTS vid se- 

naste februarisammantradet framvisade berättelse öfver nun- 

nans harjningar 1898—1902. Byrachefen MEVES framhöll, 

hurusom lektor BOAS i denna sin anmälan gjort sig skyldig 

till missuppfattning i åtskilliga afseenden. Också hade pro- 
fessor O. NUSLIN 1 sitt innevarande ar utgifna arbete: »Leit- 

faden der Forstinsektenkunde» vid fraga om motarbetande 

af nunnehärjningar ställt sig i öfverensstämmelse med de af 
honom lofordade mått och steg, som hos oss vidtagits, och 

för hvilka redogjorts i jägmästaren RAMSTEDTS berättelse, 

men som funnit en motståndare i lektor BOAS. 

Filip Trybom. 
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Revisionsberättelse för ar 1905. 

Undertecknade, utsedda att granska Entomologiska Föreningens räken- 
skaper för år 1905, få härmed afgifva följande berättelse. 

Ställningen i allmänna kassan framgår af följande: 

> Debet. 

PROV TRE AT SOO cig ok ES aha hs nen it Se © read viene 

Inkomster : 

Intlarmararsaroitter, 247 st, far 1905... 2... vue. 15446: — 

Statsanslag för utgifvande af »Uppsatser a fl 1,000: — 

Räntor och db dunrelgnensaktier +. coi man. gaye age 912: 33 
Salda exemplar af Föreningens fôrlagsartiklar . . . . . . . . 402: 85 
Saldanseparater ur bihlivteker . ic se 5) Fe sect specie efor 3 50: — 

SAMS TAUMOM mae tIASKTELGM 0s. saw) EN LI, ee. 15: 06 
Gäfva till biblioteket fran professor AURIVILLIUS . . . . . . . 15: — 

Summa Kronor 3,854: 37 

Kredit. 
Utgifter : 

Framställandet af tidskriftens ärgäng 1905 jämte separater af 
»Svensk insektfauna» .. HIT ON. 301569555 

D:o af »Uppsatser i praktisk ae, häktetyais cs ss 1,009: 26 

Wisandningr at tidskyittens ae ee ue MAMAN ne 107: 02 

Uppbördskostnad . . . . . Lee 22: 10 
För biblioteket (bokinköp, an ander ne m. A 301: 73 
ROM ARNMANROMS EMA SA tra SLAS er ei 68: 16 

Diverse ens AN Gi ceca toe igs ne" - UA ma di 19: 18 

Behallning till 1006 DR ES D UE Co, ARS VE var ve 676: 97 

Summa Kronor 3,854: 37 

Af Föreningens förutvarande fem fonder hafva tre, nämligen A. F. 

REGNELLS, P. F. WAHLBERGS och Ständiga Ledamöters fond under äret 
ej undergätt nägon förändring till kapital. 

ÖscAR SANDAHLS fond har däremot ökats med 125 kr. genom gäfvor 

af professor S. LAMPA och fiskerinspektören F. TRYBoM. 
CLAES GRILLS stipendiefond har under äret för tredje gängen kunnat 

uppfylla sitt ändamäl, att af sin ränteafkastning bekosta ett vandrings- 
stipendium a 60 kr. åt en skolyngling. Fonden har ändock, hufvudsak- 

ligen genom försäljningsmedel för GRILLS »Cafalogus Coleopterorum och 
Lampas »Förteckning öfver Macrolepidoptera» ökats med kr. 22: 56. 

Räntorna af förstnämnda fyra fonder hafva omförts till allmänna 
kassan för bestridande af löpande utgifter. Härvid är att märka, att de- 
samma beträffande P. F. WAHLBERGS och Ständiga Ledamöters fond upp- 
gätt till exceptionellt höga belopp, i det att tvä preferensaktier i Söder- 

fors Bruks Aktiebolag à 1,000 kr., af hvilka en bokförts pä hvardera fon- 
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den, utlottats och förfallit till betalning under äret, hvarföre för dessa 

aktier under året uppburits dels 7 °o såsom utdelning för ar 1904 

och dels 5 ‘Jo ränta för år 1905. — Räntorna från GRILLS fond äro till- 

godoförda dennas kapitaltillgång. 
En ny fond har under året tillfallit Föreningen genom en i aflidne 

generalkonsul J. W. Smirrs testamente förordnad donation af 5,000 kr., 

afsedd för åskådningsmaterial af nyttiga och skadliga insekter vid skolor. 
Medlen jämte därå under året upplupen ränta, är nu bokförd under rubrik 

»Generalkonsul J. W. Smitts Fond». 

Föreningens tillgångar utgjorde vid årets början: 

AT BE. IREGNELLS Bond 2 2 2.2.2220... 2,000 — 

P. F. WAHLBERGS d:o ere ee 2000 

Ständiga Ledamoters d:o' . 2 + 333002— 

VSCARISANDAHLSI dor i.Beat 0,029:26 

CLAES GRILLs Stipendiefond . . . . . . 1,588: 61 
Behällning i allmänna kassan . . . . . 13:13 Summa Kr. 15,831: 02 

Och wid ärets slut: 

A. a, DREGNEDES fond hes) ates 2 000 

PAE WAHLBERGSad-O EN RME 691000, 

Standiga!RedamGters d:0 nu, AIME, 3,300: — 

Oscar SANDAHLS L'ORIENT OS 
CLAES GRILLS stipendiefond . 1,017 
Generalkonsul J. W. Smirrs fond: 

Kapital 5,000: — 

Ranta 204: 30 5,204: 30 

Behallning i allmänna kassan . . . . . 676:97 Summa Kr. 21,846: 72 

Föreningens tillgångar hafva alltså under året ökats med ej mindre 

än Kr. 6,015: 70, till hvilket glädjande förhållande bidragit ej blott före- 

nämnda donation och dubbel afkastning från aktier, utan äfven en be- 

tydande inkomst genom sålda förlagsartiklar, särskildt »Uppsatser i prak- 

tisk entomologi» och »Svensk insektfauna». Till dessa tillgångar komma 

Föreningens ytterligare ökade och för dess medlemmar tillgängliga, å 
Riksmuseet förvarade bibliotek, åstadkommet genom bokinköp och gåfvor 

samt genom utbyte af entomologiska tryckalster med Föreningens korres- 

ponderande ledamöter och andra vetenskapliga föreningar i utlandet. 

Biblioteket jämte lagret af egna förlagsartiklar är brandförsäkradt för 

32,000 kronor. 

Ledamöternas antal var enligt matrikeln vid 1904 års utgång 

följande : 

Hedersiedamoter Tal Klassen Mie es IR SEE SES SR 8 

» PREY (a0 Es On Og sie ec oko Gs I 9 

Korresponderande ledamöter iaitlandet} 2. .0) LFP 9 

Ständiga ledamoter, ‚korporationer.. za. >... LC meer 4 

D:o personers y = Seb tete Br ET AN 

Transport 39 
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Transport 39 

élédamotest Sverige, korporationer «2.40. 2. CO à. I 
D:o 27106 PERS OMC II A ee ee re a5, +206 

D:o » Norge d:o DR nella ass, (TI 
D:o » Danmark d:o REN AY NE Teen nat Mu à As 4 

D:o » Finland d:o Re ee ny Ge 32 

Summa 277 

Af förutnämnda norska ledamöter hafva likväl tre anmält sitt utträde 
ur Föreningen från och med år 1906. 

Af årsledamöterna voro liksom förr 2 befriade från afgift. 
Allmänna kassans medel voro, i den mån de löpande utgifterna det 

medgåfvo, för Föreningens räkning insatta i Stockholms Handelsbank och 
Stockholms Inteckningsgaranti-Aktiebolag samt därå godtskrifna räntor 

tiligodoförda kassan. 
Fondernas medel voro vid årets utgång sålunda placerade: 

A. F. REGNELLS fond: 
2 pref. aktier à 1,000 kr i Söderfors Bruks Aktiebolag . . : . 2,000: — 

P. F. WAHLBERGS fond: 
1 pref. aktie i Söderfors Bruks Aktiebolag . . . . . 1,000: — 

Deposition i Stockholms Pantaktiebank . . . . . . . 1,000: — 2,000: — 

Ständiga Ledamôters fond: 

PéosnonmStockholms Pantaktiebanke. ET. 035300 — 

Oscar SANDAHLS fond: 

4 st. Sandö Sågverks A.-Bolags 5 °/o obligationer af ar 
J 

TOO Fae MOOOL Kets RERO “sls METEO 

Deposition i Stockholms nl barles RAT te.) 12800155. 

Stockholms Handelsbanks Sparkassa. mm 0 «110,254: 28), .7054:.28 

CLAES GRILLS stipendiefond: BG eae 
Diskontobankens sparkassa . . . ES a fess too TOLL: 17 

Generalkonsul J. W. SMITTS fond: 

Deposition i Stockholms Pantaktiebank . . . . . . . 5,000: — 

Stockholms Handelsbanks sparkassa räntemedel . . .  204:30 5,204: 30 

Summa Kronor 21,169: 75 

hvaraf dock rantemedel till framtida disposition . . . . . . . 204: 30 
hvadan fondernas kapital utgjorde . . . . . . . . . . Kronor 20,965: 45 

Föreningens värdehandlingar äfvensom den af kassaförvaltaren ställda 
säkerheten, en obligation à kr. 2,000 i Stockholms Inteckningsgaranti- 
Aktiebolag, voro i öppet förvar hos sistnämnda Aktiebolag enligt företedt 

bevis. Räkenskaperna äro förda med synnerlig noggrannhet och öfverens- 
stämma med oss företedda verifikationer, hvarför vi tillstyrka full och 
tacksam ansvarsfrihet för styrelsens och kassaförvaltarens förvaltning 

under är 1905. 

Stockholm den 22 febr. 1906. 

H. G. ©. Enell Knut Knutson. 
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Entomologisches Jahrbuch 
15 Jahrgang. — Kalender für alle Insektensammler auf das Jahr 1906. 

Af denna i sitt slag synnerligen originella publikation 

föreligger färdig den femtonde argangen till det sedvanliga 

ringa priset af Mk. 1: 60. 

Äfven i år lämnar H. KRAUS sina månatliga upplysningar 

för coleopterologer. P. SPEISER behandlar generella djur- 

geografiska och faunistiska spörsmål; F. LÜHMANN redogör 

uti en kortare artikel för en del växelförhållanden mellan in- 

sekter och växter. Värdefulla aro de uppgifter V. WIST 

lämnar rörande gallbildande insekter. En mindre uppsats 

om insekternas till griporgan ombildade framben af A. REIC- 

HERT belyses af en tafla med färglagda afbildningar. PABST 

framlägger resultatet af sina studier öfver Chemnitztraktens 

noctuider och lämnar rörande dessa äfven mänga intressanta 

biologiska uppgifter. Uti en längre uppsats redogör P. KUHNT 

för coleopterfaunan i Gardasjöns omgifning. Intressant och 

värdefull är särskildt Prof. RUDOW'S artikel om myrornas 

bostäder, de olika arternas byggnadssätt, byggnadsmaterial 

m. m. För öfrigt utfylles publikationen af smärre uppsatser 

och meddelanden af blandadt innehåll, mindre nekrologer, 

litteraturreferat o. s. v. Som synes, erhaller man ju god 

valuta för sina penningar. " 
E..M: 



Bidrag till kännedomen om Sveriges 

Hemiptera och deras utbredning 

inom landet. 

Monanthia ciliata FIEB. I augusti 1905 fann jag I exem- 

plar af denna stora Zzngzrarza-form under hafning på Pålsjö 

backar norr om Helsinghorg. Arten är enl. »Catalogue des 

Hémiptères palæarct. A. PUTON 1899», syn. med HERRICH 

SCHAFFERS JZ. reticulata och SCHILLINGS M. costata. 
Arten forekommer sällsynt i södra och mellersta Europa. 

I »The Hemiptera Heteroptera of the British Islands» af 

EDV. SAUNDERS, London 1892, anföres arten som sällsynt och 

d:r PUTON har anträffat den i blommorna af Ajuga reptans 
L. M. ciliata Fries. är förut icke anträffad i Skandinavien 

eller Danmark, hvarför var fauna härmed erhållit en ny till- 

ORNING.. 

Rhopalus maculatus H. SCH. Enligt »Finlands och 

Skandinaviens Hemiptera Heteroptera» af O. M. REUTER är 

arten inom Sverige blott ertappad i Smäland, Östergötland 
och Stockholm. Under de senare ären har undertecknad 

såväl som läroverksadjunkten G. LOFGREN antraffat den 

talrikt förekommande i den s. k. Gumarps torfmosse vid 

Kulla-Gunnarstorp i Skåne. Prof. ©. M. REUTER angifver 
den såsom vanligen lefvande pa 7ypla. Denna växt sakna- 
des emellertid pa fyndlokalen, och här syntes den med stor 

förkärlek lefva på Comarum palustre L. Öfverallt i torf- 

grafvarna växte nämnda växt mycket allmänt och i augusti 

hade Ahopalus-larverna, som äro röda till färgen, alldeles 

kalätit växten, så att blott de nakna stjälkarna återstodo. 
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Typha växte i torfmossen för manga ar tillbaka men har 

blifvit utrotad, och har da insektarten mast söka andra bo- 

platser, hvarvid som nämndt Comarum palustre fått ersätta 
Typha latifolia. 

Nysius helveticus H. SCH. Denna skinnbagge tycks forut 

icke hafva anträffats i Skane. I den s. k. Raus Plantering 

söder om Helsingborg samt pa Engelholms flygsandsfalt lefver 

den ganska allmänt pa Ca//una, dock endast pa torra lokaler. 

Neides tipularius L. Prof. OÖ. M. REUTER 1 »Finl. och 

Skand. halfons Hem. Heteropt.» upptager denna art fran 

Gotland, Smäland och Östergötland. Jag har funnit 2:ne 

exemplar under hafning 1 ett skogsbryn vid den s. k. Sender- 

edsmarken norr om Helsingborg sommaren 1904. 

Metatropis rufescens H. SCH. Hösten 1903 fann jag I 

exemplar i Engelholmstrakten af denna sallsynta art. Den 

ar mig veterligt icke forut antraffad 1 sddra Sverige och 

blott förut en gang funnen i vart land sommaren 1902 pa 
Runmarôn vid Stockholm af HOFFSTEIN. Arten lefver antag- 

ligen på Vicia enl. mina iakttagelser pa Seeland, där den 

anträffas här och hvar, dock sällsynt. 

Geocoris lapponicus ZETT. I augusti 1905 fick jag I 

expl. af denna art under sållning i Jordbodalen vid Helsing- 

borg. Är förut enl. REUTER anträffad sydligast i Väster- 

oôtland. 

Piesma capitata WOLFF: Af denna art har jag funnit 

2me expl. Det ena fann jag sommaren 1904 i dens. k. 

Orby mosse söder om Raa vid Helsingborg. Det andra 
expl. hittades bland en del tradsvampar, som tagits hem i 

och för klackningar i december 1905 fran Jordbodalen. Den 

satt inkrupen i en liten fördjupning och syntes således öfver- 

vintra, liksom man ofta pa vintern kan finna de Ofriga arterna 

till slaktet Ofvervintrande under den torra tangen vid hafs- 

kusten. P. capitata ar förut i Sverige blott anträffad pa 

Oland af prof. BOHEMAN. 
Campylostira verna FALL. Denna lilla skinnbagge upp- 

trader i 2:ne former, en kortvingad och en langvingad. Af 

dessa ar blott den kortvingade formen kand i Sverige och 

såsom sällsynt förekommande. Pa högsommaren har det 

märkvärdigt nog endast lyckats mig att anträffa den i enstaka 

expl. Men under varen, redan i mars och april, samt på 
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hösten i oktober och början af november är den mycket all- 

män pa flera lokaler i Helsingborgstrakten, och framför allt 

kan man da i sandstensbrott pa undersidan af sandstens- 
flisorna, ibland på stenar af en hands storlek, fa se ett 1o-tal 

expl. sitta. Jag har då oaktadt ifrigt sökande icke lyckats 

få se något expl. af den långvingade formen. 

Dock lyckades det mig i augusti 1905 under håfning på 

Hypericum i närheten af Pålsjöskogen att erhålla 2 expl. af 

denna så ytterst sällsynta form. Denna beskrefs första gån- 
gen af PUTON 1879 i hans »Synopsis des Hemitères de France 

I, p. 93» efter ett expl., som ertappats i närheten af Lille. 

Sedan har den erhallits en gang i Danmark af cand. R. 
SCHLICK pa Damhus mosen den 30 april 1879 enligt med- 

delande af prof. ©. M. REUTER i »Entomologiske Meddelelser: 

FR. MEINERT, Köbenhavn 1888, Band I. Häft. 3 » Mina exem- 

plar öfverensstämma fullständigt med det af kand. SCHLICK 

funna, hvilket jag haft tillfälle att fa se i hans privatsamline 

ı Köpenhamn. 

Hebrus pusillus FALL. Denna lilla skinnbagge är ej säll- 

synt i Helsingborgstrakten i torfmossar dar Lemna växer. 

Dess larver äro mycket allmänna på nämnda lokaler, men 

imago tämligen sällsynt, och har det först på sensommaren lyc- 

kats att få tag i densamma. 

Hydrometra gracilenta HORV. Af denna för södra Sverige 

förut icke kända art anträffades hösten 1905 3:ne expl. i en 

vattengraf vid Pålsjö. De öfverensstämma fullkomligt med 

I expl. af samma art från Stockholmstrakten, hvilket benäget 
meddelats mig af kand. E. MJÖBERG. 

Ploearia vagabunda L., Syn: Pl. erratica SAHLB. I 
början af sept. 1905 fann jag I expl. af denna art pa en 

trädstam i slottsplanteringen vid Sophiero. Arten är förut 

icke känd fran Skane. 

Oncotylus punctipes REUT., Syn: med KIRSCHBAUMS 

och H. SCHÄFFERS Capsus tanaceti samt med FIEBERS Oxco- 

tylus tanaceti. Denna capsid är ej sällsynt i Helsingborgs- 

trakten på Tanacetum vulgare. Enligt REUTERS »Revisio 

Critica Capsinarum» är den blott känd från Öland (BOHEMAN). 

Phytocoris Tilie F. Ej sällsynt på ek och hassel under hög- 

sommaren i Pälsjöskogen. Enligt REUTERS »Rev. Crit. Caps.» 
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förut blott funnen i Östergötland af GYLLENHAAL och HAG- 

LUND samt vid Stockholm af BOHEMAN. 

Pilophorus bifasciatus F. Funnen sällsynt pa Pinus 

austriaca vid Pålsjö norr om Helsingborg. Enligt REUTERS 

»Rev. Crit. Caps.» blott funnen förut i Småland, Västergötland, 

Gotland, Stockholm och Lappland. 

Heterotoma merioptera SCOP. Af denna blott förut, enligt 

REUTER (Entomol. Tidskrift), blott i Skåne anträffade art, 

ager jag I expl. sedan många ar tillbaka ertappadt vid Skot- 
torp i Halland. 

Atractotomus magnicornts DOUGLAS et SCOTT. Syn: 
Åtr. magnicornis FALL. och Atr. mali MEY. 1 expl. af denna 

förut i Skåne icke anträffade form erhölls sommaren 1904 i 

furuskogen vid Kulla-Gunnarstorp. REUTER anger i »Rev. 

Crit. Caps.» arten såsom funnen i Östergötland, Småland, vid 

Stockholm och i Lappland. | 

Då jag i början af augusti i och för entomologiska under- 

sökningar vistades några dagar vid Finjasjön i Skåne anträffa- 

des bland andra sällsyntare Hemzptera en form, som jag ej 

förut kände till såsom tillhörande vår fauna. Den anträffades 

talrikt pa blomkolfvarna af s. k. kafveldun (7ypha latifolia L ). 

Insekten, som af prof. O. M. REUTER bestämts, har befunnits 

vara Chilacis Iyph@ PERRIS. Detta fynd är af stort intresse, 

i det att insekten representerar en inom Skandinavien förut 

ej representerad underfamilj Arzkemina. Enligt »Fortegnelse 

over de i Danmark levende Tæger av Ja E: SCHIODTE, 

Köbenhavn 1870, sid. 184», är CAzlacis funnen en gang i 

Danmark vid Fredriksdalsan (Nord-Sjelland) i juni 1840. 

SCHIÖDTE meddelar, att han da anträffade »to stykker under 

fjorgamle Rör og Siv». Arten är dessutom funnen i Frank- 

rike, Schweiz, Tyskland, Österrike, Ryssland och Britannien. 

Harald Muchhardt. 

Nya lokaler för skalbaggar och steklar. 

a) Skalbaggar. 

Dromius marginellus FABR. I expl. under växtbräte 

vid kanten af Vegean nära Skelderviken. Juni 1905. 
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Amara curvicrus THOMS. Sommaren 1904 ertappades 

i Helsingborgstrakten ett Ammara-expl., som jag först nu med 

säkerhet kunnat identifiera säsom tillhörande samma art som 

THOMSON beskrifvit i sin Opuscula IV, sid. 362. 

Anthrenus verbasci L. Syn: A. /omentosus THUNB. 

och A. varius FABR. et THOMS. I expl. af denna art erhölls 

i augusti 1905 under hafning på nässlor nära Pälsjöskogen 
vid Helsingborg. 

Corticaria impressa OLIV. Syn: C. longicornis THOMS. 

Denna art synes enligt litteraturen icke forut vara funnen i 

Skane. Den ar emellertid mycket allman pa vissa stallen i 

Helsingborgstrakten och framfôr allt i trädgärdar ibland de 

ruttnade löfven under hagtornsbuskar (Crat@gus oxyacantha). 

Den synes pa namnda lokaler sällskapa med en af vara säll- 

syntare staphyliner, Syxtomzum eneum MÜLL. 

Melanotus rufipes HBST. 1 expl. af denna för Sverr- 

ges fauna nya art antraffades under en exkursion pa Hallands 

Väderd 1 juli 1905. Den erhölls, da jag skakade nagra blom- 

mande rönnbuskar öfver en paraply. M. rufipes skiljes 

ganska lätt fran den nära stående 77 castanipes PAYK. genom 

sin triangulära thorax; vidare är thorax hos M. castanipes 

bredare an elytra, hvilket däremot icke är fallet hos 47. rufipes. 

SEIDLITZ skrifver i sin Fauna Baltica, sid. 179 angående dess 

förekomst »In ganz Eur. bis Estl., b. uns sehr häufig, dürfte 

in Schweden und Finnland kaum fehlen». Den är nog inte 

sällsynt i södra Sverige, men blir lätt förbisedd genom 

sin stora likhet med WM. castanipes. GRILLS Catalogus Coleo- 

pterorum påpekar äfven detsamma a sid. 226. 
Nepachys cardiacæ L. Pa exkursion till Finjasjön i 

nordöstra Skåne i augusti 1905 erhöll jag 2:ne expl. af denna 

annars 1 norra Sverige hemmahörande Cantharid. Båda 

exemplaren togos genom håfning på starrgräs. 
Rhynchites pubescens FABR. SCHÖNHERS AA. cavifrons 

och Ah. cyanicolor. Ett expl. af denna vifvel erhölls i aug. 

1904 under hafning pa Pålsjö backar norr om Helsingborg. 

Arten är ny for Sverige. Den är förut ertappad pa Jutland 

i Danmark. I södra Tyskland är den ej sällsynt, dock saknas 

den enl. SEIDLITZ, Fauna Baltica, i Östersjöprovinserna. 

Apion tenue KIRBY. Denna endast från Småland och 

Öland kända vifvel har jag funnit ett fåtal af sommaren 1904 

Entomol. Tidskr., Årg 27, H. 2 (1906). 9 
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vid Kulla-Gunnarstorp. Arten lefver antagligen pa Medicago 

sativa. 

Apion meliolti KIRBY. Af denna för Sverige tvifvel- 
aktiga art har jag anträffat ett expl. 1 Raa ängar söder om 

Helsingborg hösten 1903. SEIDLITZ angifver arten som funnen 

1 Sverige. 

Cryphalus tiliæ PANZ. I expl. erhölls sommaren 1904 

i Helsingborgstrakten. Den torde forut enl. GRILLS Catalogus 

anträffats vid Stockholm (Haga) af J. SAHLBERG.  Saledes 

ny for södra Sverige. 

Tomicus acuminatus GYLL. = gemzinatus ZETT. Denna 

barkborre fann jag talrikt under barken af furor sommaren 

1903 i Markaryds socken, södra Småland. Ofverallt i sko- 

garna lago kullvrakta furor, och nästan de flesta voro angripna 

i mer eller mindre grad af namnda barkborre. Det torde 

vara den sydligaste lokal i Sverige, dar den anträffats, ty 

enligt GRILLS Catalogus ar den förut funnen i Halland, Bohus- 

lan, Västergötland, Gotland och Norrland. 

Tomicus proximus EICHH. Af denna för skandinaviska 

faunan nya art anträffade jag 2 expl. sommaren 1905 i ett 

sagverk i Helsingborg, dar de sutto inkrupna mellan nagra 

nysagade furuplankor. Den liknar mycket Zomzcus laricis 

FABR., men skiljer sig fran denna genom sin i ögonen fallande 

korta och breda kropp, genom antennklubbans olikformade 

sömmar, genom de gröfre punktstrimmorna och tvärintryck- 

ningen pa thorax sidor. Vidare är den fjärde tanden belägen 

på midten af täckvingarnas urgräfningskant, då den däremot 

hos 7. /areczs är belägen långt nedom midten. Enligt W. 

EICHHOFFS »Die europäischen Borkenkäfer» kan man skilja 

dessa så närstående arter på den olikartade konstruk- 

tionen af modergångarna under barken. Enligt samma för- 

fattare torde artens biologi vara föga känd, oaktadt djurets 

ganska stora territoriala utbredning. Konservator A. E. 

LÖVENDAL har funnit den i Danmark, enligt uppgift i hans 

»Scolytidæ et Platypodide Danice (De Danske Barkbiller», Kö- 

benhavn 1898). Han uppgifver, att den anträffats på timmer- 

upplag, samt att han själf funnit den i en furugren, tillsam- 

mans med 7. acuminatus och 7. bidentatus i Hornbäcks 

plantering vid Öresund. Vidare torde den vara anträffad i 
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Nord- och Sydtyskland, Schweiz, Tyrolen Steiermark, Kroatien 

och Dalmatien. 
Dryocoetes alni GEORG. Af denna för Skandinavien 

nya art antraffade jag ett 20-tal expl. i Engelholms krono- 

plantering, maj 1905. De anträffades under barken pa en 

kullfallen al (Alnus glutinosa). Arten är ganska sällsynt, 

och dess utbredning icke sa vidsträckt som den närståendes, 

D. autographus RATZB. LÖVENDAL upptager den som an- 

träffad i Danmark på flera ställen. J. SAHLBERG har träffat 
den i Finland enl. »Med. Soc. Pro Fauna et Flora Fennica>, 

Haft. 13 sid. 546. Helsingfors 1886. EICHHOFF har anträffat 

den i Kaukasusbergen enl. uppgift uti »Aato, Descriptio, 

Emendatio Tomicinorum: Memoir. d. |. Soc. royal. d. Science 

d.: Eiege. ‚2:ne ser. Tom VIII, sid. 289.» Bruxelles 1878. 
Vidare torde den vara anträffad allmänt i trakten af Moskva 

af prof. K. LINDEMANN enl. uppgift a sid. 237 i hans uppsats 

»Neue Beiträge zur Kenntniss der Borkenkäfer Russlands»: 

Deutsche entomologische Zeitschrift. 25 Jahrg. Berlin 1881. 

Scymnus rubromaculatus Goeze pygmaeus FOURCR. 

3 expl. af denna art har anträffats i den s. k. Gumarpskogen 

vid Kulla-Gunnarstorp norr om Helsingborg sommaren 1905. 

I GRILLS Catalogus upptages den som funnen förut: blott pa 

Öland och i Västergötland af THOMSON. 

b) Steklar. 

Megachile nigriventris SCHENCK. 1 @ anträffades i 

juni 1903 vid Helsingborg pa Campanula. 

Osmia nigriventris ZETT. 2 2°, I d ertappades ”/; 

1904 vid Pålsjö vid Helsingborg. 
Melitta melanura NYL. I d pa Campanula. Helsing- 

borg ‘/, 04. 

Andrzena rufitarsis ZETT. I ® på blommande Sedum 

i Palsjoskogen ‘/; 1905. 
Prosopis difformis Ev. 1 ® pä Campanula i Helsing- 

borg‘?'/, 1905. 
Dessutom har anträffats följande sällsynta arter: 

Rhophites halictulus Ny1. I Pälsjöskogen I 2 ‘*/;, 
BE 1902} 

Halictus smeathmanellus KIRB. på samma lokal °° 
Bi ht / Gc eos samt 1d, /."/¢ 1904. 

Harald Muchardt, 



Bidrag till kännedomen om Sandöns 

insektfauna. 

Under nagra dagars vistelse vid Gottska Sandön, juli 

1905, i och för märkning af rödspättor, gjorde undertecknad 

ett par kortare besök pa själfva ön, hvarvid en del insekter 

insamlades. 

Af skalbaggar vill jag omnämna, att jag på Psamma- 

fälten i norr fann ett ex. af Nacerdes ruftventris SCOP. Denna 
art anträffades 1904 första gången i Skandinavien af MJÖBERG 

pa Farôn, och har nu således återfunnits pa ett annat flyg- 
sandsomrade. En annan insekt torde äfven böra omnämnas. 

På norra sidan af ön, omkr. 100 steg innanför dynerna, an- 

träffades i grannskapet af en kullfallen fura massor af tall- 

spinnarekokonger. Jag hopsamlade pa ett par minuter omkr. 

20 ex., hvaraf ett innehöll en lefvande puppa. Några nog- 

grannare studier öfver förekomsten af denna skadeinsekt 

medgaf ej tiden, men sannolikt torde den, af fyndet att döma, 

ej vara sällsynt på Sandön. 

Dessutom infångades ett ex. Plusia gamma L. och 20 

ex. af Anarta myrtilli L., hvilken sistnämnda var synner- 

ligen vanlig bland Æpilobium angustifolium. Bland ljungen 

innanför dynerna förekommo Macaria liturata CL., Ema- 

turga atomaria L. samt Setina irrorella CL., som syntes 

vara mycket allmän. 
Walter Kaudern. 

En för vår fauna ny skalbagge, 

Oxytelus rugifrons HOCHH., är enligt meddelande af post- 
expeditör B. VARENIUS anträffad å en gata i Helsingborg. 

— Arpedium brachypterum GRAV. har funnits tillsammans 

med Syxéomium eneum MÜLL. uti torfjord i Västergötland. 

S. Lpa. 
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Reminiscenser från entomologiska 

stroftag 1905. 

Af H. Nordenström. 

Under 1905 besökte jag anyo Sydhalland — den fjärde 
pa denna trakt tillbrakta sommaren; kvarter togs liksom de 

föregående åren i Östra Karup, men exkursionerna skedde 

denna gång hufvudsakligen på slättlandet norr om åsen och 
utmed hafsstranden (Laholmsbukten), som närmast hafvet ut- 

göres af flacka sandreflar, här och där höjande sig till dyner. 

Omkring 100 meter från strandbrädden vidtager en äldre 

skyddsplantering af tall och björk. Strandremsan utanför 

skogen förefaller på försommaren helt steril, afsedt från ett 

gräsbälte af Alymus och Psamma jämte Galium verum, och 

af insektlif ser man åtminstone i början ej mycket, utom den 

i ovanligt stor mängd förekommande Satyrus semele, de i 

sandmarker vanliga Sphegiderna (bland hvilka ett ex. af den 

för mig hittills okända Miscus campestris (JUR.) $ och några 

nära vattenbrynet krypande Coleoptera (Cercyon littorale, Sa- 

prinus metallicus m. fl.). 

En bland de ofvannämnda Gramineerna skymtande gul- 

bandad /chneumon d föranledde mig emellertid att närmare 

undersöka detta gräsområde, som befanns innehålla ej så 

få arter parasitsteklar, af hvilka, med afseende på individ- 

antalet, Chelonus (med 4 arter) intog första rummet — detta 

släkte tycktes riktigt ha sin trefnad på de torra strandgräsen, 

någon annan Braconid anträffades icke, men däremot flera 

sällsynta arter af andra grupper, ss. Hoplocryptus dubius 

(TASCH.) 4, enligt THOMSON sällsynt i Skånes barrskogar, 

Paniscus testaceus (HOLMGR.) d (= P. melanurus THOMS.), 

Meloboris littoralis (HOLMGR.) 2, Lissonota argiola (GRAV.)S, 
L. parallela (GRAV.) 2, Limerodes arctiventris (BOIE) d m. fl. 

Den planterade skogen gaf ej mycket utbyte, björk- 

skogen dock något mera, bl. a. Mesoleius caligatus (GRAV.)® 

och Scolobates auriculatus (GRAV.)$ men på andra sidan skogen 
är en god fyndort vid Himmeslöf och stränderna af den här 

förbiflytande Stensån, bevuxna med en tät vegetation, till 

stor del Baldingera och Urtica; vid min första utflykt medio 
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juni sågs har den ståtliga Amblyteles subsericans (GRAV.) d 

i stor mängd flygande bland de höga nässelsnaren, för till- 

fallet rikligen besatta med Vanessa-larver; någon hona kunde 

jag aldrig finna, ehuru platsen besöktes manga ganger; för- 

modligen uppehöllo de sig nära marken, där de i den täta 

och höga vegetationen svarligen kunde upptäckas. Efter en 

vecka försvunno dessa hanar helt plötsligt och visade sig ej 
mera i trakten under sommaren. Ungefär samtidigt anträf- 

fades vid stranden af nämnda ä den tämligen sällsynta och 

vackert tecknade Anzsobas rebellis (WESM.)® (enligt THOMs. 
salls. pa sandmarker i Skåne), karakteriserad genom bild- 

ningen af collum; Pachymerus puncticeps (THOMS.)®, funnen 

vid Lund enl. THOMS. samt Æxefastes cinctipes (RETZ.) 2 
(= £. Tarsator HOLMGR.), flygande öfver Urzca- och Aego- 

podium-bestanden; den ar af THOMS. angifven ss. tämligen 

sällsynt; men enligt d:r NERENS anteckningar 1 stor mängd 

anträffad i hans trädgård i Skeninge 2—20 juli 1893 »fly- 

gande i ett kalland, där den sågs lägga sina ägg i larverna 

af Pieris brassice». Kort efter midsommaren fångades vid 

samma stränder af Stensan den, så vidt mig är bekant, «7 
förut i Sverige iakttagna Hygrocryptus carnifex (GRAV.) d, 

släktet utmärkande sig genom starka kloleder och klor, vi- 

dare Stylocryptus senilis (GRAV.) $ — ex. stämmer åtminstone 

med beskrifningen på «Phygadeuon plagiator (GRAV.), som en- 

ligt THOMS. kanske är honan till den af honom beskrifna Stylo- 

crypt. senilis (GRAV.)S; ett ex. af denna hona förut funnen 

bland d:r NERENS 7elicta (obestämdt); Mesoleius Pineti 

(THOMS.)S 9, Mesol, tenuiventris (HOLMGR.)S, Perilissus xan- 

thopsanus (GRAY.)d. 
I de utmed ästranden belägna Himmeslöfs park och 

trädgärd, där under 1904 en riklig fangst af parasitsteklar 

gjordes, is. pa vinbärsbuskar, var i år nästan intet att finna. 

Landsvägsrenarna mellan Båstad och Karup med sin Um- 

bellatvegetation voro vid denna tid och äfven i juli en god 

jaktmark, där bl. a. infångades Eurplabus torvus (NVESM.)SS, 

hanarna i flera ex., endast ez hona (pa Pme Erro- 

menus oelandicus (HOLMGR)®, Æxenterus (Cteniscus) Dahl- 
bomi (HOLMGR.)d, Limneria rufifemur (THOMS.)d, Canidia 

corvina (THOMS.)¢ (funnen i Lund och Nordtyskland enligt 

THOMS.), Olesicampa patellana (THoms.)d, (salls., vid Tore- 
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kov THOMS), den vackert tecknade Campoplex infestus 
(FOERST.)d. Da äfven allmännare arters förekomst under 

olika år kan ha sitt intresse, ma i förbigående nämnas, att 
umbellatfaunan detta ar framför allt representerades af 17e- 

loboris crassicornis (GRAV,)$ 2, som i stora massor befolkade 
dessa växter, sannolikt parasiterande på någon af de där 
äfven talrika Tenthredinerna. — På timotejvallar öster om 
Karups kyrka sågos vid midsommartiden talrikt de vackra 

hanarna af Amödlyteles fasciatorius (FABR.) (honor 1904 i sam- 

ma trakt), äfven tagen vid en utflykt på Skånesidan af åsen 

d. 20 juni; arten synes tillhöra södra Sverige. I de talrika 
trädgårdarna i Karup ej några märkligare fynd detta år, för- 
utom Hoplocryptus binotatulus (THOMS.)S, tagen pa Ampelopsis. 

— Häckarna vid vägarna och stränderna af de många från 

asen nedrinnande bäckarna gafvo f. ö. det bästa utbytet. Af 

mera intressanta fynd annoterades: Oleszcampa  radiella 

(THOMS.)S, uppe på åsen (funnen i Norrl., THOMS.), Cymo- 

dusa antennator (HOLMGR.)S, på åsen omkr. 600 fot ö. h.. 

Cymodusa cruentata (GRAY.)S, Chorinœus funebris (HOLMG.)¢ 2 

(enligt HOLMGR. funnen i Lappl.), Dacnusa petiolata (NEES)S 

(4 enl. THOMS. sparsamt förek.), Aspigonus abietis (RATZ.)® 
(enl. THOMS. funnen pa bokstammar vid Heby), Zemiotes 

deceptor) (WESM.) (sälls. i Sk., THOMS.), Microgaster sticticus 

(RUTHE)d, M. parvistriga (THOMS.)d (funnen i Sk., THOMS.). 
Förutom en utflykt pa Skanesidan af åsen (Hjernarp & 

Förslöf) företogs äfven en till Kulla Gunnarstorp i Skäne, 

men vid tämligen ogynnsam väderlek; bland där anträffade 

märkas: Paniscus testaceus (HOLMGR.) (= P. melanurus 

(THOMS.)® (4 som ofvan nämndt tagen vid hafsstr.), Micro- 

plitis mediator (HAL.)S (af THOMS. funnen vid Pålsjö), Cre- 

mastus ad interruptor (GRAV.)4 — ofvannämnda tre fångade 

af min fôljeslagare pa farden, herr konservator MUCHARDT, 

och välvilligt öfverlämnade. 

Öfriga entomologiska utflykter under 1905 hafva, utom 

Linköpings omgifningar, hufvudsakligen berört Kindaorten i 

Ög. med de vackra trakterna vid sjöarna Rengen och Jern- 

lunden; bland fynden kunna nämnas följande, under maj: 

Leptocryptus claviger (TASCH.)S på Aegopodium-blad, Ich- 

neumon caloscelis (NESM.)® (vid Bjärka Saby), Pimpla flavi- 

cornis (THOMS)S, vid d:o; under juni: Cenocryptus pubi- 
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ventris (THOMS.)®, vid Bjärka, så vidt mig bekant förut 27 

funnen i Sverige, Tryphon compunctor (GRAV.)Ÿ, i trädg. i 

Linköping, Polyblastus pratensis (GRAV.)S, vid Bjärka, Holo- 

cremna errabunda (GRAV.)SS, i trädg. i Link. på Lonicera, 

Zele pallipes (THOMS.)S, i d:o. — På eftersommaren och 

hösten gjordes en god fångst pa bladen af ekar, under aug. 

bl. a: Stenichneumon pictus (GRAV.)2, vid Bjärka, Phwogenes 
scutellaris (WESM.)d, vid Sturefors, Scopesus nigricollis 

(GRAV.)L, vid Bjärka, Campoplex falcator (FOERST.)2 = C. 

mixtus (GRAV.), vid Sturefors, en stor vacker art, som för- 

svarade sig med ett kraftigt styng af sin terebra; under sept.: 

Diadromus tioglodytes (GRAV.)d, vid Bjärka, Acrotomus Nan- 

thopus (HOLMGR.)®, vid Åtvidaberg (förut endast ff här antraf- 
fade), Habrocryptus brachyurus (GRAV.)2, vid d:o, Pimpla tricincta 

(THous.)®, vid Bjärka; under okt.: Angitia (ad) vestigialis 

(RATZ.)d, vid Sturefors, alla dessa på ekar. — Under aut. 
och sept. gjordes f. 6. en god fangst i tradgardar i Lin. 

köping pa bladen af Cornus sanguinea, där parasitsteklarna 

med förbigaende af nästan alla andra växter tycktes ha kon- 
centrerat sig, sa att ett 30-tal arter kunde samlas pa ett par 

buskar, bl. a: Platylabus iridipennis (GRAN.)d, Phwogenes 
limatus (WESM.)2, Hemiteles (ad) rufulus (THOMS.)S, Mono- 

blastus levigatus (HOLMGR.)®, Megastylus (Helictus) mediator 

(SCHIÖDTE)Q, Zele ictericus (NEES)? m. fl. Särskildt talrikt 
representerade pa Cornus-buskarna voro arter af gruppen 

Bassina (Tryphonide) — antagligen parasiterande pa larver, 

som dar ha sitt tillhåll. Det kan förtjäna antecknas, att 1 

slutet af sept., den ståtliga Szenzchneumon culpator (SCHRANK) 

JYP, mest 2, i stor mängd uppträdde på hagtornshäckar i 

Linköping — där jag dock aldrig kunde upptäcka deras 

värdlarver, samt att Pimpla angens (GRAV.)S sa sent som 

d. 11 okt. togs pa de gulnade bladen af Symphorzcarpus 

racemosus. Pa tallstammar (vid manshöjd öfver marken) 
togs den 7 nov, Barichneumon albicinctus (GRAV.)S och pa 
björkstammar vid stranden af sjön Rengen d. 11 nov. He- 

miteles gracilis (THOMS.)2, de båda sistnämnda visserligen 

ej ovanliga, men omnämnda såsom arets sista skörd. 

Vid diagnosen af flera arter har äfven detta år värde- 

full hjälp lämnats mig af herr kand. A. ROMAN, Uppsala. 
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Om Tomicus cryptographus Ratzb. 

Af 

Eric Mjöberg. 

Under min vistelse pa Gotska Sandön sistförflutne som- 
mar upptäckte jag under en exkursion uti den s. k. Stora 

Lofskogen i öns norra del flera hal i barken af en nyligen 

afdöd kullfallen asp, hvilka läto förmoda, att en barkbor- 
rare här hade sin undangömda tillvaro. Utan svårighet lyc- 

kades jag framleta och bemäktigade mig upphofsmannen, som 

senare befunnits vara den fran vårt faunaomrade förut ej 

kände 7. cryptographus RATZB. 

I. cryptographus tillhör den s. k. Ayleborus-gruppen, en 

öfver alla fem världsdelarne utbredd, i omkring 70 arter före- 

trädd, skarpt begränsad Tomicidgrupp. Samtliga arter känne- 

tecknas af en cylindrisk kroppsform och genom frånvaron 

af en intryckt suturalstria. Något för det stora flertalet arter 

karakteristiskt är vidare den påfallande strukturella skillnad, 

som förefinnes könen emellan. Honorna äro nämligen afgjordt 

större och kraftigare, äga väl utvecklade flygvingar och ha 

sig anförtrodd artens spridning, hannarne äro små och obe- 

tydliga, ofta blekt färgade, ha inga eller rudimentära flygvingar 

och sakna till följd häraf flygförmåga. De lämna ej det 

ställe, där de genomgått sina förvandlingar, utan dö därstädes, 

sedan de befruktat honorna. Det uppgifves jämväl som något 

för gruppen karakteristiskt, att samtliga ,arter tränga in uti 

veden och där genomga sina metamorfoser. Hannarne äro i 

regeln långt sällsyntare än honorna. Hos 7. dispar FABR. 

Entomol. Tidskr. Arg. 27 I. 3 (2906). Io 
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har man sälunda beräknat, att pa 657 honor kommit 155 han- 

nar eller i förhållande uttryck som 4,2: I. 

I". cryptographus är bland våra nordiska former af A7%- 

borus-gruppen en af de sällsyntaste och därför ock till sitt 

lefnadssätt minst kända arter. Om dess utvecklingsstadier, 

dess gangsystem och närmare lefnadsvanor vet man ännu så 

godt som intet. Arten är hittills känd från Tyskland, Öster- 

rike, Ungarn och Frankrike och är, efter hvad jag kunnat 

finna, nordligast sparad uti Ostpreussen. Den tycks öfverallt 

vara strängt bunden till ett enda trädslag eller asp. 

Fig. 1. Mellantibia hos I af 7. cryptographus RATZB 
Antenn 

A 

+ VI D 

Flertalet af till Ay/edoras-gruppen hörande arter utmärkes 

af ett ganska kompliceradt, rikt förgrenadt gangsystem, och, 

som redan blifvit nämndt, antages allmänt, att samtliga arter 

intränga uti veden. Det samma har man äfven antagit gälla 

den till sina lefnadsvanor ännu okände 7. cryptographus. Sa 

t. ex. säger EICHHOFF i sitt bekanta arbete » Die europäischen 

Borkenkäfer», Berlin 1881, p. 276, om denna art. : »Sein ganzer 

Habitus, die der Gattung Ayledorus besonders eige nthiimliche 

Formverschiedenheit des männlichen und weiblichen Käfers 

und nicht minder auch die Bildung der Fresswerkzeuge lassen 

vermuthen, dass er sich in eigentlichen Holzkörper entwickelt 
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und später darin noch beobachtet werden dürfte.» Samma 

mening om ock icke direkt uttalad rörande 7. cryptographus 

visar sig THOMSON hysa, då han (Skand. Col. VII. p. 369) 
om 7. dispar F. säger: »Den tränger in i själfva veden, lik- 

som alla arter af denna division, hvars hannar äro mycket 
sällsynta.» 

Emellertid äro dessa EICHHOFFS 

och THOMSONS uppgifter baserade på 
blott lösa antaganden och alls icke med 

verkliga förhällandet öfverensstäm- 
mande. Ty 7. cryptographus kontra- 

sterar i detta fall med öfriga arter af 

denna grupp, i det att den aldrig gar 

pa djupet med sina gängar utan ute- 

slutande häller sig till den saftiga 
barken. Jag har varit i tillfälle att 

undersöka väl ett hundratal gångar, 

och i intet enda fall har jag kunnat 

förmärka, att de sträcka sig in i veden. 

De ga i regeln ej ens sa djupt, att 

de beröra veden. Vanligen förlöpa 

de helt inuti de lösa, saftiga bark- 

lagren. Gangsystemet ar synnerligen 

enkelt, ty det utgöres af en enda oförgrenad, stundom nagot 

bagböjd 20 a 30 mm. lang gang. Nara ingangshalet ar den 

ofta smal, ungefar af djurets egen bredd, men utvidgar sig 

snart till dubbla bredden eller därutôfver (se fig. 5). 

Arten tycks vara rätt nograknad med platsen for an- 

bringandet af ingangshalen pa barkens yttersida. Med be- 

stamd forkarlek tycks den härför utse sprickor eller skrofliga, 

ärriga stallen. Möjligen sker detta, for att halen ej sa skarpt 
skola framträda pa den nakna barken, möjligen ock därför 

att det har ar lättare att intränga. Ingangshalet tappes van- 
ligen af utforda exkrementer. 

Vid tiden for mitt fynd Gaye) voro endast honor utbil- 

dade, och voro dessa lifligt sysselsatta med äggläggning uti 

gangarne, som stundom voro alldeles öfverfulla af d- och ©- 

larver af olika alder och puppor af bada könen. Först en 
vecka senare upptradde utvecklade hannar, sma blekgula, obe- 

Gangar uti aspbark af T. cryp- 
tographus RATZB. 
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tydliga varelser, som man skulle vilja tro nyligen utkläckta 
och ännu ej utfargade. De behålla emellertid permanent 

denna fargdrakt och detta utseende under sin korta tillvaro 

som imago. Efter allt att döma, var det andra arsgeneratio- 

nen, som jag här stött på. Pa ett 30-tal insamlade, fullbil- 

dade: skalbaggar kommo blott 7 hannar, de återstående voro 
honor. 

Angående utvecklingsstadierna af de till Ay/edorus-grup- 

pen hörande YZomzcus-arterna tycks det, som skulle blott ung- 

domsstadierna af 7. eurygraphus RATZB. vara utförligare be- 

kantgjorda. (Perris, Hist. Pin. mar. (1856) 1863, 1, p. 274— 

281, fig. 312—313). Larven af 7. cryptographus skiljer sig 

fran den af PERRIS beskrifna hufvudsakligen genom saknaden 
af kitinösa dorsalplattor pa prothorax, genom skarpare afsatt 

thoracalparti och genom tydligare och längre borsthär. Mellan 

d- och Q-larv har jag ej kunnat finna någon nämnvärd struk- 
turell skillnad. 

Puppan, som är helt hvit, erbjuder intet af morfologiskt 

intresse. Thorax är på öfversidan försedd med flera bruna, 

merendels krökta, framåtriktade borsthår. Tvenne sådana stå 

i midten af framkanten, några i sidokanten, vid basen på 

hvardera sidan nägot inåt skifvan till tvenne och pa själfva 

skifvan fyra, två framtill och två baktill. d- och Q-puppan 

strukturellt lika hvarandra. 

Bland våra inhemska Zomzeus-arter af Ayledorus-gruppen 

finnes en art, som, efter hvad man vet, hittills blott är an- 

träffad uti Västmanland af professor BOHEMAN. Jag åsyftar 

den mig veterligen i vårt land senare ej påvisade 7. dryogra- 

plus ER. På goda grunder tror jag mig dock kunna pasta, 

att BOHEMANS bestämning är felaktig, och att den förmente 

I. dryographus ER. måste strykas ur den svenska faunan. 
Genom granskning af de af BOHEMAN i Västmanland tagna 

exemplaren — de äro för öfrigt uteslutande honor — har jag 

nämligen öfvertygat mig om, att de samtliga tillhöra 7. cryp- 

tographus RATZB., alls icke 7. dryographus ER. Förutom 

det otvetydiga och säkert bindande utslag, som djuren vid 

en granskning rent morfologiskt gifva, tyder äfven lefnads- 

sättet hos den af BOHEMAN funna arten pa, att det icke är 

T. dryographus ER. Enligt THOMSON (Skand. Col. VII p. 
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370) ar arten anträffad af BOHEMAN »under Asp i Västman- 

land». Äfven detta talar mot riktigheten af BOHEMANS be- 

stämning, ty 7. dryographus liksom äfven den rätt närstä- 

ende 7. monographus FABR. är strängt bunden till en enda nä- 

ringsvaxt, eken. Ocksa se vi, att flere författare betviflat, 

att den af THOMSON (Skand. Col. VII p. 369) efter de af 

BOHEMAN tagna och under namn af dryographus beskrifna 

arten ar identisk med den af ERICHSON och RATZEBURG 

under samma namn beskrifna arten. Ja, THOMSON själf synes 

ha haft sina tvifvel härom. Ty da han som synonym till sin 

T. dryographus upptager 7. dryographus RAYZEB., låter han 
detta följas af ett »forte» inom parentes, och pa följande sida 

heter det uti en anmärkning: »RATZEBURGS figur passar ej 

in på ofvanbeskrifna, ty den har mycket längre prothorax med 

glesare och finare punkter vid basen». Såväl detta inom 

parentes stående »forte» som framförallt den nyligen citerade 
anmärkningen antyder ju, . att THOMSON haft sina dubier 

angående identiteten af sin och RATZEBURGS art. 

Den utmärkte Tomicidkännaren EIGHHOFF, auktor till 

det värdefulla arbetet »Die europäischen Borkenkäfer», mar- 

kerar sitt tvifvel rörande arternas identitet ännu skarpare. 

Han säger nämligen vid behandlingen af 7. Pfeil:z RATZB. 

(sid. 279) uti en not: »Vielleicht gehört Zomzcus dryographus 

THOMS. Scand. Col. VII, p. 369, 13, welcher sicher vom 

dryographus RATZ. verschieden ist, zu dieser Art.» Han nöjer 

sig med denna anmärkning och lämnar frågan öppen. 

Af skäl, som jag här ofvan anfört, måste alltså 7° dryo- 
graphus ER. utstrykas ur den svenska faunan, och introdu- 

cerar jag härmed i dess ställe 7° cryptographus RATZB. Nagra 

uppgifter, att 7° dryographus ER. efter BOHEMAN blifvit anträf- 
fad uti vårt land, ha nämligen ännu ej influtit i den entomo- 

logiska litteraturen, och har i detta fall om någonsin besan- 
nat sig ordstäfvet: »Quod non est in litteris, non est in 

mundo.» 

För att för framtiden förebygga vidare förväxling af denna 

karaktäristiska art med en del närstäende lämnar jag här en 

kort beskrifning och afbildning af densamma. 
d (figur 3): Langsmal, något tillplattad, glänsande, helt 

och hållet blekgul; thorax tydligt längre än bred, framåt na- 
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got afsmalnande, med rätt långa framåtriktade borsthar, fram- 
hörnen liksom bakhörnen helt afrundade; elytra något bredare 

än thorax, med oregelbunden, skroflig och gropig skulptur. 

Benen proportionsvis mycket långa och smala, mellantibierna 

utdragna i en lang, spetsig, borstbärande tagg (se fig. 1). 

Längd 1,5—1,8 mm. 

2 (figur 4): Längsträckt cylindrisk, brunsvart-svart, rätt starkt 
ljushårig; thorax nästan cirkelrund, framtill med listliknande, 

koncentriskt böjda kornrader, baktill tätt och tydligt punk- 

terad, på skifvan i midten med en trubbig process. Elytra 

parallella, med nästan rätvinkliga skulderhörn, punktraderna 

fina och täta, punkterna föga skiljande sig från mellanrum- 

mens, 'baktill på båda sidor om suturen svagt intryckta, 

suturen själf eleverad, liksom mellanrummen besatt med små 

korn. Längd 2,3—2,8 mm. 

Zusammenfassung. 

Der Verfasser hat in Schweden auf der Insel Gotska 

Sandön -Zomicus cryptographus RATZB. unter Espenrinde 

angetroffen. Es ist ihm gelungen zu konstatieren, dass die 

Art nicht wie mehrere Verfasser es bisher geglaubt haben im 

eigentlichen Holzkörper eindringt wie die übrigen A7/- 
borus-arten, sondern ausschliesslich zur Rinde beschränkt ist. 

Die Brutgänge werden beschrieben und abgebildet, die Ent- 

wicklungsstufen kurz beschrieben im Vergleich mit denjenigen 

von 7. eurygraphus RATZB. Schliesslich zeigt der Verfasser, 

dass die von BOHEMAN in Schweden angetroffene und als 

T. dryographus ER. bezeichnete Art fehlerhaft bestimmt und 

nichts anderes als das Weibchen des 7. cyptographus RATZB. 

ist. 7. dryographus ER. ist also in Schweden bisher nicht 

angetroffen worden. 



Den experimentella lepidopterologin och 

dess historia. 

Af 

Harry Federley, Helsingfors. 

Bland de särskilda grenar, den zoologiska vetenskapen 

omfattar, har kanske biologin mera än nagon af de öfriga pa 

senaste tid förmått samla intresset omkring sig, och på bio- 
logins område intager åter den experimentella forskningsme- 

toden en icke oväsentlig plats, hvilket nogsamt framgår af 

t. ex. det uppsving, den s. k. utvecklingsmekaniken under 

slutet af senaste sekel tagit. Uti det följande skall jag för- 

söka att i korthet redogöra för den experimentella lepido- 

pterologins utveckling och de resultat, till hvilka densamma 

kommit; men om ock ämnets begränsning kan synas nog så 

trang, är litteraturen redan på detta lilla område så rik och 
omfattande, att det endast kan blifva fråga om att genom 

uppdragande af några konturer försöka framkalla en bild af 

den experimentella lepidopterologin. 

De första arbeten på detta område härstamma från 1860- 

talet, då genom DARWINS arbete om arternas uppkomst äfven 

uti den i specieslärans former redan så godt som förstelnade 

entomologin nya och mera spekulativa strömningar började 

framträda. Såsom ju var att förutse, rörde sig dessa arbeten 

mest om frågan om arternas föränderlighet, om varietetbild- 

ningen och saisondimorfismen, för hvilka problems dryftande 

fjärilarnas ordning genom den enorma rikedomen på former 

och dessa formers stora föränderlighet erbjöd ett rikt ar- 

betsfält. 
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Den schweiziska entomologen GEORG DORFMEISTER är 

det, som äran tillkommer att hafva anställt de första mälmed- 

vetna försök för utrönande af temperaturens inflytande på 

fjärilarnas färgteckning. Han utförde sina försök med den i 

mellersta Europa allmänna dagfjärilen Vanessa levana-prorsa, 

hvilken uppträder uti tvenne särskilda generationer, som äro 

hvarandra så olika, att de under långa tider betraktades sa- 
som »goda, konstanta arter». Först på 1830-talet konstatera- 

des genom uppfödningsförsök, att ur ägg, lagda af den svart- 

och brunspräckliga varformen /evana, utvecklades fjärilar, till- 

hörande den svartbruna, med ett gult tvärband försedda som- 

marformen /rorsa, hvilken ater i sin tur gaf upphof åt var- 

generationen /cvana. Denna upptäckt föranledde de datida 

entomologerna endast till att degradera prorsa till en varietet 

af /evana, som däremot erhöll värdighet af art, men några 

tankar om orsaken till dessa alternerande formers uppträdande 

hos en och samma art förmådde den ännu icke framkalla. 

Först genom WALLACE’ arbeten, som påvisade, att äfven ett 

flertal andra fjärilarter uppträdde under olika former d. v. s. 

voro di- eller polymorfa, och att dessa former alltid voro 

bundna vid bestämda årstider, väcktes intresset för denna 

egendomliga företeelse, som WALLACE benämnt saisondimor- 

fism. För att kunna framkomma med några positiva resultat 

uti den nu redan under debatt ställda frågan om orsakerna 

till saisondimorfismen beslöt sig DORFMEISTER 1864 för 

att tillgripa den experimentella forskningsmetoden. Vid 

sina uppfödningsförsök af de båda generationerna /evana 

och prorsa hade han funnit, att de båda formernas larver 

lifnärde sig af samma växt, den vanliga brännässlan, och att 

larvernas variation icke stod i något som helst samband med 

den fullbildade insektens tvenne former. En jämförelse mellan 

de temperaturer, de båda formerna voro utsatta för under de 

olika utvecklingsstadierna, gaf emellertid vid handen, att me- 

dan temperaturdifferenserna under ägg-, larv- och imagosta- 

diet voro ringa, en ansenlig skillnad var radande under pupp- 

stadiet. De puppor, som gäfvo upphof ät vargenerationen, 
öfvervintrade och behöfde för sin utveckling en tid af c. 200 

dagar, medan de puppor, ur hvilka sommarformen /rorsa 

kläcktes, vid den varmaste årstiden under endast 7—12 dagar 
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befunno sig i puppstadiet. Denna observation föranledde 

DORFMEISTER att förutsätta, att det var de klimatiska för- 
hällandena, som ytterst förorsakade saisondimorfismen, och att 

det i all synnerhet var den ı början af puppstadiet radande 

temperaturen, som var afgörande för imagos utseende. För 

att bevisa detta sitt antagande utsatte han sommarpupporna 

för en lag temperatur genom att strax efter förpuppningen 

inställa dem i en källare, och lyckades på så sätt ur dessa 

puppor, som egentligen hade bort lämna sommarformen prorsa, 

erhålla ett antal exemplar, som närmade sig vårformen /evana, 

och ett stort antal individer, som tillhörde en intermediär 

form porima. Däremot förmådde DORFMEISTER icke tvinga 

vargenerationens puppor att genom inverkan af värme gifva 

ännu en Prorsa-generation. 

Att dessa DORFMEISTERS försök, hvilka enligt hans egen 

utsago skulle bevisa arternas föränderlighet och de yttre för- 

hällandenas omgestaltande inverkan pa desamma, knappast 

beaktades af hans samtida, maste tillskrifvas den ensamt här- 

skande systematiska och deskriptiva riktningen inom ento- 

mologin, som uteslutande opererade med arterna sasom oför- 

änderliga storheter och fullständigt saknade håg och intresse 

för frågor af mera teoretisk och spekulativ art. Den af DORF- 

MEISTER till lifs väckta frågan fick därför hvila till år 1875, 

da WEISMANN uti sitt arbete om saisondimorfismen återupptog 

densamma och underkastade den en ingående vetenskaplig 

granskning. Han bekräftade DORFMEISTERS resultat och ut- 

sträckte dessutom sina försök till den äfven i norden allmänt 

förekommande kalfjarilen Prerzs napi (vargeneration) och dess 

sommargeneration zapere, hvilken sistnämnda genom inverkan 

af köld öfvergick till varformen api. Dessutom utvidgade 
WEISMANN äfven försöken genom att utsätta vargenerationens 

puppor af såväl Preris napi som Vanessa levana för värme i 

hopp om att härigenom förvandla dem till sommarformerna 

napææ och prorsa, men detta lyckades aldrig med den förra 

arten, och endast i sällsynta fall erhölls mellanformen porzma, 

som äfven undantagsvis anträffats i naturen. 

Förklaringen till dessa positiva resultat vid köldexperi- 
menten och de negativa vid värmeförsöken sökte WEISMANN 

i de båda arternas fylogenetiska utveckling. Han betraktade 
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I. levana och P. napı såsom de primära formerna, hvilka 

under istidens korta och kalla somrar icke kunde hinna ut- 

veckla mera än en enda generation, den nuvarande vargenera- 

tionen. Först under en senare period, da somrarna blefvo 

varmare och längre, kunde värgenerationens puppor redan 

efter en kort tid utveckla fjärilen, och först de puppor, som 
härstammade fran denna generation, öfvervintrade och gafvo 

upphof at varformen. Pa detta sätt insköts mellan de ur- 

sprungliga vargenerationerna en eller flere sommargenerationer, 
och de olika klimatiska förhållanden, under hvilka dessa sist- 

nämndas utveckling försiggick, verkade sa smaningom för- 

ändrande pä fjärilarnas färgteckning, och genom den alterne- 

rande eller cykliska förärfningen fixerades sommarformen slut- 

ligen, och resultatet blef de tva nu förekommande, hvarandra 

mer eller mindre olika generationerna. 

Genom köldexperimenten ansag WEISMANN alltsa, att 

den sekundära sommarformen atertvangs till den ursprungliga 

istids- eller nuvarande varformen, d. v. s. de pa experimen- 

tell väg framkallade köldformerna voro atavistiska. Pa grund 

af denna sin teori fann WEISMANN det vidare mycket förklarligt, 

att den primära vinterformen icke genom inverkan af värme 

plötsligt, med ett slag kunde fäs att öfverga till den se- 

kundära sommarformen, hvars utveckling inaturen kräft langa 

tidsperioder. De enstaka fall, i hvilka vid värmeförsöken 

dock mellanformen jorzima uppkom, tydde WEISMANN ater 

pa sa sätt, att genom den alternerande eller cykliska förärf- 

ningen prorsa-karaktärerna ga i arf endast fran sommargenera- 

tion till sommargeneration med öfverhoppande af värgeneratio- 

nen, där de i regel äro latenta, men dock hos vissa individer 

genom inflytande af för oss ännu obekanta faktorer kunde i 

lägre eller högre grad framkallas och sålunda gifva upphof 

at mellanformen porzma. 

I fråga om sättet för de olika temperaturernas inverkan 

under försöken uttalar sig WEISMANN mycket förbehållsamt 

och förutsätter, att såväl en direkt som en indirekt inverkan 

kan aga rum, d. v. s. att temperaturerna. kunna utôfva an- 

tingen ett direkt förändrande inflytande pä t. ex. pigment- 

ämnenas kemiska sammansättning eller ett indirekt genom 

att verka pä själfva lifsprocesserna, hvilka äter i sin tur skulle 
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framkalla de synliga förändringarna. WEISMANN konstate- 

rade äfven, att i vissa fall stark värme i likhet med en ned- 
satt temperatur kunde förorsaka atavistiska formers uppträ- 
dande. 

Dessa ofvan refererade arbeten af DORFMEISTER och 

WEISMANN bilda uti den experimentella lepidopterologin så 
att säga en första epok, som främst karaktäriseras genom de 

ytterst enkla tekniska hjälpmedel, som vid försöken kommo 

till användning. Vid köldexperimenten användes nämligen 

en källare eller i bästa fall ett isskåp, vid värmeförsöken till- 

greps ett drifhus, eller pupporna ställdes helt enkelt öfver 

vatten på en eldad kakelugn. Att vid en dylik anordning 

af experimenten hvarken någon bestämd eller konstant tem- 

peratur skulle kunna fixeras säger sig själft. Det var därför 

att förutse, att framstegen på teknikens område skulle åter- 

verka på den experimentella lepidopterologin, och i själfva 

verket finna vi äfven, att 1890-talets forskare på detta om- 

rade sysslade med lösande af problem, hvilka på 70-talet 

ingen ännu drömt om. Denna nya riktning var som sagdt 

främst att tillskrifva de förbättrade apparaterna, hvilka till- 

läto de experimenterande att operera med hvilken temperatur 

som helst och tillika reglerade sig själfva, så att en höjning 

eller sänkning af det använda gradtalet var sa godt som 

utesluten. 

Innan vi emellertid öfverga till att redogöra för resultaten 

af dessa nya forskningsmetoder, skola vi omnämna ett nyare 

arbete af WEISMANN, som utkommit år 1895, och i hvilket 

den frejdade forskaren på grund af förnyade försök med de 

tidigare omnämnda arterna jämte ett antal nya något modi- 

fierat sina äldre äsikter främst till foljd af sin kort forut 

uppställda ärftlighetsteori. Äfven experimenten gestaltade sig 

nu tack vare de vida mera fulländade metoderna något olika, 

och det visade sig, att de för 20 år sedan ernådda negativa 

resultaten vid försöken att få de puppor, som egentligen hade 

bort öfvervintra och på våren kläckas såsom /evana, genom 

inverkan af värme att omedelbart gifva ännu en prorsa-genera- 

tion, voro beroende på de bristfälliga tekniska hjälpmedlen, 

ty nu lyckades det i ett flertal fall mot förväntan ganska 

latt. Denna erfarenhet föranledde WEISMANN till det anta- 
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gandet, att såväl /rorse- som /evana-anlagen jämsides inga i 
groddcellerna, och att temperaturen är ett slags irritament, 

som bestämmer, hvilketdera som skall komma till utveckling 

eller så att säga skall utlösas. Genomträngd af tron på 
selektionsteorins ofelbarhet har WEISMANN dessutom i detta 

arbete velat tillskrifva det naturliga urvalet orsakerna till 

saisondimorfismens uppkomst. 

Han indelar densamma 1 tvenne olika slag, en adaptiv 

och en direkt, af hvilka den förra skulle vara ett slags an- 

passning till omgifningen. Sa skulle t. ex. Vanessa levana- 

prorsa vara en sådan adaptiv saisondimorf form. Levana 

skulle genom sin bruna och svartspräckliga färgteckning vara 

anpassad till de under våren förhärskande bruna färgtonerna, 
nedan /rorsa kunde tänkas vara en mimetisk form, som skulle 

efterapa Zzmenitis camilla eller stbylla. \VEISMANN erkänner 

visserligen själf, att han icke ens vet, om Zzmenitis-arterna 

äro immuna, d. v. s. skys af faglar och reptilier, men har 

trots det icke kunnat motstå frestelsen att framslunga denna 

lika förhastade som ohållbara hypotes, som med rätta såsom 

1 grund falsk tillbakavisats af nästan alla experimenterande 

lepidopterologer, hvilka framhållit, att för det första den efter- 

apade arten är mycket sällsynt, medan den efterapande prorsa 

ar särdeles allman, och. för det andra, att om en mimicry- 

företeelse 1 detta fall skulle kunna förmodas föreligga, den i 

främsta rummet borde manifestera sig på undre sidan af 

vingarna. då denna är den mest i ögonen fallande hos dag- 

fjärilarna; men nu är förhållandet omvändt, i ty att just undre 

sidan hos de båda arterna visar alls ingen likhet, medan den 

öfre däremot har ett ljust tvärband, men i öfrigt förråder 

rätt få gemensamma drag. 
Såsom en motsats till den adaptiva saisondimorfismen 

uppställer WEISMANN den direkta, som han anser vara en 

direkt produkt af de klimatiska förhållandena, på den grund 

att de båda formernas färgteckning enligt vara begrepp icke 

kunna vara individen till någon nytta eller skada utan äro 

indifferenta. Till denna sistoämnda grupp skulle de flesta 

fall af saisondimorfism få räknas bl. a. äfven det tidigare 

omtalade exemplet Pieris napı-napew. 
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Bland de entomologer, som under de senare aren gjort 

sig kända genom arbeten pa den experimentella lepidopterolo- 

zins område, och vid lösningen af dess problem i likhet med 

WEISMANN ställt sig på en rent descendensteoretisk stånd- 
punkt, må här främst nämnas MERRIFIELD, STANDFUSS och 
FISCHER. Af dessa har MERRIFIELD såsom försöksdjur an- 
vändt icke endast dagfjärilar, utan äfven ett flertal mätare- 

arter, och hans synnerligen noggrannt utförda experiment 

hafva förutom puppstadiet gällt äfven larv- och äggstadierna. 

Han har dock funnit, att pupporna äro de mest sensibla, men 

i motsats till de flesta öfriga entomologer har han kommit 

till det resultatet, att det i många fall är temperaturförhål- 

landena under slutet af puppstadiet, som äro afgörande för 

fjarilens färgteckning. Huru viktiga och värdefulla MERRI- 

FIELDS många arbeten än må vara för specialister på om- 
radet, äga de dock mindre af allmänt intresse på grund däraf, 

att de till sin art äro rent kasuistiska, och MERRIFIELD icke 

ännu sammanställt de resultat, han kommit till eller gifvit 

dem nagon tydning. Vi vilja därför i det följande främst 

hålla oss till FISCHER och STANDFUSS, af hvilka den först- 

nämnda så godt som uteslutande experimenterat med arter 

af släktet Vanessa, hvilket den senare äfven gjort till sitt 

specialstudium. Dessa forskares undersökningar bekräfta, hvad 

redan WEISMANN och MERRIFIELD kunnat fastslå, nämligen 

att måttligt stegrad värme under puppstadiet framkallar en 

sydlig form eller varietet, medan svag köld åstadkommer 

transmutationer, hvilka äro identiska med de högnordiska for- 

merna. For att taga ett exempel, sa kunde var vanliga 

nasselfjaril Vanessa urticae, om pupporna utsattes for en 

varme af c. + 35° C., tvingas att öfvergä till den pa Sardi- 

nien och Corsika forekommande varieteten zchnusa, som ut- 

märker sig genom sin mättade, fulla, röda farg och de redu- 

cerade svarta teckningarna, medan köldexpositioner vid 0 — 

+ 5° C. framkallade den högnordiska varieteten Jolarzs, som 

ater skiljer sig fran hufvudformen genom den matta, blekt 

roda färgtonen och de delvis sammanflytande svarta teck- 

ningarna. Uti dessa resultat ligger ju intet anmärkningsvärdt, 

men desto större förvåning väckte däremot de former, som 

erhöllos vid de högsta eller lägsta gradtal, som af pupporga- 
D> 



150 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1900. 

nismen kunde fördragas. Dessa former paminde hvarken om 

kold- eller värmeformerna, utan hade sin typ för sig, hvilken 

underbart nog var densamma vid minimi- och maximitempe- 

raturerna. Sa alstrade till exempel puppor af Vanessa urticae, 

hvilka under en följd af dagar upprepade gänger för en kor- 

tare tid i sänder varit utsatta antingen för stark hetta eller 

ansenlig köld i hvartdera fallet en form, kand under namnet 

ichnusoides, hvilken karaktäriseras af den ljusa, nästan gula 

grundfärgen, de försvunna blå utkantspunkterna och framför 

allt af de vid framkanten sammanflutna svarta fläckarna. 

Da denna form någon gång fångats i den fria naturen 

och här erhållit rang af aberration under namnet zc/musoides. 
medan de båda tidigare nämnda formerna zc/musa och polaris 

betraktats såsom konstanta, klimatiska varieteter, öfverfördes 

snart detta betraktelsesätt äfven till den experimentella lepi- 

dopterologin, och vi träffa därför här på benämningarna köld- 

och värmevarieteter a ena sidan och hetta- och frostaberra- 

tioner à den andra. Uppkomsten af de förra beredde for- 

skarna mindre hufvudbry, 1 ty att man ansåg, att genom 

försöken förhållandena i naturen efterapades, och att således 

temperaturerna här hade förmåga att direkt inverka på den 

i puppan sig bildande fjärilens färgteckning, till hvilket anta- 

gande man ansåg sig så mycket mera berättigad på grund 

däraf, att vid försöken alltid ett mycket stort procenttal af 

försöksdjuren förändrades, och att dessa förändringar gingo 1 

alldeles motsatt riktning, om köld eller värme användes. De 

resultat, som emellertid ernåddes vid försök med intermitte- 

rande stark hetta eller köld, tycktes dock till en början kull- 

kasta alla antaganden om ett direkt inflytande af temperatu- 

ren, ty de visade, att såväl hög värme som stark frost verka 

fullkomligt lika. Det är äfven i fråga om dessa s. k. aberra- 

tioners fylogenetiska värde och sättet för deras uppkomst, 

som åsikterna divergera, och denna meningsskiljaktighet har 

äfven medfört, en förändrad uppfattning af varieteterna. 

Vi vilja först redogöra for STANDFUSS' ställning i frågan. 
Hvad då först de konstgjorda varieteterna beträffar, så har 

han bibehållit den gamla tolkningen, att de äro en direkt 

produkt af temperaturen, och att de kunna tillmätas en viss 

fylogenetisk betydelse, i så måtto, att hos arter af sydlig 
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härkomst med en utbredningsriktning at norr, värme ater- 

tvingar arten till den ursprungliga sydliga formen, medan 

köld alstrar den yngsta formen, som nått längst åt norr. Hos 

arter af nordlig härstamning vore naturligtvis förhållandena 

omvända så till vida, att kölden skulle framkalla en regressiv, 

värmen däremot en progressiv form. Om vi hålla oss till 

det tidigare valda exemplet Vanessa urticae, hvilken art an- 

ses härstamma från nordliga och ostliga områden af den palæ- 

arktiska regionen och därifrån utbredt sig söder och väster 

ut, så skulle varieteten po/aris här representera en fylo- 
genetiskt äldre form, medan den genom värme framkallade 

zchnusa måste anses såsom en yngre form — Värme- och 

köldvarieteterna betraktar STANDFUSS alltsa sasom 
historiska former och förnekar saledes icke, att 

det star i var makt att framkalla former fran glaci- 
alperioden, hvilket icke heller är sä anmärknings- 

värdt, dä äfven i den fria naturen i polartrakterna 

och de högre alpina regionernadylika formerännu 

bibehållit sig intill våra dagar. Däremot fränkän- 
ner STANDFUSS alla de vid extrema minimi- eller ma- 

ximitemperaturer uppkomna aberrationerna hvarje 

fylogenetiskt varde och betraktar dem endast sa- 

som afvikelser afindividuell natur eller sasom farg- 

teckningsanomalier. De bora icke heller anses upp- 

komna genom en direkt inverkan af temperaturerna, utan 

forsatta dessa pupporna 1 ett slags tillstand af bedöfning; och 

tack vare de härigenom framkallade funktionella förändringarna 

ar det,som de egendomliga aberrationerna komma till stand. 

De fullkomligt likartade resultaten vid experiment med be- 

tydlig varme och stark frost och den ytterst stora kontingen- 

ten döda puppor i alla försök anser STANDFUSS äfven tala 

för, att temperaturens inverkan här är af indirekt art. 

Gent emot denna värdesättning af de olika, på experi- 

mentell väg frambragta formerna står FISCHERS uppfattning, 

som främst bygger på, att hvarje art för sin utveckling måste 

äga ett temperatur-optimum, och att hvarje afvikelse från 

detta optimum, den må nu sedan ske genom en höjning eller 

sänkning af temperaturen, framkallar en hämmande inverkan 

på organismens utveckling. På grund häraf har FISCHER 
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uppställt sin s. k. »Hemmungsteori», enligt hvilken 

alla former, med undantag af de genom en mattlig 

värme erhällna varieteterna, till.hvilka t. ex. var: 

zchnusa af Vanessa urticae skulle räknas, böra be- 

traktas sasom i sin utveckling hämmade former, 

som förty stannat pa ett fylogenetiskt äldre sta- 

dium och salunda samt och synnerliga äro atavi- 

stiska. Sin teori stöder FISCHER pa sina talrika experiment, 

genom hvilka han ådagalagt, att de genom köld erhållna 
s. k. varieteterna t. ex. var. po/aris äfven kunna erhållas ge- 

nom torr värme, hvars gradtal bör ligga mellan de tempera- 

turer, som erfordras för erhållande af var. zchnusa och ab. 

zchnusoides. Pa grund häraf anser han, att den stränga skill- 

nad, som tidigare gjorts mellan varieteterna och aberrationerna 

är alldeles oegentlig, ty liksom aberrationerna erhållas såväl 

vid minimi- som maximitemperaturer, kunna äfven de fordom 

sasom specifika köldvarieteter uppfattade formerna erhållas vid 

bestämda gradtal, som närma sig maximumtemperaturen, 

men dock icke uppnått densamma. Endast de vid c. + 34 

— 35° C. erhållna formerna äro specifika värmeprodukter, 

alla öfriga former hafva icke uppkommit genom ett direkt 

inflytande af temperaturen, utan densamma har endast verkat 

hämmande, hvarigenom så att säga ett fylogenetiskt äldre 

fargteckningsstadium uti puppan fixerats. Det är nämligen 

af särskilda entomologer bevisadt, att den af HÆCKEL upp- 

ställda biogenetiska grundlagen, enligt hvilken hvarje individ 

i sin utveckling 1 korta drag rekapitulerar artens historiska 

utveckling, äfven äger sin tillämpning på färgteckningens upp- 

komst. Alla de på konstgjord väg alstrade likaväl som de 

i naturen funna afvikelserna från den normala teckningen äro 

saledes enligt FISCHER atavistiska former. De s. k. varie- 

teterna, t. ex. v. polaris, sta pa artens utvecklings- 

standpunkt under glacialperioden, medan des. k. 

aberrationerna, t.ex. ab. zchnusordes, representera ut- 

vecklingsstadier fran den ännu äldre och heta mio- 

cemperloden,. 

Såsom stöd för sin teori framhaller FISCHER yttermera, 

att han utfört försök icke endast med olika temperaturer, 

utan äfven låtit narkotiska medel inverka pa pupporna eller 
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centrifugerat dem, men det oaktadt aldrig erhallit andra for- 

mer än de s. k. köldvarieteterna eller aberrationerna, hvilket 

han anser till full evidens bevisa, att äsikten om tempera- 

turens direkta inflytande pa färgteckningen är absolut orik- 

tig, och att endast ex variationsriktning finnes, hvilken han 

anser vara beroende af, att fylogenetiskt äldre karaktärer ge- 

nom yttre inflytanden i högre eller lägre grad framkallas och 

fixeras. Dessutom visa alla dessa på experimentell väg er- 

hållna former af de olika Vanessa-arterna sinsemellan en så 

påfallande likhet, trots att normalformerna äro ganska olika, 

att man enligt FISCHER knappast kan anse denna konver- 

gensföreteelse för annat än ett närmande till den för alla 

Vanessa-arter gemensamma stamformen. Ett bevis för att de 
anomala temperaturerna faktiskt utöfva ett hämmande infly- 

tande pa puppornas utveckling finner FISCHER i det förhäl- 

landet, att de från den normala typen mest afvikande for- 
merna d. v. s. aberrationerna alltid behöfva den längsta tiden 

för sin utveckling, medan de mindre starkt förändrade kläc- 

kas tidigare. 

FISCHERS teori har emellertid blifvit motsagd från många 

olika håll, och hans vid värme alstrade köldvarieteter hafva 

dels betraktats endast såsom öfvergängsformer mellan värme- 

varieteterna och -aberrationerna, dels såsom framkallade icke 

af värmen utan af den för erhållande af denna form nödvän- 

diga torra luften, och hafva de sålunda till sitt värde betyd- 

ligt reducerats. STANDFUSS har åter framhållit, att om alla 

temperaturformer vore atavistiska, de väl främst och talrikast 

borde uppträda hos honorna, som i allmänhet visa större 

benägenhet för bakslag, men statistiken visar tvärtom, att af 
alla kända temperaturaberrationer det öfvervägande antalet 

är af hankön Fackmän pa teckningsfylogenins område hafva 

slutligen påpekat, att FISCHERS miocenformer omöjligt på 

grund af teckningen kunna anses såsom föregångare till de 
glaciala formerna eller varieteterna, och dock bygger FISCHER 

sin mening främst på teckningen. — Det måste äfven med- 

ges, att FISCHERS teori, så snillrik och öfvertygande den vid 

flyktig bekantskap, tack vare det utmärkta framställnings- 

sättet, än ma förefalla, erbjuder många angreppspunkter. 

Bland annat har FISCHER till följd af ett tidigare publiceradt 

Entomol. Tidskr. Årg. 20 3: (1906). II 

a 
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arbete, i hvilket han pa grund af EIMERS teori om teck- 

ningens uppkomst förklarade t. ex. ab. zehnusordes för en 

högt utvecklad framtidsform, senare sett sig tvungen att sam- 

tidigt tillägga den ett högt värde sasom fylogenetisk form; 

och manga likartade motsägelser skulle ännu kunna framdra- 

gas. Äfven mot hans antagande, att de likartade förändrin- 
garna hos alla Vanessa-arter maste uppfattas sasom en kon- 
vergens mot den gemensamma urformen, kunde invändas, 

att de likaval kunna anses vara beroende af de olika arternas 

likartade konstitution, som reagerar på samma sätt mot yttre 

inflytanden, utan att dessa förändringar behöfva hafva något 

med atavism att skaffa. 

Såsom sagdt kunna STANDFUSS och FISCHER framhållas 

såsom de mest typiska representanterna för den descendens- 

teoretiska riktningen inom den experimentella lepidopterolo- 

gin, som till sin uppgift gjort att utröna orsakerna till de i 

naturen förekommande varieteternas och aberrationernas upp- 

komst och deras värde. För lösande af denna uppgift var 

det naturligt, att främst temperaturexperiment skulle anlitas, 

då de ju närmast imitera förhällandena i naturen, och pa 

så sätt nåddes äfven många särdeles beaktansvärda resultat, 

men da det gällde att afgöra frågan om de afvikande 

formernas descendensteoretiska värde och betydelse räckte 

temperaturförsöken icke ensamt till. FISCHER tillgrep därför 

äfven andra metoder och utsatte sina puppor för verknin- 

garna af centrifugalkraften och anæsthetica, men dessa för- 

sök gjordes uteslutande med tanke pa att härigenom finna 

ett stöd för »Hemmungsteorin». Härmed var emellertid för- 

sta steget taget på en helt ny bana inom den experimentella 

lepidopterologin, som vi kunde kalla den mekaniskt-fysiolo- 

giska, hvilken såsom mål för sig uppställt att lära känna, 

huru olika mekaniska, fysikaliska och kemiska inflytanden 

verka på ämnesomsättningen och de olika processerna uti 

insektorganismen, och hvilket inflytande de härigenom fram- 

kallade förändringarna utöfva på imagos färgteckning. 

Såsom denna riktnings främsta representant bör otvifvel- 

aktigt nämnas grefvinnan MARIA VON LINDEN, som äfven 

främst arbetat på lösningen af problemet om de olika tempe- 

raturformernas uppkomst och deras värde, men härvid ställt 



FEDERLEY : DEN EXPERIMENTELLA LEPIDOPTEROLOGIN. I55 

sig pa en rent fysiologisk ståndpunkt. Hon har förutom 

temperaturexperiment anställt försök med olika elektriska 
strömmar, som hon låtit ga genom pupporna, hon har utsatt 

såväl larver som puppor för inverkan af olika gaser såsom 

t. ex. rent syre, kväfve och koldioxid och hon har slutligen 

studerat olika ljusstralars inverkan pa pupporna och på se- 
naste tid t. o. m. behandlat dem med radioaktiva ämnen, 

och alla hennes försök hafva bragt henne till den öfvertygel- 

sen, att värme- och köldvarieteterna uppstå genom 

en inom normala gränser stegrad eller nedsatt 

ämnesomsättning, medan aberrationerna äro resul- 

tatet af svara morfologiska och fysiologiska stör- 

ingar under pupplifvet. Hvad sedan frågan om sättet 

för de olika temperaturernas inverkan beträffar, så har hon 

genom att extrahera det röda pigmentet hos Vanessa urticae 

och utsätta denna lösning in vitro för värme kunnat påvisa, 

att här faktiskt en direkt inverkan af temperaturen sker, 

ty den roda färgen blir under försöken mera mättad och full 

till tonen. Detta hindrar emellertid icke, att äfven ett indi- 

rekt inflytande på öfriga delar af puppan samtidigt kan äga 

rum, och i allmänhet tyckes MARIA VON LINDEN vara mera 

böjd för att antaga, att det är genom förändringar och stö- 

ringar uti ämnesomsättningen, alltså på indirekt väg, som 

temperaturformerna uppstå. Hon har bland annat genom att 

hålla pupporna af Vanessa urticae i en ren kolsyre-atmosfär 

under 1—2 dygn lyckats erhålla typiska zchnusoides aberra- 

tioner, hvilket ju tydligt bevisar, att desamma äro en pro- 

dukt af störingarna uti amnesomsattningen, hvilka tyckas 

gestalta sig tämligen lika vid hög temperatur och i kolsyre- 

atmosfär. Den omständigheten, att de aberrativa formerna 

för sin utveckling kräfva en vida längre tid, hvilken FISCHER 

uttydt såsom ett bevis för »Hemmungsteorins» riktighet, fin- 

ner genom MARIA VON LINDENS undersökningar äfven en 
vida naturligare förklaring, då det ju är själffallet, att indivi- 

der, som i ett eller annat afseende blifvit störda i sin utveck- 

ling, skola för densamma behöfva en längre tid. Pa grund 

af sina rön ser sig MARIA VON LINDEN alltså tvungen att 
med bestämdhet tillbakavisa den FISCHERska uppfattningen 

af temperaturvarieteterna och -aberrationerna, hvilka hon 
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icke kan betrakta sasom atavistiska former. Däremot anslu- 

ter hon sig i hufvudsak till STANDFUSS, men anser, att äfven 

aberrationerna kunna blifva af fylogenetisk betydelse, emedan 
de, såsom STANDFUSS och FISCHER ådagalagt, äro i viss man 

ärftliga och sälunda kunna gifva upphof ät nya aberrativa 

former. MARIA VON LINDEN vill således likställa dem med 
de genom den s. k. sprangvisa utvecklingen uppkomna djur- 

och växtformerna eller mutationerna. 

Bland de till denna riktning inom den experimentella 

lepidopterologin hörande entomologerna vore ännu ett flertal 

värda att omnämnas. Då det emellertid skulle föra för langt 
att här uppräkna dem, vilja vi endast fästa uppmärksamheten 

vid de särdeles omsorgsfulla och fina undersökningar, pro- 

fessorn i fysik vid universitetet i Sofia BACHMETJEW utfört 

för utrönande af de olika gradtalens inverkan på de ämnen, 

som inga i insektkroppen under dess skilda utvecklingssta- 

dier. Dessa försök äro af en grundläggande betydelse för 

alla arbeten på detta område. Schweizaren ARNOLD PICTET'S 

arslanga experiment kunna här icke häller med tystnad förbi- 

gås. Han har i all synnerhet undersökt fuktighetens inverkan 
på larver och puppor och de förändringar densamma fram- 

kallar hos imagos färgteckning. Därjämte har han äfven upp- 

födt larverna af flere på hvarandra följande generationer med 

olika näringsväxter och i motsats till de negativa resultat, 

som STANDFUSS och andra kommit till, kunnat konstatera, 

att saval kvaliteten som kvantiteten af näringsämnena spela 

en mycket viktig roll vid uppkomsten af färgteckningen hos 

fjärilen. 

Såsom ett gemensamt drag för alla de experimentella 

undersökningar, som utförts med lepidoptera, kan framhållas, att 

oberoende af på hvilken ståndpunkt den experimenterande ställt 
sig, och hvilken metod han användt, så godt som uteslutande 

förändringarna uti pigmentfärgerna tagits till tals, medan chi- 
tindelarna lämnats så godt som obeaktade. Man finner vis- 
serligen här och där uppgifter om, att fjällen på vingarna 
försvunnit eller äro glesa, men dessa förhållanden tagas sällan 

i närmare skärskådande och jämföras aldrig med hvarandra. 

Ett enda undantag finna vi hos MARIA VON LINDEN, som 

äfven gifvit sig mödan att uti ett enda försök under mikro- 



FEDERLEY : DEN EXPERIMENTELLA LEPIDOPTEROLOGIN. I 
7 
/ UL 

skopet studera dessa förändringar af vingfjällen, men härtill 

hafva ocksa hennes undersökningar inskränkt sig. 
Författaren af dessa rader har i ett nyligen utkommet 

arbete i motsats härtill i främsta rummet fäst afseende vid 

vingfjallen, hvilka visade sig vara vida mera variabla än 

det i dem inneslutna pigmentet. Liksom variationerna uti 

färgteckningen alltid äro beroende af de yttre förhållandena 

under puppstadiet, främst temperaturen och fuktigheten, tyc- 

kes detta äfven vara fallet med vingfjällens form i så måtto, 
att en svagt nedsatt eller stegrad temperatur åstadkommer 

en förstoring af fjällen, hvilka i regeln blifva bredare och 
förete såväl till antalet som storleken förminskade processer, 

medan en temperatur, som närmar sig det af puppan uthär- 

dade minimum eller maximum, framkallar alldeles tunnfjälliga 

former, hvilkas fjäll äro långa och smala, ofta närmande sig 

hårtypen eller i värsta fall så starkt deformerade, att någon 
egentlig gemensam form icke alls mera förekommer. 

Genom att lägga denna nya föränderliga faktor till de 

förut kända har jag trott mig tillföra den experimentella 

lepidopterologin ett plus, som kanske i sin mån kommer att 

bidraga till lösningen af alla de många frågor, som under 

tidernes lopp uppställt sig för de experimenterande. Att i 

detta sammanhang mera ingående redogöra för de resultat, 

till hvilka mina undersökningar ledt, skulle föra för långt, 

och vill jag endast i korthet nämna, att jag i hufvudsak an- 

sluter mig till den uppfattning, som representeras af MARIA 

VON LINDEN och STANDFUSS och alltså ser mig tvungen att 
förkasta den FISCHERska teorin om de i sin utveckling ham- 

made atavistiska formerna. 
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Notiser rörande sköldlöss. 

Bland ärets skörd af coccider, befinna sig äfven nägra 
arter af större intresse, 

1. Åsterolecanium quercicola BOUCHE. — Denna torde förut 

ej vara funnen i vårt land, men är antagligen rätt allmän, 

då den förekommer vidt utbredd öfver hela Europa samt 

dessutom i Australien, på Mauritius och Jamaica samt i För- 

enta staterna. I Stockholmstrakten är den utan tvifvel vanlig 

pa ek. Märkvärdigt nog lär man äfven ha funnit den på 

Hieracum precox och Pittosporum sp. samt i Nordamerika pa 

Ulmus americana. Arten håller alltid till på yngre, mjukare 

skott och förorsakar på dessa knölformiga upphöjningar, på 

hvilka djuret själft sitter i en fördjupning af kroppens storlek. 

Ur forstlig synpunkt lär denna art vara det viktigaste skade- 

djuret bland sköldlössen. 

2. Physokermes abietis MOD. (= Coccus hemicryphus 

DALM.). — Denna egendomliga art, som i midten af 1820- 

talet anträffades af DALMAN, sannolikt i Stockholmstrakten, 

och sedermera 1888 af prof. CHR. AURIVILLIUS i Häfverö- 
trakten i Roslagen (jfr Entomol. tidskr. 1888, pag. 124), fann 

jag i somras à en granhäck vid Statens Entomologiska Anstalt. 

3. Phenacoccus aceris SIGN. — Kopulerande hanar och 

honor af denna art förekommo rätt allmänt på äppleträd vid 

Helmershus i Skåne °/, 1906. — Phenacoccus aceris torde 

innefattas bland dem, som VON SCHILLING under namnet 

Dactylopius vagabundus uppgifver skada fruktträd i mellersta 

Europa. Någon skada, ästadkommen af dessa löss, kunde 

man vid Helmershus ej iakttaga. Lossen, som äro »nakna» 

(sakna sköld) och rätt mycket erinra om tradgardsmastarnas 

‚ullöss» eller »bomullslöss», förekommo ej i större kolonier, 

utan rätt enstaka på undersidan af de gröfre grenarna o. dyl. 

4. Mytilaspis pomorum BOUCHE. — Från Östergötland, 
Quillinge pr Aby, erhölls prof på ett för vårt land rätt egen- 

domligt växtpathologiskt fall, förorsakadt af denna art. Å 

ett spaljerpäronträd, importeradt från Danmark, voro ej blott 

kvistarna utan äfven frukterna ('’/s; 1906) till den grad an- 
gripna, att dessa senare blifvit starkt förkrympta och monst- 

rösa. Albert Tullgren. 



Intryck från en praktiskt-entomologisk 

studiereresa i utlandet, 

sommaren 1906. 

Af 

Alb. Tullgren. 

Ett af hufvudvillkoren för de skadliga insekternas be- 

kämpande är att man i detalj känner deras utvecklingshistoria 

och vanor i naturen. Det ligger således en institution, som 

fatt till hufvuduppgift att lämna allmänheten rad i kampen 
mot skadedjuren, synnerligen nära om hjärtat att komma 

underfund med alla egendomligheterna i deras lif. Under de 

ar, jag ägnat at studiet af praktisk entomologi, har jag lärt 

mig inse, hvilka svårigheter som äro förknippade med skade- 

djurens uppfödande och hållande i fångenskap. Det allra 

bästa är naturligtvis, om man har tillfälle att i fria naturen 

följa skadedjurens utveckling. Men detta är ett önskemål, 

som i de flesta fall är ouppnaeligt för tjänstemännen vid en 

praktisk-entomologisk anstalt, åtminstone så länge dessa blott 

äro två och de ekonomiska resurserna så begränsade, som 

fallet är här i vårt land. Om man således vill komma skade- 

djuren in på lifvet, måste man i de flesta flall anställa upp- 

födningsförsöken vid institutionen eller med andra ord hålla 

djuren i fångenskap. De medel, som för detta ändamål stå 

var egen entomologiska anstalt till buds, äro enligt mitt för- 

menande synnerligen ofullkomliga. Det insektarium, vi äga, 

är af manga skäl obrukbart till verkligt noggranna försök. 

Växtkulturer äro t. ex. omöjliga att få gå till i detsamma, 

och de fångna djuren kunna på grund af brist på ljus, frisk 

luft, lagom temperatur och lagom fuktighet ej ens tillnärmelse- 
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vis erbjudas naturliga lifsvillkor. Nôjer man sig med att 

blott som det heter »kläcka» en eller annan fjäril, skalbagge, 

stekel o. s. v., dä lyckas det ju i regel, för sa vidt larver 

eller puppor ej Ofvervintra, men vill man söka göra något 

sa när exakta studier under en längre tidsperiod, då kommer 

man just ej så långt. 

Att skaffa mig nägra nya idéer, om hur man skulle pla- 

nera för att afhjälpa de nyssnämnda bristerna, var den ur- 

sprungliga anledningen till min önskan att få se en del af 

Mellaneuropas entomologiska stationer. Därtill kom, att jag 

ju under en dylik resa skulle få lära mycket annat, som 

skulle vara till gagn för den praktiska entomologien, institu- 

tionslokalernas inredning och utrustning i vetenskapligt-tek- 

niskt hänseende, samlingar, bibliotek o. s. v. 

Tack vare ett statens resestipendium blef jag i somras i 

tillfälle göra en rundtur genom Danmark, Holland, Tyskland, 

Österrike och Ungern. Under denna resa lärde jag känna 

inalles atta praktisk-zoologiska stationer. Nagra intryck fran 

denna resa torde måhända kunna intressera Entomologisk 

tidskrifts läsare. 

1. Köpenhamn. 

Danmarks statsentomolog för närvarande är Professor 

J. V. Boas, lärare i zoologi vid den K. Veterinær- og Land- 

bohojskolen. Vid sidan af sin lararebefattning hade han näm- 

ligen officiellt uppdrag att åt allmänheten lämna råd i alla 

frågor af praktisk-zoologisk betydelse och åtnjöt härför ett 

arligt understöd af staten. På den enskildes bekostnad före- 

tog han äfvenledes resor för att på stället undersöka skade- 
djuren. 

Det är ju klart, att tvenne befattningar som dessa, lä- 

rarekallet och den praktiske zoologens, ej äro förenliga med 

hvarandra. Genom undervisningsskyldigheten blir den prak- 

tiska verksamheten alltför kringskuren. Nagra experimentella 

undersökningar kunde därför Prof. BOAS ej ägna sig åt, och 

därigenom blef det svårt att vinna några praktiska rön sär- 

skildt lämpade för danska förhållanden. Det blir äfven en 
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nödvändig följd, att de rad som lämnas snart sagdt uteslu- 
tande hämtas ur utländska skrifter och resultaten af de inlärda 

försöken sammanfattas sedermera pa studerkammaren. 

Professor BOAS' förnämsta verksamhet föll inom forst- 

zoologien. Frågor rörande landtbruk och trädgårdsskötsel 

kommo mera sällan före, detta till stor del beroende därpa, 

att dessa oftast förelades andra personer. 

Vid Landbohojskolen utbildades såväl tradgardsman som 
landtbrukare jämte talrika andra fackmän på landthushällnin- 

gens område. Till undervisningen hade Prof. BOAS ett syn- 

nerligen godt museimaterial. Beträffande detta var att marka, 

att man ej skytt tid eller kostnader för att göra detsamma 

så instruktivt som möjligt. Utom de mera exklusivt veten- 

skapliga, torra, systematiskt ordnade samlingarna hade man 

en mängd s. k. biologiska grupper. Dessa voro inordnade i 

lådor med glaslock, samtliga uppställda i snedt liggande mon- 

trer, hvarje låda täckt med ett lätt aflyftbart lock. I hvarje 

låda fanns sammanförd en viss grupp biologiskt samhöriga 

insekter. Ännu bättre, ehuru ej så rikhaltiga, voro de våta 

samlingarna. I platta glaskärl hade man på svarta eller mjölk- 

hvita glasskifvor monterat skadade växtdelar tillika med ska- 

dedjuren i olika utvecklingsstadier. Särskildt instruktiva voro 

preparat af knäpparelarver på potatis, kålfluglarver på käl- 

rötter, en del sköldlöss, fluglarver på sädesslagen o. s. v. 

Genom konservering i formalin voro färgerna i många fall 

synnerligen väl bevarade. Särdeles rikhaltiga voro samlin- 

gar af genom gnagande insekter och andra djur skadade 

ved- och barkstycken. Korteligen skolans undervisningsma- 

terial var förträffligt. Dock voro i främsta rummet de för 

skogen viktiga skadedjuren företrädda. 

Den person, som i Danmark sedan flere ar tillbaka ver- 

kat såsom praktisk entomolog för landtbrukets räkning, är 

Fru mag. scient. SOFIE ROSTRUP. Trots de förtjänster hon 

på nämnda område inlagt, innehar hon ej någon af staten 

aflönad befattning utan understödjes i sin verksamhet dels 

af det Kgl. danske Husholdningsselskab, dels af de danska 

s. k. Landboforeninger. Det existerar sålunda i Danmark 

tvenne praktiska, ledande entomologer, den ene officiell stats- 

entomolog, den andre understödd af mera privata sällskap. 
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Det är gifvet, att ett sädant förhällande ej är sa särdeles för- 
delaktigt, särskildt som — sa vidt jag kunde finna — nägot 

samarbete mellan dem båda ej existerar. I likhet med Pro- 

fessor BOAS saknar Fru ROSTRUP alldeles ett försöksfält. 

De experimentella undersökningar, hon kunde göra, voro af 

tämligen inskränkt natur och beroende pa tillfälligheten. Efter 

de svåra härjningarna af kalmalen 1905 hade intresset för 

upprättandet af en särskild entomologisk försöksanstalt varit 
synnerligen lifligt. men slappnade tyvärr inom kort. 

En sida af Fru ROSTRUPS verksamhet, som torde fa till- 

mätas stor betydelse, är, att hon undervisade jordbrukskon- 

sulenterna i praktiskt entomologiska frågor, hvarigenom hon 

arligen från dem kunde få skriftliga uppgifter om härjningar 

från skillda håll i landet. Ett utomordentligt godt resultat 

har också erhållits vis à vis fritflugans och kälmalens härj- 

ningar inom respektive socknar 1905. Cirkulär innehållande 

frågor beträffande t. ex. hafreskördens storlek, orsakerna till 

eventuell minskning i densamma, det vanliga skörderesultatet 
och det under året vunna o. s. v. utsändes till samtliga »land- 

boforeningér» på Jylland med anmodan om att få cirkulären 
ifyllda. Föreningarna gafvo sina konsulenter eller assistenter 

i planteavl eller ock andra tillförlitliga personer inom respek- 

tive omraden i uppdrag att ifylla frågecirkulären. Beträffande 

hafreskörden inkom öfver 700 svar, på frågor rörande kål- 

malens härjningar öfver 500 dylika. Med ledning af dessa 

talrika upplysningar kunde man sedan lätt öfverblicka härj- 

ningarnes omfattning m. m. Resultatet af undersökningarna 

finnes nedlagdt i »Meddelelser vedrorende Insektangreb paa 

markafgroder i Jylland 1905» utgifven af »Foreningen af Jyd- 

ske landboforeninger (Aarhus 1906)», hvilket arbete innehåller 
värdefulla bidrag till kännedomen om dessa viktiga skadedjur 

af Fru ROSTRUP och Dir F. KGLPIN RAVN, landboforeningers 

konsulent i plantesygdomme. 
Beträffande skadeinsekter i trädgården hade Fru ROSTRUP 

ej mycket att förtälja. De lago i allmänhet utom hennes 

verksamhetsområde. D:r Korpın RAVN hade .sysslat rätt 

mycket med sådana, men tyvärr hade jag ej tillfälle få träffa 

honom. Så mycket fick jag emellertid veta, att kejsargrönt 

användes i obetydlig grad, beroende till stor del. därpå, att 
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fruktodlingen ju ej intar en sa betydelsefull stallning i Dan- 
mark som i vårt land. Kejsargrönt kunde man emellertid 

utan vidare omständigheter fa kopa. Nagra sa omstandliga 

och opraktiska procedurer, som vi har i Sverige maste finna 

oss i, kande man lyckligtvis ej till. 

2. Hamburg. 

Fran Köpenhamn ställdes kosan till Hamburg, dar jag 

väntade mig atskilligt att lara. Redan pa forhand hade jag 
satt mig i förbindelse med assistenten vid naturhistoriska 

museet D:r L. REH, kanske den framste auktoriteten pa ska- 

dedjurens omrade i Tyskland, som välvilligt erbjöd sin tjänst 

under vistelsen i Hamburg. Tyvärr hade han af personliga 

skäl mast lämna sin plats vid »Station für Pflanzenschutz» 

och verkade numera fullständigt som privatentomolog. Ett 

synnerligen godt erkännande för hans förtjänster på det phy- 

topathologiska området är emellertid, att han fått i uppdrag 

skrifva den zoologiska delen i nya upplagan af Prof. SORA- 

VERS stora »Handbuch der Pflanzenkrankheiten», och det 

måste öfverhufvud taget anses som en förlust för Tyskland, 

att ej denne dugande och intresserade forskare blifvit kvar- 

hållen på det phytopathologiska området. Men i Tyskland 
fasthålles ännu med en förvånande envishet den åsikten, att 

botanikens målsmän äro de enda kompetente att upptaga 

kampen äfven gentemot skadeinsekterna. Och anställes öfver- 

hufvud taget en zoologiskt bildad person vid en phytopatho- 

logisk institution, kommer han 1 fullständigt beroende af bo- 

tanisten-direktorn. Detta är ju desto egendomligare, som det 

är obestridligt, att de svåraste, mest vidtomfattande och tal- 

rikaste växtsjukdomarne eller kanske rättare härjningarna på 

växter äro att tillskrifva skadedjur, och det är en nödvändig 

förutsättning för deras bekämpande, att man är fullständigt 

hemma på det zoologiska området. 

»Station für Pflanzenschutz» i Hamburg är belägen pa 

frihamnens område och har till hufvuduppgift att kontrollera alla 

importerade växter och frukter, men har äfvenledes som biupp- 

gift skyldighet att gifva råd i alla phytopathologiska frågor inom 
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staden Hamburgs vidsträckta område. Stationen förestås af 

D:r C. BRICK med Dir L. LINDINGER som vetenskaplig med- 

hjälpare. Bada dessa herrar äro botanister, men D:r LINDIN- 

GER har gjort till sitt speciella studium äfvenledes sköldlössen. 

Anstalten bestod af en mindre tvåvånings tegelbyggnad 

innehållande sex medelstora rum, arbetslokaler för personalen. 

Nagra särskilda anordningar för lefvande djurs studerande 

funnos ej. Däremot hade man ett litet bibliotek, samlingar 

af företrädesvis sköldlöss samt mycket goda vetenskapliga 

instrument, mikroskop, fotografiska artiklar o. s. v.  Beträf- 

fande samlingarna voro de ännu tämligen små utom hvad 

sköldlössen angar. Af dylika hade D:r LINDINGER samman- 

bringat ett ganska rikt material, konserveradt dock på samma 

sätt som botanisten förvarar parasitsvampar, d. v. s. torra i 

små papperskonvolut. Dessutom hade man en mindre sam- 

ling monterad 1 glaslädor, synnerligen praktiskt med vid sidan 

af hvarje art malade, förstorade afbildningar af djuren i olika 

utvecklingsstadier. 

Hufvudvikten vid stationen lägges på att motarbeta in- 

förseln af sädana svåra skadedjur som t. ex. San Josésköld- 
lusen (Åspidiotus perniciosus COMST.) och i detta sitt arbete 

torde stationen rönt stor framgång. Tyvärr kan emellertid 

en utomstående ej bedöma dess verksamhet, då några redo- 

görelser ännu ej i tryck låtit höra af sig. Det borde dock 

ligga en institution som denna synnerligen nära om hjärtat 

att låta sina rön och erfarenheter komma till en större all- 

mänhets kännedom. 

Under min vistelse i Hamburg besag jag äfven under 

D:r REHS ledning naturhistoriska museet därstädes äfvensom 

det i Altona. I dessa fick jag tillfalle se, hur man förstått 

att göra museerna instruktiva och lärorika för den stora all- 

mänheten. Särskildt måste jag framhalla det betydande ar- 

bete och de säkerligen stora kostnader man nedlagt på fram- 

ställningen af biologiska grupper af allmänt intressanta insek- 

ter. Som exempel härpa kunna från museet i Altona storartade 

grupper af nunnan och tallspinnaren framhållas. Uti glasskåp 

om säkerligen 1 kubikmeters luftrymd voro uppställda min- 

dre tallar angripna af hundratals larver. Äfven fullbilda fjä- 
rilar och andra utvecklingsstadier voro på ett instruktivt sätt 
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inordnade i gruppen. Det hela gaf en illusorisk bild af verk- 

ligheten. På samma sätt förhöll det sig med öfriga grupper. 

Allt förstklassigt ordnadt och 1 främsta rummet med tanke 

på att göra det hela lärorikt för allmänheten. En mängd 

små praktiska detaljer för konservering m. m. fick jag i dessa 

museer lära mig, hvilket kanske kan bli till nytta om en 

gång vår anstalt får bättre utrymme och större ekonomiska 
resurser. 

I sällskap med D:r REH gjorde jag från Hamburg en 

lärorik utflykt till Warwisch och nägra andra platser, belägna 
inom det Elbeområde, som benämnes »die Vierlarde». Under 

de timmar, jag vistades därstädes, besöktes en mängd träd- 

gårdar, hvarvid D:r REH demonstrerade de viktigaste växt- 

sjukdomar, som inom området förekommo. Att här upp- 

räkna allt, jag fick tillfälle se, torde vara olämpligt. Jag vill 

blott erinra om några särskildt intressanta meddelanden be- 

träffande de brukliga utrotningsåtgärderna. 

Kejsargrönt användes inom »die Vierlande» ytterst obe- 

tydligt. Man hyste i allmänhet stor rädsla för gifter och 

— utgifter. Dessutom var befolkningen ännu tämligen ringa 

intresserad för fruxtodling. Kejsargrönt kunde man för öfrigt 

ej bekomma utan genom tillstånd från myndigheterna. Pa 

de få ställen, där regelbunden besprutning äger rum, använ- 
der man i regel smärre sprutor, som bäras à ryggen. Ehuru 

dessa äro betydligt dyrare än de i vårt land allmänt bruk- 

liga success- och pomonasprutorna, ansågos de såväl här i 

Hamburgtrakten som annorstädes i Tyskland och Österrike 

vara betydligt bekvämare än dessa. 

Beträffande bruket af karbolineum och linolja gentemot 

skadeinsekter ansag D:r REH dessa medel vara på sitt sätt 

synnerligen förträffliga, men framhöll, att de ej böra användas 

annat än på våren i mars—april. 
De medel, man inom »die Vierlande» mest använde, voro 

tobak, halali och släckt kalk. Särskildt framhöll D:r REH 

värdet af tobak i form af »Tabakstaub». Detta kunde också 

från fabrikerna erhållas till det billiga priset af 5 Mk pro 

centner. Pulvret utströddes öfver de angripna växterna, och 

skulle doften från detsamma verka så att skadeinsekterna 
höllo sig på afstånd. 
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Mot de synnerligen svara härjningarna af »spinn» i bän- 

karna praktiserades, som det pastods med godt resultat, att 

i bänkarna nedlägga bräder öfverpudrade med svafvelpulver 

och släckt kalk. Gentemot det pa senare tider för krusbärs- 

odlingen i Hamburgtrakten så fruktansvärda lilla kvalstret 

Bryobia rıbis rekommenderades besprutning med en bland- 

ning af svafvelpulver och mjölklister på vären, då kvalstren 

börja visa sig. 

Angaende besprutningens förhållande till växterna hade 

visserligen D:r REH hört talas om dåliga resultat, d. v. s. 

skador, som sakert kunna tillskrifvas besprutningsvätskan, 

men aldrig efter enbart besprutning med kejsargrönt, blott 

efter besprutning med bordeaux-vätska och endast, då det 

gällt besprutning af persikor. Under alla förhållanden till- 

radde han, att besprutningen utfördes på aftnarna, sedan bla- 

den blifvit afkylda. i 

3. Wageningen. 

I Holland har sen lång tid tillbaka intresset för växt- 

sjukdomarna och deras orsaker varit mycket lifligt. Först 

på senare tid, 1895, tillkom emellertid på privat väg en sär- 

skild anstalt. Phytopathologisches Laboratorium Willie Com- 

melin Scholten i Amsterdam. Ledaren af denna institution 

var ända till 1905 Professor J. RITZEMA Bos. Ursprungligen 

hade institutet att befatta sig med såväl botaniska som zoolo- 

giska frågor, men blef 1905 en uteslutande botanisk institu- 

tion. Samtidigt förlade Professor RITZEMA BOS sin verksam- 

het till landtbrukshögskolan (rijkslandbouwschool) i Wage- 

ningen. 

Ehuru jag pa förhand visste, att Prof. RITZEMA Bos 

ännu ej fått sina laboratorielokaler m. m. fullständigt i ord- 

ning, ansåg jag mig dock böra göra honom ett besök. 

Några särskilda anordningar för skadedjurens hållande i 

fangenskap för studier hade man ej. Det hela inskränkte 

sig till några fyrkantiga eller rektangulära burar af metall (ej 

olika den vanliga typen för akvarier) med tvenne sidor för- 

sedda med glas samt de öfriga jämte ett aflyftbart lock klädda 
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med blamaladt metallduksnät. Botten i dessa burar utgjordes 
af hvit emaljerad plåt. Jord inlades ej i burarna för så vidt 

ej larverna absolut fordrade dylik. Anordningar för lagom 
fuktighet hade man ej heller. Larverna inlades tillika med 
blad och kvistar samt öfverlämnades sedermera tydligen åt 

sig sjalfva. Utom dessa burar användes fyrkantiga eller 
rektangulära skålar af glas med lock. Utomhus bestod man 
sig för tillfället med en större bur öfverklädd med tyll. 

Försöksfältet, som stod till Prof. RITZEMA BOS” disposi- 
tion, var tämligen obetydligt. För tillfallet sysslade man, som 

det tycktes, blott med lösandet af en entomologisk fråga, 
nämligen studerandet af en för vetenskapen ny gallmygga, 

hvilken angrep bladskaften pa kalplantorna, hvarigenom dessa 
blefvo i hog grad monströsa. 

Beträffande de insekticida medlen fick jag veta, att kej- 

sargrönt användes i Holland 1 stor skala till besprutning. 

Hos grossörer kunde det i större kvantiteter utan vidare be- 

kommas, men mindre partier måste köpas på apoteken, och 

måste man dä underkasta sig vissa formaliteter. Blyarseniat 

hade man också börjat experimentera med, sedan en större 

kvantitet erhållits från Bostonfirman MERRIMAC CO. Resul- 

tatet af besprutningarna med detta ämne kunde emellertid 

ännu ej. med . säkerhet bedömas. Skador à bladverk och 

frukter hade man väl hört kunna förorsakas genom besprut- 

ning med bordeaux-vätska, men ej med enbart kejsargrönt 

eller blyarseniat. För besprutningar använde man allmänt 

portativa sprutor försedda med dubbla vermorelspridare. 

Beträffande de bekanta fånggördlarna afsedda för äpple- 

vecklaren och äppleblomvifveln framhöll Prof. RITZEMA BOS, 

att dessa gördlar ofta innehålla stora kvantiteter nyttiga in- 

sekter (en sak som äfven REH i Hamburg påpekat), hvarför 

de böra begagnas med stor urskiljning. Då äppleblomvif- 

larne i regeln sitta på stammarna med ryggen mot gördeln, 

förordades att förse gördeln med ett slätt underpapper när- 

mast barken. 

Professor RITZEMA Bos’ vetenskapliga biträde var för 

n. v. Herr H. M. QUANJER, ursprungligen apotekare, nu före- 

trädesvis mykolog. Under dennes ledning besag jag de stora 

samlingar Prof. RITZEMA BOS under ärens lopp samman- 
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bringat. Tyvärr voro de till stor del ouppackade. De in- 

rymdes för tillfället! i en större sal. Till stor del voro de 

emellertid gamla och synnerligen illa medfarna. Visserligen 

var äfven monteringen dålig, men dock i manga afseenden 

mycket instruktiv, då man lagt sig vinn om att erhålla skade- 

djuren i alla möjliga stadier jämte de värdväxter, på hvilka 

de lefvat och gjort skada. I allmänhet var hvarje grupp åt- 

följd af en belysande, i förstorad skala utförd teckning. I 

större eller mindre glaskärl i sprit eller formalin voro dess- 

utom förvarade en mängd ur pathologisk synpunkt intres- 

santa föremål. De små systematiskt ordnade insektssam- 

lingarna voro äfvenledes gamla och delvis i mycket mise- 

rabelt skick. 

Totalintrycket från besöket i Wageningen blef, att man 

här alltjämt körde i de gamla hjulspåren. Den rastlösa verk- 

samhet, vakenhet för de mera moderna och framför allt exakta 

forskningsmetoderna, som jag lärde känna först hos D:r REH 

i Hamburg och sedermera på flera andra ställen, var fjärran 
från phytopathologerna i Wageningen. 

4. Geissenheim. 

Vid den berömda läroanstalten för vin-, frukt- och träd- 

gardsodling i Geissenheim sysselsatte man sig ursprungligen 

äfven med rent experimentella undersökningar rörande växt- 

sjukdomar, deras upphof och deras bekämpande. Snart nog 

antog emellertid dessa undersökningar en sådan omfattning, 

att en särskild försöksstation »Pflanzenpathologische Versuchs- 

station» för detta gebiet måste inrättas. Som ledare för denna 

fungerar Dir L. LUSTNER. 

Stationen befattar sig såväl med rent botaniska, speciellt 

.mykologiska, som zoologiska frågor. Upplysningar och rad 

lämnas allmänheten, resor i tjänsteärenden företagas o. s. Vv. 

Institutionslokalerna voro synnerligen trånga och otidsenliga, 

men man hade erhållit ett anslag å 120,000 Mk för att näst- 

kommande år uppföra en modern nybyggnad. 

Någon försöksverksamhet i entomologisk riktning bedrefs 

vid tiden för mitt besök ej vid stationen, om man undantager 
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de ingående studierna af Conchylis ambiguella, hvilka jag ty- 
varr till följd af D:r LÜSTNERS och D:r DEWITZ’ hvilken se- 

nare uteslutande sysslade med detta skadedjur, bortvaro, ej 

hade tillfälle lära känna. För undersökningarna hade man 

vid stationen ej något särskildt reserveradt område. Några 

speciella anordningar för insektuppfödning och dyl. kunde 

jag heller ej finna. Det syntes mig, som om man var nöjd 

med glasburkar och pappdosor! Tjänstemännen syntes också 

vara strängt upptagna med undervisningen vid läroanstalten. 

För hufvudsakligen dennas skull hade man anlagt en synner- 

ligen storartad och instruktiv samling insekter i olika utveck- 

lingsstadier, skadade växtdelar o. s. v. De torra samlingarna 

voro ordnade i mindre papplador med glaslock, c:a 15X25 

cm. i storlek, I hvarje lada förvarades blott en enda art, 

som var representerad 1 olika kön, utvecklingsstadier o. s. v., 

jämte parasiter och angripna växtdelar. Inalles hade man 

öfver ett hundratal dylika lådor. Utom dessa användes vid 

undervisningen pressade, skadade växtdelar, hvilka förvarades 

under glas i form af taflor om c:a 20 X 25 cmtrs storlek. Dess- 

utom hade man en mängd instruktiva fotografier, äfvensom 

talrika färglagda eller i svartkrita utförda teckningar. En be- 

tydande del af samlingarna förvarades i större eller mindre 

glaskärl i sprit eller formalin. 

Att här ingå på, hvad jag i dessa samlingar fick se och 
lära, torde vara öfverflödigt. Jag måste emellertid särskildt 

framhålla, att samlingarna, hvad rikhaltighet och instruktiv 

montering angar, voro bland de basta, jag under min resa hade 

tillfälle få se. 

Institutionens bibliotek var tämligen rikhaltigt. De ve- 

tenskapliga instrumenten förstklassiga. Bland annat lärde jag 

känna ett af de yppersta mikroskop, som hittills konstruerats, 

och som särskildt syntes lämpa sig for undersökning af smärre 

insekter, nämligen ett af C. ZEISS i Jena fabriceradt s. k. bi- 

nocularmikroskop. Genom kombination af tvenne tuber blifva 

bilderna 1 detta mikroskop utomordentligt klara och föremä- 

lens plastik fullt tydlig vid en enda inställning. Dessutom 

är afständet mellan objektet och objektiven tillräckligt stort 
för att möjliggöra dissektion under mikroskopet. Förstorings- 

graderna variera mellan 8 och 72 gånger. Starkare försto- 

Entomol. Tidskr. Arg. Ffa Jal 52, (Ok 00) 12 
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ringar kunna ej astadkommas. Tyvärr äro dessa instrument 

tämligen dyra. Ett med 5 linssystem går till något öfver 

600 Mk. och ett med tvenne till mellan 3, och 400 Mk. be- 

roende på, om man vill nöja sig med enkelt fast stativ eller 
önskar ett med stor rörlighet, som kan möjliggöra mikroskop- 

tubens förflyttning öfver en större yta. 

Beträffande de besprutningsmetoder, som vid Geissenheim 

rekommenderades, hade jag ledsamt nog ej tillfälle få veta 

mycket, då D:r LUSTNER vid mitt besök var bortrest. Det 

uppgafs bland annat, att man i allmänhet besprutar fruktträ- 

den tämligen obetydligt eller ej alls, och gör man det, torde 

man mera begagna sig af blyarseniat än af kejsargrönt. Efter 

besprutning med kejsargrönt har man någon gang pa fruk- 

terna trott sig iakttaga uppkomst af s. k. »korkrost»(?!). 
Slutligen vill jag framhålla en sak, som torde vara värd 

ett visst beaktande. Jag framhöll nämligen önskvärdheten af 

att få byta publikationer med institutet. Härpa genmäldes, 
att våra publikationer vore af alltför ringa intresse för dem, 

då de voro uteslutande skrifna på svenska. Ja, detta är ju 

i själfva verket sanning. För personer med en jäktande sys- 

selsättning gifves det ju ingen tid öfrig för språkliga studier. 

Det borde därför ligga i vårt intresse, att genom kortfattade 

resuméer på något af kulturspråken meddela resultaten af vårt 

arbete på den praktiska entomologiens område. Vi ha till 

större delen hämtat våra kunskaper ur utländska källor, och 

kunna vi skänka något åter, böra vi utan tvekan göra det. 

But Wiens 

Den centrala anstalten för undersökningar och upplys- 

ningar rörande för de odlade växterna skadliga växt- och 

djurparasiterna m. m. inom Österrike är den i Wien belägna 

Kk. K. landw.-bakteriologische und Pflanzenschutzstation». 

Föreståndaren för denna är Dir K. KORNAUTH, och äger han 
under sig tvenne assistenter och en s.k. »Hilfsassistent». De 

praktiskt-zoologiska frågorna hade assistenten D:r BRUNO 

WAHL pa sin lott, t. v. ensam, men man hade för afsikt att 

inom den närmaste framtiden engagera ytterligare en zoolog, 
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da det visat sig komplett omöjligt för D:r WAHL att ensam 

sköta alla frågor som sig borde. 
Institutionsbyggnaden låg inuti staden vid Trunnerstrasse 

och visade sig bestå af en 1901 färdigbyggd tämligen stor, 

solidt inredd stenbyggnad. I denna disponerade den zoolo- 

giska afdelningen likväl blott ett enda rum, tjänstgörande som 

laboratorie- och delvis äfven museirum (de större samlingarna 

voro inrymda i en större sal gemensam för botaniska och 

zoologiska samlingar samt bibliotek). Laboratoriet var trångt 

och inredningen synnerligen enkel. ; 

En särskild försöksträdgård fanns ej vid institutionen, 

däremot bestod man sig med ett mindre glashus på byggna- 

dens tak. I detta glashus var därför zoologen tvungen an- 

ordna sina försök med larvuppfödning m. m. Huset var all- 

deles i saknad af bord och jordcisterner. Man planterade in 

växterna i krukor eller trälådor. Vid mitt besök rådde en 

betydlig värme däruppe, och ej syntes man äga lämpliga och 

bekväma ventileringsinrättningar. Vintertiden kunde glashu- 

set uppvärmas. Som jag tyckte, var hela tillställningen föga 

ägnad att tillfredsställa ens de anspråkslösaste fordringar på 

lagom temperatur, fuktighet o. s. v., nödvändiga villkor för 

att såväl växter som djur skola kunna trifvas inomhus. I sa- 

dana fall, da det var nödvändigt göra en del större försök; 

besprutningar o.s. v., hade man likväl att tillgå ett försöksfält. 
Men dä detta befann sig utanför Wien, ett par timmars resa 

fran institutionen, blef det ytterst sällan besökt. 

Om salunda den zoologiska afdelningen vid institutet 

ifraga ej kan sägas pa ett förstklassigt sätt ha blifvit tillgodo- 
sedd, måste man dock erkänna, att det arbete, som hittills 

presterats i det allmännas tjänst varit synnerligen omfattande. 

Därom vittna bl. a. de många småskrifter (öfver ett 50-tal) 
för allmänheten, som Entomologiska Anstalten genom min 

förmedling lyckades erhålla. Årligen utdelas gratis en mängd 

små flygblad berörande viktigare skadeinsekter m. m. Upp- 

satserna äro skrifna i lättfattlig form och belysas af instruk- 

tiva figurer. Till allmänheten utdelas äfven mängder af blan- 

ketter i brefkortformat, hvilka sedermera af intresserade in- 

sändas till institutionen med upplysningar rörande växtan- 

grepp, de medel, man begagnat sig af, klimatiska förhållan- 
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den, jordmån o. s. v. Härigenom erhåller institutet ett godt 
material för statistiska beräkningar öfver ärets härjningar 

m. m. Detta befordras ännu mera genom ett helt nät af 

observations- eller upplysningsbyråer, som på institutets ini- 

tiativ blifvit utsträckt öfver hela landet. Som ett bevis på, 

hur detta upplysningsväsende utvidgats, och med hvilket in- 

tresse det omfattas, kan nämnas, att man under år 1905 hade 

omkring 500 personer i landsorten och omkring 30 anstalter, 

hvilka alla insända regelbundna rapporter till institutet. Hur 

detta under sin korta tillvaro gått framåt, visa äfven några 
andra siffror. 1902 insändes 174 prof på skadedjur, under 

det att man 1905 bekom ej mindre än 456 stycken! Affra- 

gor ställda till institutet erhöll man 1902 416 st. mot 1,019 
ar 1905! 

Under mitt besök 1 Wien hade jag äfven tillfälle studera 

de entomologiska samlingarna à K. K. Hofmuseum. Liksom 

allt annat i detta museum voro dessa samlingar synnerligen 

rikhaltiga, och de exponerade ytterst elegant ordnade. Här 

liksom annorstädes var man försedd med ett präktigt mate- 

rial af utvecklingsstadier, skadade växtdelar o. s. v. I sam- 

lingarna hade jag tillfälle studera en del intressanta blad- 

löss, och i Wiens omgifningar lyckades jag anträffa en del 

bladlusarter, som såsom jämförelsematerial ha stor betydelse 

för mina studier rörande denna insektgrupps svenska arter. 

6. Budapest. 

Den k. ungerska entomologiska stationen i Budapest är 

utan tvifvel en af de förnämsta i Europa. Någon egen in- 

stitutionsbyggnad besitter den likväl ej ännu, ehuru en sådan 

sedan länge varit ifrågasatt. För n. v. inrymmes stationen i 

en af de byggnader, som tillhöra det s. k. ampelologiska in- 

stitutet. I denna disponeras en hel rad af stora och präktigt 

inredda rum. Under ledning af en af anstaltens tjänstemän, 

föreståndaren prof. J. JABLONOVSKY var tyvärr på semester- 

resa, och endast en af hans fyra underordnade medhjälpare 

var att träffa i staden, besäg jag lokalerna. 
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Ett af de största rummen användes som gemensamt la- 

boratorium. I detta anställdes de flesta uppfödningsförsöken, 

da man vid institutet saknade saval särskildt s. k. insektarium 

som en försöksträdgard. Ett försöksfält hade man dock, men 

liksom förhållandet var i Wien, låg detta långt utanför sta- 
den, hvarför man i själfva verket mycket litet begagnade sig 

af detsamma. 
Anordningarna för skadedjurens uppfödande voro de van- 

liga. Man begagnade sig af träburar öfverklädda med tyll 

eller metallduk, glasskålar af olika storlekar, glascylindrar 

o.s. v. Då det gällde larver, som lefva i marken användes 

smärre med jord fyllda zinklådor. Då jag frågade, hur man 
bar sig åt att hålla jorden vid lagom fuktighet, svarades, att 

man sprutade vatten på. Men härigenom alstrades dock lätt 

mögelbildning, som ödelade kolonierna. Samma olägenheter, 

som vi vid anstalten så ofta fått pröfva på. 
Det stora laboratoriet var utrustadt med alla möjliga 

praktiska hjälpmedel. Bl. a. kan framhållas, att en uppsätt- 

ning verktyg jämte hyfvelbänk och städ stod till tjänstemän- 

nens disposition. Burar och många andra behôfliga attiraljer 

kunde de således själfva vid påkommande behof tillverka. 

Biblioteket inrymdes i ett särskildt rum. Ehuru ännu 

ej så synnerligen stort, visade det sig dock tämligen rikligt 

försedt med modern facklitteratur. Liksom i Wien lade man 

här stor vikt vid att i smärre brochyrer, flygblad, som gratis 

utdelades, sprida kunskaper bland allmänheten om de vikti- 

gaste skadedjuren. Och ej nog därmed, man samlade stora 

förråd af skadedjur för att vid påkommande behof gratis till 

skolor eller andra institutioner kunna utdela mindre samlingar. 

Största intresset tilldrog sig museet. Detta var inrymdt 

1 ett af de största rummen, men visade sig därstädes vara 

ganska trångbodt. All inredning var af bonad ek. Rundt 
väggarna voro större skåp för torra och våta samlingar. De 

sistnämnda: voro konserverade i sprit eller formalin och mon- 

terade på mjölkhvitt eller svart glas. Man sparade hvarken 

på utrymme eller penningar. Skadade växtdelar konservera- 

des ofta i sin helhet, äfven om de togo rätt stor plats. Här- 
igenom blef onekligen totalintrycket helt annorlunda, än då 

man nöjer sig med ett litet obetydligt stycke. 
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De stuckna samlingarna voro relativt sma. Vid behof 

af jämförelsematerial maste man därför vända sig till natur- 

historiska museet. 

Utom skåp af vanlig typ hade man också liggande 

montrer för torra föremål. Här och hvar i museilokalen fann 

man en mängd fristående större föremål. Bl. a. såg jag ett 
par stockar med utmärkt vackert gångsystem förorsakadt af 

Cerambyx- och Cossus-larver. För att gångarnes förlopp bättre 

skulle kunna studeras, voro stockarna klufna på längden och 

halfvorna hopsatta med gångjärn. Pä stockens insida var in- 

falsad en liten låda med glaslock, innehållande skadedjuret i 
olika utvecklingsstadier. 

På väggarna hängde i ekramar större taflor på hvilka 

voro monterade grenar och kvistar, som på ett eller annat 

sätt blifvit skadade. Inom glas och ram kunde man vidare 

studera utomordentligt vackra prof på vafnader af Ephestia 

interpunctella. "Torra, pressade, skadade blad förvarade man 

äfven inom glasskifvor i pappramar o. s. v. 

7. Halle za. SÅ 

Fran Budapest styrde jag kosan norrut för att i Halle 

a. S. uppsöka prof. M. HOLLRUNG. Ehuru botanist arbetade 

prof. HOLLRUNG äfven med rent zoologiska frågor, ett forhal- 

lande som särskildt inom Tyskland synes vara vanligt. I hvad 

mån härigenom de zoologiska spörsmålen, inom phytopatho- 

logien säkerligen lika viktiga som de botaniska, bli tillgodo- 

sedda, vill jag lämna osagdt. Det synes mig emellertid omöj- 

ligt, att en enda person skall kunna behärska och med samma 

intresse omfatta tvenne så olika vetenskapsgrenar som botanik 

och zoologi. Åtminstone synes det nödvändigt på det ena 

eller andra området äga en ständig och fackligt bildad med- 

hjälpare, hvilket professor HOLLRUNG för tillfället saknade. 

Som jag sedermera fått veta, annonserade prof. HOLL- 

RUNG vid något tillfälle efter en assistent, som fullkomligt 

»behärskade» » Botanik, Entomologie, Chemie, Bakteriologie und 

Landwirtschaft» och erbjöd denne mirakelman ett årligt arvode 
af 1,800 Mk! En bjärtare belysning, af hvad. man på vissa håll 
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anser sig kunna fordra af ett vetenskapligt biträde och det pris 
(= svältlön), till hvilket man uppskattar biträdets arbete, be- 

höfves näppeligen. En naturlig följd af ett dylikt aflönings- 

system blir gifvetvis antingen ett ofta återkommande ombyte 

af person, säkerligen ej till själfva institutionens fromma (må- 
hända till föreståndarens) eller ock leder det i längden till 

förstörd arbetskraft, till förlusten af den energi, som är nöd- 

vändig för att kunna hålla ut i kampen för den s. k. tillvaron. 
Professor HOLLRUNGS arbetslokaler voro inrymda i K. 

Landwirtschaftskammer’s stora byggnadskomplex inuti sta- 

den vid Kaiserstrasse. Inalles 5 rum disponerades af honom. 

Ett rum användes till privat laboratorium och mottagnings- 

rum, ett mindre rum till biblioteksrum, tvenne andra, däraf 

ett synnerligen rymligt till växtfysiologiskt laboratorium samt 

slutligen det femte, äfvenledes ganska stort, till förvarings- 

rum för de ganska rikhaltiga phytopathologiska samlingarna. 

Dessa voro i manga afseenden beaktansvärda. Liksom pa 
de flesta andra ställen, jag under resan besökt, hade man 

lagt hufvudvikten på att taga vara på allt af verkligt phyto- 

pathologiskt intresse. De torra, systematiskt ordnade sam- 

lingarna voro däremot sma och på långa vägar ej fullstän- 

diga. Som konserveringsmedel för växtdelar och larver an- 

vändes mest sprit och formalin, men man hade äfven med 

godt resultat konserverat t. ex. insektlarver i ättiksyra tillsatt 

med en smula alkohol. 

Den försöksverksamhet, som professor HOLLRUNG ut- 

öfvade på det praktiskt entomologiska hållet, bedrefs dels i 
det fria på fältet, dels i en mindre försöksträdgård på in- 

stitutionens gård. Dessutom stod till hans förfogande ett 

mindre glashus, men dels var detta för litet, dels ägde det 

åtskilliga andra olägenheter, som gjorde, att det blott föga 

eller ej alls kom till användning. Ehuru institutionens för- 
söksträdgard var synnerligen liten, hade prof. HOLLRUNG 

förstått att på ett praktiskt sätt utnyttja densamma. Växt- 

kulturerna anlades dels i af tegel murade cisterner, rymmande 

cirka I kmtr jord, dels i mindre kärl af zink eller stengods. 
Alla kärl, på några få undantag när, voro till större delen 

nedsänkta i marken, hvilket torde vara af stor vikt för bi- 

behållandet af lagom fuktighet i jorden. Vid påkommande 
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behof ställdes öfver cisternerna burar klädda med tyll. Af 

stor vikt för att uppfödningsförsök o. s. v. skola lyckas, an- 

sag prof. HOLLRUNG vara att solljuset fick fritt tillträde, 

äfvensom att luften är ren och frisk. För starkt solljus kunde 

lätt modereras med bastmattor, hvilka äro mera praktiska än 

träpersienner och spjältak. För att man emellertid på ett. 

bekvämt sätt skulle kunna studera kulturerna, ansåg han, att 

man längs cisternerna borde ha i marken nedsänkta gångar, 

hvarigenom man kom au niveau med cisternernas öfverkant. 

Likaså var det af vikt att cisternerna kunde beskådas från 

atminstone tvenne motsatta sidor. 

Prof. HOLLRUNGS fältförsök utgjordes för närvarande 

egentligen blott af försök rörande phylloxeran, och hade han 

för detta ändamål inom vinodlingsomradet utställda ett 50-tal 

s. k. rotlådor för att kunna studera de underjordiska genera- 

tionerna af lössen. | 

Bland utrotningsmedlen förordade prof. HOLLRUNG gent- 

emot insekter med sugande mundelar i främsta rummet foto- 

genemulsion, som, rätt brukad, enligt HOLLRUNGS mening gick 

utanpå alla andra kända medel för samma ändamål. 

8. Berlin. 

I Berlin besökte jag »die biologische Abteilung für Land- 

und Forstwirtschaft am K. Gesundheitsamte». Föreståndaren 
för den zoologiska afdelningen var Reg.-Rat RÖRIG med som 

närmaste man Dr. CARL BÖRNER. Dessutom tjänstgjorde 

ytterligare tvenne zoologer vid afdelningen. Om denna stor- 

artade institutions verksamhet, inredning o. s. v. har prof. 

JAKOB ERIKSSON i en till K, Landtbruksstyrelsen inlämnad 

reseberättelse utförligt redogjort. Jag har blott några fa de- 

taljer beträffande den zoologiska afdelningen att tillägga. 

För uppfödningsförsök m. m. disponerade zoologerna 

blott ett mindre rum i ett af de botaniska försökshusen. 

Dessutom hade man till sitt förfogande en glasöfvertäckt 

balkong. I dessa båda inställdes vid behof burar, öfver- 

klädda med tyll, glascylindrar etc. Nagot särskildt sevardt 

beträffande anordningarna för uppfödningsexperiment fanns 
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saledes ej. Däremot kunde man af de botaniska husen draga 

atskilliga lärdomar. Tydligtvis voro de botaniska studierna 

bäst tillgodosedda, hvilket framgick bl. a. af de kolossala 

summor, som nedlagts på infektionshus m. m. Ledningen 

af den zoologiska afdelningen tycktes mig äfven lämna at- 

skilligt öfrigt att önska. De rent praktiska studierna och för- 

söken stodo, syntes det mig, i bakgrunden för mer eller 

mindre rent vetenskapliga undersökningar. 
Zoologernas arbetsrum voro ovanligt stora och ljusa. 

Likaledes var den tekniska utrustningen med afseende på 

mikroskop etc. förstklassig. En alldeles öfverdådig fotografi- 

atelier, utrustad med alla tänkbara bekvämligheter, apparater 

af olika slag, mörkrum med alla tillbehör o. s. v. var gemen- 

sam för alla afdelningar. 

Slutligen bestod man sig med ett rikhaltigt bibliotek och 

en större sal för samlingar. De zoologiska samlingarna voro 

ännu tämligen små, men förstklassigt ordnade utom med af- 

seende på de stuckna samlingarna, som voro såväl till om- 

fång som preparering synnerligen underhaltiga. 

Allmänna resultat. 

Under denna rubrik vill jag sammanfatta några lärdomar 

från de entomologiska anstalter, jag under min resa besökte. 

Hvad då först och främst beträffar institutionernas ut- 
rustning för det arbete, som inom dess väggar bedrifves, 

framgick, att man på de flesta, kanske alla, ställen ej skytt 

några utgifter för att denna skulle bli så föstklassig som möj- 

ligt. Utmärkta mikroskop och öfriga tekniska hjälpmedel 
stodo de arbetande zoologerna till tjänst, och ur ett i allmän- 

het godt bibliotek kunde man hämta det nödvändiga bokliga 

vetandet. I båda dessa afseenden äro vi tyvärr här vid Sta- 

tens entomologiska anstalt tämligen illa lottade, detta tack 

vare ett alltför knappt arsanslag. Visserligen skulle det kunna 

invändas, att för de praktiska studier, som vår anstalt är 

satt att utföra, näppeligen någon större apparat är nödvän- 

dig. Men à andra sidan kan det ju ej förnekas, att utan en 

verkligt grundlig kännedom om de små parasiternas lif och 
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och utveckling m. m. kunna de praktiska ätgärderna gent- 

emot desamma ej föras i den enda säkra och rätta riktnin- 

gen. För att detta skall blifva möjligt, är det ju salunda 

nödvändigt att kunna lära känna parasiten själf i främsta 

rummet, för det andra mäste vi veta, hvad man förut känner 

om densamma, och slutligen böra vi genom studier af djuren 

i det fria eller 1 fangenskapen söka kontrollera de ofta mot- 

sägande uppgifterna om densammas lefnadssätt, utveckling 

o. s. v. Det första villkoret kunna vi, da det gäller de minsta 

bland skadedjuren, ej fylla utan förstklassiga tekniska hjälp- 

medel, det andra fordrar ett nagot sa när godt bokförräd 

och det tredje ett välordnadt försöksfält och ett praktiskt in- 

rättadt s. k. insektarium. 

Instrument och böcker äga som nämndt de anstalter, 

jag besökt, i allmänhet 1 tillfredsställande man, däremot äro 

de vanlottade med afseende på försöksfält och anordningar 

för skadedjurens hållande 1 fångenskap. Pa en del ställen 
fanns knappt något område reserveradt för experimentella 

undersökningar, på ett par ställen funnos dylika, men oprak- 

tiskt nog på så stort afstånd från institutionen, att de blott 
föga kommo i bruk. I detta fall befinna ju vi oss i den 

lyckliga omständigheten att åtminstone för närvarande kunna 

disponera ett tillräckligt stort område, som kan möjliggöra 

odlingar i rent experimentellt syfte. 

Hvad anordningarna för skadedjurens studerande i fån- 

genskapen angår, torde jag med fog kunna påstå, att de 

ingenstädes voro fullt sådana, som jag hade väntat och hop- 

pats. Nästan öfverallt nöjde man sig med de primitivaste 

metoderna att uppföda larver i smärre burar öfverklädda med 
tyll, i glaskärl, askar o. s. v. Det ar ju gifvet, att, om det 

blott gäller att t. ex. uppföda en insektslarv för att slutligen 

erhälla imagon och därmed bli i stand konstatera artens namn, 

dessa anordningar i manga fall äro fullt lillfredsställande. 

Men en annan sak är att under en längre tid hålla djuren i 

fangenskap för att studera deras utveckling och vanor m. m. 

Härför fordras omsorgsfullare anordningar för att djuren skola 

kunna trifvas. Och för att utvecklingsperioderna skola om 

möjligt fullt öfverensstämma med verkligheten i naturen, är 

det en själtklar sak, att man måste söka bjuda de fångna in- 
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dividerna lefnadsförhällanden, som sa nära som möjligt öfver- 
ensstämma med de verkliga i naturen. Säledes mäste de ha 

frisk luft, ljus, lagom temperatur och lagom fuktighet. Dess- 

utom ar det af vikt, att larver o. s. v. bjudas i full växt be- 

fintliga foderplantor, dels för att minska besväret med dag- 

ligt ombyte af foder, dels för att slippa oroa djuren. Detta 

senare önskemål är absolut nödvändigt, då det gäller t. ex. 
fluglarver. 

Jag har ofvan framhållit, att det insektarium, som f. n. 

står statens entomologiska anstalt till disposition, ej kan anses 

fullt motsvara sitt ändamål. Hur skulle det då vara beskaf- 

fadt? Först och sist skulle man sätta som villkor, att hvilka 

växter som helst skulle kunna trifvas i detsamma! Med led- 
ning af hvad jag under min resa fick tillfälle att se, har jag 

tänkt mig ett insektarium i stil med ett af de botaniska för- 

sökshusen i Berlin. Att här i detalj redogöra för hur detta 

insekthus skulle vara beskaffadt, torde vara olämpligt, jag 

vill blott antydningsvis framhålla följande. I insektariet borde 

finnas en mindre afdelning, som skulle kunna användas som 

varmhus, där man således skulle kunna anställa försök med 

sådana skadedjur som angripa t. ex. vin och persikor eller 

prydnadsväxter, som året om äro gröna. Denna afdelning 

torde således blifva i det närmaste öfverensstämmande med 

ett växthus för t. ex. vinodling. Den öfriga delen af insekta- 

riet skulle delas i tvenne afdelningar, den ena täckt med glas, 

den andra med jarntradsnat. Den glastäckta afdelningen 

kunde godt vara mindre. Framför allt måste den vara in- 

rättad så, att man genom luftning ej behöfde befara någon. 
afsevärdt högre temperatur inne än ute. I denna afdelning 

skulle man ha dels väggfasta bord för enklare uppfödnings- 

försök, dels längsgående cementcisterner, nedsänkta i marken 

och med en mellanliggande nedsänkt gång. Cisternerna skulle 

följa huset utefter hela dess längd och borde vara afdelade i 

fack af lämplig storlek. För att undvika alltför stark fuktig- 

het och därmed följande mögelbildning skulle cisternerna vara 

1 botten försedda med en lämplig dräneringsanordning. Glas- 

huset skulle vara afsedt för ömtåligare kulturer och sådana, 

som ej kräfde alltför lång tid. Det med metallnät däremot 

skulle reserveras för hufvudsakligen sådana försök, som kräfde 
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längre tid och för öfvervintringar. Äfven detta skulle in- 

redas med langsgaende cisterner och mellanliggande nedsänkta 
gangar. 

Med afseende pa de besökta utländska institutionernas 

arbetslokaler i öfrigt måste framhållas, huru man öfverallt gjort 

dessa rymliga och ljusa. Utom de mera privata arbetsrum- 

men hade man vid hvarje institution ett särskildt, i de flesta 

fall mycket stort rum reserverat för samlingar af olika slag. 

Man lade tydligtvis mycket stor vikt på att sammanbringa 

ett rikhaltigt och instruktivt undervisningsmaterial äfven vid 

sådana institutioner, vid hvilka ingen som helst reguliär under- 

visning bedrefs. Betydelsen af dylika samlingar är lätt in- 

sedd, då man betänker, hurusom årligen en mängd personer 
besöka anstalterna för erhållande af råd och upplysningar 

rörande skadedjuren. Välvårdade och instruktiva biologiska 

samlingar äro då af allra största betydelse. Det är emellertid 

särdeles dyrbart att anlägga samlingar jämförliga med dem, 

man kan få se t. ex. i Geissenheim eller Budapest, men kost- 
naderna uppvägas säkerligen genom den nytta, de medföra 

för den besökande allmänheten. 

Men utom rent pekuniära utgifter fordra dylika samlingar 

en stor portion arbetskraft. För tvenne personer räcker tiden 

ej ens till ett omsorgsfullt skötande (speciellt under sommar- 

månaderna) af alla vid en praktisk entomologisk anstalt före- 

kommande göromål. Förvånansvärdt var att se, hurusom man 

i utlandet var tvungen på de flesta ställena nöja sig med en 

föreståndare och en underordnad medhjälpare. Desto egen- 

.domligare då man åtminstone på ett par ställen äfven måste 
ägna sig åt lösandet af rent botaniska spörsmål. Den enda 

förklaringen härtill är den, att man ej så mycket bryr sig 

om experimentera, utan ideligen kör i de gamla hjulspåren. 

Och experimenterar man, gör man det hufvudsakligen i en 

riktning och detta så intensivt, att allt annat får stå tillbaka. 

Så t. ex. synes man aldrig komma till något resultat rörande 

phylloxeran och Conchylis ambiguella. Experiment rörande 

andra skadedjur få i allmänhet de praktiske tradgardsmännen 

göra själfva, och därför bli de därefter. Endast på tvenne 

ställen hade man så stor personal, att den godt borde räcka 

till, nämligen i Budapest och i Berlin. 
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Slutligen nagra ord om nagot, jag skulle vilja kalla upp- 
lysningsväsendet. Genom sma s. k. flygblad, som i tusental 

utdelas till allmanheten, sprides kunskaper om de svaraste 
skadedjuren, och afven pa andra satt utbredes kannedomen 
om dessa. I gengald emottager institutionen fran allmanheten 

en hel del upplysningar, som aro af varde för bedömandet 

af skadedjurens utbredning, riklighet, lidna förlusters storlek 

m. m. Särskildt inom t. ex. Bayern oeh Osterrike har detta 

nått sin högsta utveckling hittills. Genom institutionernas 

försorg har man instruerat en hel mängd enskilda personer 

samt mer eller mindre offentliga anstalter, o. s. v. att årligen 

insända rapporter till centralanstalten, rörande hvad som handt 

på det praktiskt entomologiska området. Detta är en sak af 
onekligen stor praktisk betydelse, som, om den äfven i vart 

land kunde realiseras, vore oss till stort gagn. Det synes 

emellertid, som om den stora allmänhetens genomgående 

okunnighet i allt, som rör insektvärlden, äfvensom den med- 

födda trögheten, då det gäller ett arbete, som ej lämnar di- 

rekt materiell valuta, skulle t. v. omöjliggöra alla försök i 

den riktningen. 



Nagra iakttagelser rôrande 

Teutana grossa C. K. 

Af 

Albert Tullgren. 

I augusti 1905 erhöll jag fran en handelsfirma i Stock- 

holm en spindel, som antagligen blifvit ursprungligen införd 

med sydfrukter. Det befanns vara ett stort och tydligen 

dräktigt honexemplar af 7eutana grossa C. K. 

Det är ej första gängen; denna art blifvit träffad här i 

vart land. Redan WESTRING omnämner den i sin »Araneæ 

suecicæ» 1861 under namnet Zherzdium hamatum (KOCH) 

såsom funnen dels ombord på ett fran Brasilien kommande 

fartyg, dels inomhus i boningsrum under möbler m. m. i Gö- 

teborg.! THORELL omnämner den äfvenledes 1870 i »Remarks 

on synonyms of European Spiders» (p. 90), där han säger sig 

ha funnit könsmogna honor jämte ungar af båda könen lika- 

ledes inomhus i Göteborg. 

Ur geografisk synpunkt äro dessa fynd af föga betydelse. 

Arten torde ursprungligen vara hemma i Medelhafstrakterna, 

men är numera spridd öfver hela Europa och äfven utom det- 

samma. 

I den litteratur, jag haft tillfälle genomögna för denna 

lilla uppsats, har jag ej funnit några utförligare uppgifter rö- 

rande artens lefnadssätt. Flertalet författare nöja sig med att 

konstatera, att den är mer eller mindre allmän inomhus. SI- 

MON (Les Arachnides de France, T. III, p. 166) framhåller 

dessutom, att den trifs bäst i källare samt tillägger, att den 

! Anföres redan 1851 i "Förteckning öfver de till närvarande tid kända, 

i Sverige förekommande spindelarter“ af N. WESTRING (Göteborgs Kgl. Vet. 

och Vitterh. Samhälles handl.). 
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äfvenledes är funnen uti grottor. Själf har jag en gäng för 
mänga ar sedan funnit arten i det fria, och jag har fyndet i 

lifliet minne. Det var under ett besök 1896 pa Teneriffa i 

den härliga urskogsklyftan Agua Garcia — bekant för sin 

trots det relativt nordliga läget nästan tropiska vegetation. 

Under en exkursion kom jag till ett ställe, som till sin natur 

liknade ett »sandtag». I den hardt packade sanden funnos 

här och hvar runda hål, som tydligen härrörde fran någon 

större insekt eller gräfspindel. Uti dessa hål, som voro — 

så vidt jag nu kan erinra mig — ungefär decimeterdjupa, på- 
träffade jag äldre och yngre exemplar af 7eutana grossa. 

Här befann den sig tydligen under mera ursprungliga forhal- 

landen, tämligen afsides från byggnader, om ock ej utanför 

det kultiverade området. Tyvärr ägnade jag spindlarnas göm- 

ställen alltför liten uppmärksamhet. Det skulle ju varit af 

intresse få veta, hvem som i själfva verket var tunnlarnas bygg- 

mästare. 

Det exemplar, jag erhöll här i Stockholm, var lefvande 

och instängdt i en glasburk tillika med ett stycke hopskrynk- 

Jadt papper att krypa pa. Jag beslöt mig för att låta spindeln 

lefva och släppte in några flugor till den samt ställde burken 

efter några dagar i en fönstersmyg, där jag — glömde bort 

den. Först i oktober kom jag att närmare undersöka burkens 

innehåll för att se, hvad det blifvit af spindeln. Till min för- 

nöjelse var den vid lif, och hvad mera var, den hade förfär- 

digat tvenne stora klotrunda och gulhvita kokonger. Själf 

satt den och klamrade sig fast vid dessa för att om möjligt 

skydda dem mot verkliga eller inbillade fiender. Intresset 

för fången blef nu större, och jag iakttog den dagligen. Slut- 

ligen sista dagarna 1 oktober började äggen kläckas, den ena 

ungen efter den andra kraflade sig fram ur kokongernas in- 

nandömen och slutligen voro kokongerna alldeles gömda un- 

der den nyfödda spindelskaran. Skulle alla dessa få lefva, 

blefve burken för trång. Jag beslöt därför skaffa dem en 

rymligare bostad. 

Den I november 1905 togs denna i besittning af honan 

jämte hennes ungar, som i antal uppgingo till nära 200! Den 

nya bostaden utgjordes af en af glas och trä förfärdigad låda. 

Höjden var c:a 30 cm., längden 40 och bredden c:a 15 cm. 
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De bäda längsidorna voro af glas. Härigenom kunde man 

lätt iakttaga spindlarnas blifvande väfnader. Från burens tak 

nedhängde en pa längden viken pappskifva, hvars underkant 

stötte mot den ena glasväggen (fig. 1, I och III y). 

Vid omflyttningen blefvo ungarna skingrade at alla hall i 

den stora buren, men de visade sig snart äga en viss sam- 

hörighetskänsla, hvilket föranledde dem att sa smaningom 

samla sig under taket intill den glasrutan, som var starkast 

belyst. Lika skymningsälskande den fullvuxna honan var, 

lika ljusälskande voro de små. Vände jag buren helt om, 

dröjde det blott c:a tio minuter, tills samtliga flyttat sig öfver 

till burens andra sida. Den gamla honan höll sig däremot i 

något af burens mörkaste hörn. Sedan första hudömsningen 

ägt rum, visade ungarna tendenser att vilja uppsöka mörkare 

ställen, t. ex. springor, i buren till bostäder. Detta inträffade 

emellertid ej förr än följande vår i mars—april, och då hade 

alla på ett halft dussin när dött! Hela vintern höllo de till- 

sammans under burens tak intill ena glasskifvan på ett ytter- 

ligt tunnt nät. Någon föda såg jag dem aldrig intaga, trots 

det jag bjöd på insekter i parti och minut, bladlöss, cecido- 

myider m. m. 

Vi skola nu se till, hur den gamla honan inrättade at sig. 

Dagligen höll hon till i ett af burens öfre hörn, endast lockad 

att röra på sig af en och annan fluga, som jag släppte in till 

henne. Ungarna tog hon alls ingen notis om, sedan hon in- 

kommit i den nya bostaden. Dagligen kunde jag också kon- 

statera, att den orubbliga hvilan blott var en naturlig reaktion 

efter en nattlig, rastlös verksamhet. På ungefär fyra centi- 

meters afstand fran burens tak hade hon börjat spänna en 

tunn horisontell »fangstduk», som småningom sträckte sig ut- 

öfver hela burens längd. Duken var stadigt upphängd i tra- 

dar från burens tak, och under densamma fanns ett vidlyftigt, 

oregelbundet nätverk af fina trådar, som dock voro så glest 

placerade, att spindeln utan svårighet hastigt kunde röra sig 

på dukens undersida. Samtidigt med fangstdukens fullbor- 

dande börjades arbetet med den egentliga bostaden. Denna 

fick småningom formen af ett horisontellt rör, som löpte längs 

kortsidan af buren omedelbart under taket och öfver fangst- 

duken (Fig. ı, Ia). I hvardera ändan af röret lämnades en oval 
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öppning, stor nog att tillåta spindeln ledigt passera genom. 

Båda öppningarna ledde nedåt under fangstduken. Dessutom 
ledde en öppning ut i gången, som bildades af den från taket 

nedhängande pappskifvan (jfr fig. 1. Ix). Att komma öfver 

duken var omöjligt utan att bita sönder densamma, hvilket 

tills dato ännu ej händt. Tidigt på våren 1906 var såväl bo- 
staden som fangstnätet fullt i ordning. Att öppningarna fran 

boet ledde uteslutande nedåt till dukens undersida betingades 

däraf, att afständet från duken till burens tak var så ringa. 
Hade honan hållit till vid golfvet, hade naturligtvis förhållan- 

det blifvit omvändt. 

Under vintermånaderna förvarades buren i oeldadt rum. 

Den föda, spindeln under den tiden fick, inskränkte sig till 

Fig. 1. Skematiska bilder för att visa väfnadernas olika delar och deras 
anordning. I. Horisontalprojektion genom buren: a den tubformiga bo- 
staden eller reträttplatsen, x utgångar, b den horisontella fångstduken. 
III. Horisontalprojektion genom buren sedan äggläggningen ägt rum. 
o äggkokong. a trävägg, g/ glasvägg och y pappskifva, vinkelböjd och 

nedhängande från taket. II. Vertikalprojektion genom buren vid A. 

några få flugor. Fram pa varsidan blef den emellertid lifli- 

gare och matlusten större. Särskildt om den efter en dags 

fastetid bjöds på en fluga, satte den sig nästan omedelbart i 

rörelse för att infånga densamma. Kom flugan undan, drog 

den sig hastigt tillbaka för att nästa ögonblick åter rusa ut, 

om flugan räkat fastna i någon af fangsttradarna under nätet. 

Hade snaran fått riktigt grepp om flugans vingar eller ben, 

blef denna ögonblickligen spindelns byte. Spindeln rusar på 

henne, kastar sig helt om och börjar med de båda bakbenen 

väfva öfver henne några hvarf färska, klibbiga spinntrådar. 

Ibland hände det, att så fort flugan blifvit säkert fängslad, 

spindeln sprang tillbaka till sitt näste för att liksom ta sig 
en stunds begrundande, om bytet skulle spisas genast eller 

förvaras tills vidare. I de flesta fall blef det emellertid strax 

utsuget. Sedan den tillräckligt invecklat bytet med trådar kryss 

Entomol. Tidskr. Årg. ayy, dal, $e (7000) 13 
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och tvärs, utan någon plan, ej pa ett sa ordentligt sätt som 
de stora korsspindlarna, hvilka nästan alltid rulla in sitt byte 

i ett helt knippe med trådar, paralyseras det genom ett 

kraftigt bett i hufvudet — vanligen i pannan —, hvarefter 

alla trådar, som hålla flugan fast, afbitas, och fasthållande 

henne mellan bada bakbenen drager segraren sig tillbaka 

in i boet. Först nu börjar den egentliga måltiden. Denna 

kan fortgå en bra stund beroende på bytets storlek. När den 

slutligen är afslutad, tar spindeln den utsugna flugan — fort- 

farande med bakbenen —, promenerar ut ett stycke på den 

horisontella duken och låter henne där falla till golfvet i bu- 

ren. Renlighet och ordningssinne äro denna spindels kardi- 

naldygder. Tills detta nu har ej en enda utsugen fluga blif- 

vit kvarliggande i boet. 

Bland de insekter, jag insläppte i buren, tyckte spindeln 

mest goutera medelstora tachinor, men försmädde ej heller 

tipulider, chironomider, cantharider, microlepidopterer m. m. 

Däremot lyckades jag aldrig få honan att angripa större syr- 

phider. Zristalis tenax och Volucella fingo ostörda surra 
kring i buren hur länge som hälst utan att bli angripna. 

Dessa flugors storlek hade tydligen intet att betyda, ty spin- 

deln grep med begärlighet de största Sarcophaga carnaria 

eller Musca vomitoria. 

I medio af maj d. a. hade spindelhonan börjat anta tamligen 

voluminösa former. Det var ej utan jag tänkte, att hon möj- 

ligen skulle komma att producera en ny aggkokong.  Slutli- 

ven inträffade det väntade. Den 22 maj fann jag nämligen 

henne sysselsatt med att öfverkläda en äggsamling, som un- 

der natten kommit till. Under denna och de bäda närmast 
följande dagarna ägnade hon sig at detta arbete. Kokongen 

var gulhvit och klotrund samt hängde med några trådar i 

taket af det rörformiga boet. Vid öfverspinningen drog spin- 

deln aldrig några långa trådar öfver kokongen utan tryckte 

ideligen spinnvärtorna mot kokongens yta fastklibbande tra- 

dar. Härigenom blef kokongens hölje »burrigt» af spinntråds- 

flockar. I diameter blef den nära 10 mm. 

Den 24 var kokongen alldeles färdig, men nu påbörjades 

ett annat arbete. Spindeln tyckte tydligen, att bostaden nu 

var för stor, och att tre öppningar på densamma voro för 
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manga för att garantera full säkerhet för den dyrbara afkom- 
man. Den tog sig därför till att begränsa boet genom tvär- 

väggar och lämnande blott en af öppningarna kvar. Boet 

kom slutligen att få det utseende, som synes af fig. I III 
och fig. 2. När ändtligen detta arbete var färdigt, flyttades 

kokongen till den innersta vran (fig. 1 III o). Själf satte sig 

spindelmodern på den för säkerhetens skull. Så förblef hon till 
den 5 juni, då jag fann henne liggande död i boet. Den tredje 

äggsamlingen hade tydligen tagit alltför mycket på krafterna. 

N 

Fig. 2. Teutana grossa C. K. i sitt bo tillika med en äggkokong. (Nat. st.) 

Som förut nämndt, dog den ena ungen efter den andra 

under vinterns lopp, om det var af hunger, brist pä fuk- 

tighet eller annat. Om rent af modern bet ihjäl dem, kom 

jag aldrig underfund med. Faktum var, att i medio af april 
endast 5 ungar voro vid lif, och af dessa tycktes blott en ha 

någon framtid för sig, en 6 mm. lång hona. Denna blef också 

segraren i kampen för tillvaron, ty vid moderns död den 5 

juni var hon den enda öfverlefvande af de ursprungligen cirka 

200 ungarna. Tack vare öfverflöd på flugor hade hon också 
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vid den tiden blifvit i det närmaste fullvuxen, och manga da- 

gar dröjde det ej, förr än hon fann vägen till moderns nu- 

mera obebodda näste. Sedan den kvarsittande kokongen 

blifvit utburen och bortkastad, ansåg hon sig tydligen som 

den präktiga bostadens härskarinna. Tyvärr blef jag nu ge- 

nom en längre följd af resor förhindrad att under en tid af 

nära två månader observera henne. Så mycket vet jag emel- 

lertid, att i juni månad hade honan n:o 2 producerat en stor 

äggkokong, och att en mängd ungar ur denna framkläcktes. 

Åtskilliga af dessa hade genom någon oförsiktighet sluppit 

ut ur buren och slagit sig ner här och hvar i mitt arbetsrum, 

företrädesvis i fönstren. Nu, när jag skrifver detta (den 4 
nov.), är situationen följande. I det ursprungliga boet (jfr fig. 

1, III) befinner sig honan tillika med tvenne äggkokonger. 

Den ena af dessa är af normal storlek och är densamma som 

tillkom i juni. I olikhet med den förra honan hade ej denna, 

sedan äggen kläckts, aflägsnat den tomma kokongen ur boet, 

utan hade låtit den hänga kvar på sin ursprungliga plats, där 

den emellertid blifvit isolerad genom en tunn, förbyggd duk 

(jfr III, 0). Den andra kokongen, som tillkom för omkring 

3 veckor sedan, är blott hälften så stor och vaktas nu om- 

sorgsfullt af honan. En del af ungarna, som framkläcktes ur 

den första kokongen, äro nu snart fullvuxna och ha redt sig 

särskilda bostäder på andra ställen i buren. Tre af dem flyt- 

tades tor ett par veckor sedan in i en annan bur, där de 

spunnit nät o. s. v. af den normala typen. Af dessa tre åter- 

stå nu blott två. Den tredje var en ännu ej könsmogen hane 
-— den enda jag haft —, som under hudömsningsperioden 

blef ihjälbiten af en af sina systrar. 

Innan jag afslutar denna lilla redogörelse, torde det kan- 

ske vara lämpligt mera pointera de rön, som ofvanstaende 

små iakttagelser innebära. Något begrepp om spindlarnas 
lifslängd i allmänhet har man just ej. Knappt några iakt- 

tagelser ha, såvidt jag vet, därom blifvit gjorda. Det torde 

likväl vara en allmänt gängse åsikt, att sedan en gång artens 

bestånd genom äggläggning blifvit betryggad, är också för- 

äldrarnas tillvaro inom kort afslutad. Så är ju oftast förhål- 

landet bland insekterna, och så torde det nog äfven vara bland 

spindlarna. Hos 7eutana grossa visade det sig att, den första 
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honans lifskraft efter producerandet af de bada äggsamlingarna 

icke blott icke var uttömd utan tillräckligt kraftig för att tilläta 

henne anyo efter ett cirka sex mänader langt apatiskt vinterlif 

fabricera en ny kokong med rikt innehåll. Härmed blef 
emellertid hennes lifstrad afskuren. Honan numro tva, en 

på hösten 1905 född dotter till den nyssnämnda, aflade sin 

första samling ägg i juni 1906 och ytterligare en i början 

af oktober, men syntes då ännu ej på något vis vara alder- 

domsskröplig. En annan sak af större intresse är ju, att denna 

sistnämnda hona aflagt sina kokonger utan föregaende befrukt- 
ning, och att äggen af åtminstone den första kokongen kom- 

mit till utveckling. Huruvida man förut konstaterat parthe- 

nogenetisk fortplantning bland de egentliga spindlarna, har 

jag ej af den mig tillgängliga litteraturen lyckats säkert få 

reda på. Parthenogenesen är ju en naturprocess, som i de 

flesta fall är tillfällig, i några fall t. ex. hos bladlössen kon- 
stant. I föreliggande fall var det ju en kraftåtgärd framtvin- 

gad af nödvändigheten. Undersökte man emellertid förhål- 

landena bland spindlarna närmare, är det dock min öfverty- 

gelse, att den i naturen skulle visa sig vara långt allmännare, 

än man skulle kunna tro. Härpa tyder den öfvervägande 

rikedomen på honor af vissa arter. Inom de lägsta spindel- 

djuren — acariderna — är parthenogenetisk fortplantning myc- 

ket vanlig. 

Teutana grossa tillhör bland spindlarna familjen 7 Xeridi- 

idæ och det synes därför, som om den med de närmaste 

släktingarna skulle erbjuda vissa likheter. Tyvärr har jag ej 

haft tillfälle själf närmare studera någon af dessa. Jag är 

därför uteslutande hänvisad till jämförelse med uppgifterna i 

litteraturen. Bland närbesläktade former torde ingen vara så 

utförligt — hvad lefnadssätt och byggnadskonst beträffar — 

skildrad som Teutana triangulosa WALCK. Denna omnämnes 

nämligen under namnet Steatoda triangulifera WALCK. uti 

W. WAGNERS synnerligen förtjänstfulla verk: »L’industrie des 

Araignees» (Mém. de l’acad. imp. des sciences de St. Peters- 

bourg, T. XLII, N:o 11) pag. 127. Om artens väfnader säger 

denne författare: »La toile du piège est formé de fils rares 

et laches. Ces araignées, semblablement aux Pholcidæ, ten- 

dent de longs fils solitaires, qu’on voit souvent tout couverts 
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de poussière au plafond. Comme chez les Pholcidæ, la con- 

struction de la Steatoda lui sert de piege, de retraite et de 

nid. Aucun des types de construction ici nommés, ne s'est 

séparé en quelquechose dindependant». Häraf synes som om 

denna art ej skulle förfärdiga någon horisontell fangstduk och 

ej heller något särskildt bo för förvarandet af kokongerna. 

Är WAGNERS uppgift alldeles riktig, aro de fakta, jag haft 

tillfälle framlägga beträffande ZYeutana grossa’s väfnadskonst 

rätt, beaktansvärda. Att tvenne så närstående arter som dessa 

följa så hvarandra olika byggnadsprinciper torde vara rätt 

enastaende. I byggnadssättet erinrar Zeutana grossa betyd- 

ligt om vissa agelenider, t. ex. Agelena labyrinthica L. Na- 

turligtvis tillpassar sig 7eutana grossa, som bygger och bor 

på de mest olika ställen inomhus, mycket efter förhållandena 

därstädes, så att det utseende »boet» i ofvanbeskrifna fall har, 

gifvetvis ej kan anses äga ens den kanske vanligaste for- 

men. Vare sig det nu har denna form eller ej, kvarstår 

dock som ett faktum, att 7ewtana grossa’s vafnader bestå af 

trenne skillda partier: fangstnätet, fangstduken samt den mer 

eller mindre tubformiga bostaden. Huruvida namnet »fangst- 

duk» är ett lämpligt namn för den horisontella, slöjlika väf- 

naden, vill jag lämna därhän. Det synes mig nämligen, som 

om detta parti speciellt vore afsedt för spindeln att fritt och 

säkert kunna löpa fram på, då det gäller att gripa något i 
fangsttradarna fastnande byte. 

Slutligen vill jag omnämna, att den i vart land inomhus 

sa vanliga Stearodea bipunctata L., synnerligen nära besläktad 

med 7eutana grossa, äfvenledes synes äga väfnadskonstruk- 

tioner af alldeles samma typ som denna. 



Öländska hydrachnider. 
Af 

Alb. Tullgren. 

För åtskilliga år sedan hyste jag tankar pa att ägna mig 
at studiet af djurlifvet i våra sötvatten och vistades därför 

sommaren 1898 en tid vid den à nordligaste Öland belägna 

Hornsjön. Af flera orsaker öfvergaf jag mina ursprungliga 

planer härutinnan, bl. a. af det skäl, att djurlifvet i en insjö, 

hvad formrikedom beträffar, är alltför rikt att behärskas i sin 

helhet af en enda person, och att komparativa studier fordrade 

längre vistelse vid den valda lokalen, än som var mig möjligt. 

Bland de samlingar, jag emellertid 1898 gjorde, befann 
sig ett rätt rikhaltigt material hydrachnider, som jag seder- 

mera för bestämning sände till den framstående hydrachnid- 
kännaren D:r SIG THOR, Skien, Norge. D:r THOR var seder- 

mera välvillig nog sända mig en förteckning öfver namnen 

på de bestämbara individerna samtidigt som han i en liten 

brochyr, »3 nye Eylais-arter fundne i Hornsjo paa Oland i 

Sverige etc. Kristiania 1899», beskref några för vetenskapen 

nya former. Då den mig tillsända förteckningen sedermera 

aldrig kommit till åsyftad användning, och den innehåller nam- 

nen på ej mindre än nio för vår fauna förut obekanta arter, 

har jag ansett den bör vara värd att publiceras, hellre än att 

glömmas eller att helt enkelt en vacker dag försvinna. Den 

atergifves här nedan i något förändrad form, i det jag af prak- 

tiska skäl uppställt den efter PIERSIG och LOHMANNS stora 

hydrachnidmonographi i »Das Tierreich, Lief. 13, 1901». 
Inalles upptager listan 22 arter, af hvilka alla pa tva när 

äro samlade i Hornsjön. Artantalet fran denna lokal före- 

faller relativt stort, da den bekante svenske hydrachnidfor- 
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skaren C. F. NEUMAN under sin resa 1874 à Oland ej lyckades 

sammanbringa mer än inalles 12 arter. En förteckning öfver 

dessa äterfinnes i NEUMANS uppsats i Öfvers. af Kgl. Vet. 

Akad. Förhandl. 1875 med titel »Gotlands och Ölands spindlar 

och vattenkvalster». Sedan den tiden har emellertid studiet 

af dessa högst intressanta sma spindeldjur afsevärdt skridit 

framät, hvarför antalet säkerligen genom fortsatta insamlingar 

skulle enbart inom Hornsjöns lilla område kunna betydligt 

ökas. Öfverhufvud taget är kunskapen om vattenkvalstren 

hvad värt land angår betydligt på efterkälken. Det vore sä- 

kerligen ett tacksamt ämne för någon af de yngre zoologerna. 

Hornsjön ligger något mer än en mil från Ölands norra 

udde. Till sin natur är den rätt omväxlande. Såväl vassbe- 

vuxna steniga som nästan obevuxna sandstränder omger den- 

samma. Största djupet är blott numera 5 à 6 meter. Botten 

består till större delen af dy eller s. k. bleke. Djurlifvet är 

i allmänhet tämligen rikt, af fiskar finnes omkring ett dussin 

arter. 

Nästan alla här anforda hydrachnider insamlades uti vas- 

sarna kring sjön. 

(De med asterisk betecknade arterna voro förut ej funna 

1 Sverige.) 

Fam. Hydrachnidæ. 

Eulais LATR. 

#1. E. discreta KOEN. 1897. — Öl. Hornsjön (*°/6 1898). — 

Arten är förut funnen pa ett par ställen i Norge samt 

i Tyskland. 

‘2. E. hamata KOEN. 1897. — Öl. Hornsjön (?/s 1898). — 
Förut funnen på flera ställen i Tyskland och i Palestina. 

#3. E. setosa KOEN. 1897. — Öl. Hornsjön (?/s 1898), — 

Förut funnen i Norge, Danmark, Böhmen och Tyskland. 

#4. E. neglecta SIG THOR. 1899. — Ol. Mosse pa Wickle- 

by alvar (°°/¢ 1898). — Funnen flerstädes i Norge. 
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E. insularis SIG THOR. 1899. — Öl. Hornsjön (1°/¢ 
1898). Denna art är tydligen mycket nära besläktad 

med den föregående. Endast honor anträffades. Arten 

ej känd från någon annan lokal. 
E. occulta SIG THOR. 1899. — Öl. Hornsjön (?/6 18098). 

Uteslutande känd från denna lokal. 

E. Tullgreni SIG THOR. 1899. — Öl. Hornsjön (juni 
1898). Endast funnen på Öland. 

Hydrachna MULL. 

H. biscutata SIG THor. 1897. — Öl. Hornsjön (!7/s 
1898). — Funnen äfven i Norge, 

H. globosa DE GEER. 1778. — Öl. Hornsjön ('"/¢ 1898). 
Funnen flerstädes i Sverige och utbredd öfver hela Eu- 

ropa. 

Diplodontus ANT. DUG. 

D. despiciens MÜLL. 1781. — Öl. Hornsjön (juni 1898). 

Utbredd öfver Europa, Afrika och Asien. 

Hydryphantes L. KOCH. 

H. dispar SCHAUB. 1888. — Öl. Hornsjön (°/6 1898). 

Funnen i Norge och flerstädes i mellersta Europa. 

H. ruber DE GEER. 1778. — Öl. Hornsjön: Utbredd 

öfver hela Europa. 

Arrhenurus ANT. DUG. 

A. globator MULL. 1776. — Öl. Hornsjön (17/4 1898). 
— Allmän i Europa. 

A. forpicatus NEUM. 1880. — Öl. Hornsjön (17/5 1898). 

— Utbredd öfver större delen af mell. Europa. 

A. tricuspidator MÜLL. 1776. — Öl. Hornsjôn (°/¢ 

1898). Norra och mell. Europa. 

Midea BRUZ. 

M. orbiculata MULL. 1776. — Öl. Hornsjön (**/¢ 1898). 

— Vidsträckt utbredning inom Europa. 
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Limnesia L. KOCH. 

L. histrionica HERM. 1804. — Öl. Hornsjön allmän. 

Utbredd öfver större delen af Europa. 

Atax FABR. 

A. crassipes MÜLL. 1776. — Öl. Hornsjon (‘7/6 1898). 
— Europa, Palestina och Nordamerika. 

Piona L. Koch. 

P. longipalpis KREUD. 1854 (= Curvipes Bruzelii Sig 

Thor 1897). — Öl. Hornsjön (?/6 1898). Vidsträckt ut- 

bredning inom Europa. 

P. fuscata HERM. 1804. — Öl. Hornsjön (**/¢ 1898). — 

Europa, Nordamerika. 

P. rotunda P. KRAM. 1879. — Ol. Hornsjön (?/s 1898). 

— Europa. 

P. rufa L. KOCH. 1835. — Ol. I en mosse à Wickleby 

alvar (0/6 1898). 



Svensk spindelfauna. 

Spindeldjuren (Arachnozdea) skiljas fran de öfriga leddjuren 

därigenom, att de alltid sakna pannspröt eller antenner. Dess- 

utom äro hufvudet och mellankroppen sammansmälta till ett 

enda stycke — cephalothorax —, vid hvilket bakkroppen 

rörligt eller orörligt är fästad. Cephalothorax bär hos full- 

bildade djur i regeln fyra par ledade ben samt vid munöpp- 

ningen 2 par ledade bihang (ombildade extremiteter), af hvilka 

de öfre eller främre, 2-3-ledade, benämnas chelicerer (man- 
dibler) samt de undre eller bakre, vanligen mångledade, pedi- 
palper (maxiller). Inga spindeldjur äro försedda med vingar. 
På främre delen af cephalothorax’ ryggsida sitta ögonen. 

Dessa, som hos svenska arter till antalet växla mellan o—38, 

äro alltid enkla. Bakkroppen är ledad eller oledad, vanligen 

tydligt skild från cephalothorax, men hos en stor del lägre 
former (kvalster) alldeles sammansmält med denna. 

Endast en del af de allra lägst stående spindeldjuren — 

kvalstren — genomgå under sin utveckling olika stadier, er- 

inrande om insekternas förvandlingar. 

Spindeldjuren äro i vårt land representerade af fyra ord- 

ningar. En exakt beräkning af hela artantalet svenska for- 

mer är för n. v. ej möjlig, särskildt på grund af att man 

hittills i hög grad försummat den artrikaste gruppen, kval- 

stren. De öfriga ordningarna torde sannolikt omfatta betyd- 

ligt öfver 400 arter. 
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Öfversikt af ordningarna. 

A. Bakkroppen till hela sin bredd fastvuxen vid cephalo- 
thorax. 

1. Bakkroppen tydligt ledad. 

a. Bakkroppen 11-ledad. Chelicerer och pedipalper 

afslutas med en saxlik klo. Sma djur med täm- 
ligen korta ben. 

1. Klokrypare. Chelonetht. 

b. Bakkroppen 6-ledad. Chelicerer med saxlik klo, 

pedipalper benlika. Benen vanligen utomordent- 

ligt långa, smala och bräckliga. 
2. Läckespindlar. Phalangidea. 

Kroppen oftast alldeles oledad. Mundelar bitande 

eller sugande (stickande). Chelicerer och pedipalper 

bilda antingen enkla eller saxlika klor eller tillsam- 

mans ett snabelliknande munverktyg. Larverna aga 

blott 3 par ben. Mycket små spindeldjur, manga 

nästan osynliga för blotta ögat. 

bo 

4. Kvalster. <Acarz. 

B. Bakkroppen genom en stark insnörning skild fran cephalo- 

thorax. Bada dessa kroppspartier utan tydliga spar till 

leder. Chelicerernas andra led bildar en infallbar klo. 

Pedipalperna benlika och hos hanarna i spetsen ombil- 

dade till ett kopulationsorgan. I bakandan af kroppen 

4—6 spinnvartor. 
3. Spindlar. Arane«. 
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FÖRSTA ORDNINGEN. 

KEORRYPARE. /(CHELONETHI. 

Af 

Albert Tullgren. 

Cephalothorax utgöres af ett enda stycke, som dock hos 

manga arter genom mer eller mindre djupa tvärfäror ger en 
antydan om, att det bildats genom sammansmältning af flere 

segment eller leder. Framkanten är hos somliga arter af- 

rundad, mera sällan snabellikt 

förlängd, hos andra tvärskuren. 

Ögon saknas hos en del arter, 

men äro hos andra tydliga, till 

antalet 2—4. De äro färglösa, 
platta och placerade framtill nära 

cephalothorax’ sidokanter. 

Chelicererna äro sma och 

korta. De äro bildade af tvenne 

leder, af hvilka den första är vid 

basen bred och kraftig samt mot 
spetsen starkt klolikt förlängd at 

den inre sidan. Den andra leden 

är fästad vid den förstas midt 

och bildar mot den klolika för- 

längningen en rörlig finger. Denna är hos alla i spetsen klo- 

likt böjd. Bakom denna klo är den antingen jämnt eller 
knölformigt afrundad eller försedd med ett enkelt eller mer 

eller mindre grenadt utskott, den s. k. galean. Längs den 

undre sidan är denna finger vidare försedd med ett kam- 

liknande organ, serrulan, som hos en del släkten (Obzszum, 

Chthonius) i den yttre ändan är fri, ej sammanvuxen med den 

rörliga fingern. Chelicerernas orörliga finger är längs yttre 

sidan försedd med en ytterst tunn och smal, skifformig kant 

Fig. I. En Chelifer, förstorad. 
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eller lamell och längs den inre med en bred sädan, hvilken 

närmast fingerns spets är fri samt mer eller mindre flikig och 

tandad. Den första leden bär dessutom pa undersidan nära 

den rörliga fingerns fästpunkt ett egendomlig torgan, flagel- 
lum, som antingen (hos t. ex. sl. Chehfer) består af några 

raka, i rad ställda borst eller ock utgöres af ett mer eller 

mindre grenigt, finludet och kamliknande bihang (hos t. ex. 

sl. Chthonius). 

Pedipalperna äro 

hos dessa djur ovan- 

ligt kraftigt utbildade, 
benlika, framatriktade 

| och bestående af sex 

leder, hvilkas form och 

beklädnad är af stor 

vikt för särskiljandet 

af de olika arterna. 

Första leden benäm- 

nes höft och är nä- 

stan orörligt förenad 

med cephalothorax. I 

analogi med benens 

leder kunna de föl- 

jande benämnas lar- 
N 

. © 

Fig. 2. A Chelicer af Chelifer scorpioides: a den FIN, lar, skenben och 

rörliga fingern, b serrula, c galea, d den inre fot. Foten, som egent- 

och e den yttre lamellen à den orörliga fingern. ligen bestar af tvenne 

B Obisium: den rörliga fingern med serrula a. leder. är emellertid 
, 

kräftklolik, hvarför 

denna benämning 

lämpligen bör utbytas mot handen och fingrarna. Af dessa 

är den ena (pedipalpens sjätte led) rörlig. Bada äro längs 

inkanten försedda med ytterligt små tänder. 

Benen äro till antalet 8, vanligen tämligen korta. De platta, 

långsträckta och tämligen stora höftlederna äro helt och hållet 

C Chelifer cancroides: 2:dra benparet, 1 höft, 2 

lårring, 3—4 lårled, 3 trochantin, 5 skenben, 6 fot. 5» 5 QR) 2 

fastvuxna vid cephalothorax’ undersida och tacka denna full- 

ständigt. Lärringarna äro sma och utan systematisk vikt. 

Däremot förete lärlederna några egendomligheter af större 

betydelse. Hos alla klokrypare äro lårlederna à de båda 
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bakre benparen lika, bestå af en större del och en mindre, 

vid basen, benämnd trochantin. Hos släktet Che/zfer äro låren 

a de båda främre benparen lika de bakre, hos släktet Chez- 

ridium besta de främre laren af ett enda stycke. och hos 

Obisium och Chthonius af tvenne, af hvilka det vid basen är 

störst. Den fjärde leden (hos Obzrszum och Chthonius sken- 

bart den femte) är skenbenet, och den eller de följande foten. 

Denna är en eller tvåledad. Foten bär i spetsen tvenne klor 
och mellan dem ett slags häftskifva. 

Bakkroppen är hos alla arter sammansatt af 11 leder, 

samt är ej genom någon insnörning skild från cephalothorax. 

På ryggsidan markeras lederna af »plåtar», hvilka hos t. ex. 

släktet Chelzfer genom en längsfara äro tudelade. 

Kroppen är hos alla klokrypare beklädd med hår, hvilka 

stundom äro för de olika arterna af karakteristisk form, enkla, 

sågade eller i spetsen klubblikt ansvällda. Pa pedipalpernas 

fingrar märkas några ytterligt fina och långa hår, hvilka blif- 

vit ansedda som känselhar. 

Könsöppningen (dubbel) är belägen på buksidan af för- 

sta bakkroppsleden och är hos fullvuxna djur fullt synlig. 

De bäda könen äro i allmänhet rätt svara att skilja ät, dä 
könsöppningarna äro hvarandra rätt lika, dock kan man hos 

arter af fam. Cheliferide iakttaga en olikhet à pedipalperna, 

i det fingrarna hos honorna utefter hela sin längd kunna be- 

röra hvarandra, men hos hanarna däremot endast vid basen 

och ett stycke närmast spetsen. 

Klokryparna eller pseudoscorpionerna, sasom de ofta pà grund af sin 

likhet med skorpioner äfven kallas, utgöra en liten karakteristisk grupp 

af spindeldjur, som pà grund af sitt undangömda lefnadssätt är föga känd. 

De arter, vi i vart land äga, lefva pa nägra fa när under lossnande och 

halfmultnad bark, helst pa gamla fuktiga stubbar. Ett par arter träffas 

inomhus, i magasiner, uthus, bikupor o.s.v. En art finner man stundom 

i växthus. 

Liksom de egentliga spindlarna kunna klokryparna förfärdiga en tunn 

väfnad. Denna är emellertid ej afsedd till fångstnät, som fallet är hos 

nämnda djur, utan bildar endast ett skyddande hölje, ett bo, vid tiden 

för äggläggningen eller till vinterbostad. 

Hvarje hona aflägger omkring ett tjog ganska stora, hvita ägg, hvilka 

sammanklibbas till en rundad eller oval, något plattad kaka, som oftast fästes 

under buken och bäres på detta sätt tills ungarna framkomma. Dessa äro 

vid födseln till formen alldeles lika modern. 
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Klokryparna äro rätt lifliga djur. -Oroar man dem, springa de ofta 

raskt baklänges hotfullt framsträckande sina långa pedipalper. De lefva 

af insekter och gripa t. o. m. stora flugor. Man anser emellertid, att de 

mera draga nytta af dessa senare som transportörer än som föda. Man har 

nämligen iakttagit flugor, som fört med sig klokrypare, hvilka med ena 

klon säkert hållit sig fast vid ett af flugans ben. Att klokrypare dödat 

och förtärt större flugor, har man däremot aldrig säkert iakttagit. 
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Ofversikt af underordningar och familjer. 

A. Kroppen mer eller mindre plattad. Chelicererna tamligen 

sma. Serrulan utefter hela sin langd fastvuxen vid cheli- 

cerernas rorliga finger. Underordn. I. Panctenodactyli 

a. De bada första benparens lar odelade eller med en 

basal s. k. trochantin. 1. Cheliferide. 

(b. De bada första benparens lar delade i tvenne stycken, 
af hvilka den första, basala ar längst. Gary pide*.) 

B. Kroppen nästan cylindrisk. Chelicererna tamligen stora. 

Serrulan i spetsen fri. Underordn. II. Emictenodactyli. 
a. De båda främre benparens fötter 2-ledade. 

2. Obistide. 
b. » » » » » 1-ledade. 

3. Chthonide. 

! I Danmark representerad af en art. 
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1. Fam. Cheliferidæ. 

Cephalothorax framåt afsmalnande, afrundad, baktill bred 

och tvär. Hos svenska arter finnas alltid tvenne mer eller 

mindre tydliga tvärfaror, en vid midten och en nära bak- 

kanten. Ogonen saknas eller äro till antalet två. Galean är 

alldeles enkel eller försedd med tandlika utskott eller grenar. 

Bakkroppen är m.1. m. långsträckt oval med vanligen delade 

ryggplåtar. Huden är å de tjockaste ställena finkornig. Bekläd- 

naden utgöres af enkla, sågade eller klubblika hår. 

Öfversikt af släktena. 

A. Lar utan trochantiner. 1. Cheiridium. 

B. » med » 25 Chelifer: 

1. Sikt. Cheiridium. MENGE. 
. 

Cephalothorax något längre än bred, blott försedd med 

en tydlig tvärfåra, och baktill med en svag fördjupning. Fram- 

för tvärfåran är cephalothorax försedd med knölformiga, groft 
korniga sidoutvidgningar. Ögon saknas. 

Till detta släkte hör blott en enda art 

1. Ch. museorum LEACH. Ljusbrun med ble- a. / FE 

kare bakkropp, starkt tillplattad. Galean ; 

enkel, borstlik. Beklädnaden utgöres af enkla 

hår. Pedipalper af kroppens längd; lårrin- 
gens bakre kontur starkt knölig och grof- 

kornig; lårets sidor parallella; skenbenet ovalt; 
€ ‘3 museorum. a cepha- 

handen oval, af fingrarnes längd. Längd lotheran, "Do första 

C. 1,3 mm. — Sällsynt, funnen pa Gottland. bakkroppsringen. 

Fig. 3.  Cheiridium 

Denna art synes nästan uteslutande förekomma inomhus, i gamla 

byggnader, i lädor som innehällit socker- eller stärkelsehaltiga ämnen 

o. dyl. Man har äfven funnit den i gamla rättfällor, i öfvergifna sparf- 

bon samt nägon gäng under bark. 

2. Sikt. Chelifer GEOFFR. 

Cephalothorax föga längre än bred, med jämna sidolinier. 

Den främre tvärfäran alltid tydlig. Ogon saknas eller äro tva. 

Entomol. Tidskr. Arg. 27, H. 4 (1906). 14 
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Artöfversikt. 
I. Ögon saknas. Undersikt Chernes MENGE. 

A. Pedipalper med enkla, mer eller mindre sägade här. 

1. Ch. cyrneus. 

B. Pedipalper med klubblika här. Fingrarna af samma längd som 

eller längre än handen. 

a. Pedipalpernas höftled med klubblika har. 

* Pedipalpernas här längre än ledskaftets bredd. Galean hjort- 

hornlikt grenad. 2. Ch. scorpioides. 

** Pedipalpernas hår kortare. Galean rak och i yttre hälften 

med fina borst eller tänder. 3. Ch. phaleratus. 

b. Pedipalpernas höftled med enkla eller sågade hår. Kroppen 

rikt besatt med klubblika hår. 4. Ch. cimicoides. 

Fig. 4. Pedipalper af 1 Chelifer cancroides, 2 Ch. Latreillit, 3 Ch. cimicoides, 

4 Ch. cyrneus, 5 Ch. scorpioides, 6 galea af den sistnämnda. 

II. Ögon tydliga, 2. Undersikt. Chelifer GEOFFR. 

A. Fötternas klor med en stark tand nedom spetsen. Cephalothorax 

vanligen groft kornig baktill längs sidorna. 3. Ch. cancrotdes. 

B. Fötternas klor utan tand. Cephalothorax slät. 6. Ch. Latreillii. 

1. Ch.cyrneus L.KOCH. Pedipalper, cephalothorax och bak- 

kroppens ryggplatar mörkt rodbruna. Ben gulbruna. Cephalotho- 

rax glest besatt med korta klubblika har, nagot glansande samt 

med tydliga tvarfaror. Galean med fyra, sma tänder. Pedipalper 
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grofva; skenbensleden starkt konvex, särskildt pa insidan. 

Fingrarna betydligt kortare an handen. Langd 3—4 mm. -— 

Jmtl., Dir, Uppl.; s. 
Ar i Norge funnen under barken pa en tallstubbe. Honorna Aro 

könsmogna i juli och förfärdiga da en äggkokong, som blir nara 4 mm. 

i genomskärning och innehåller öfver ett 30-tal agg. I olikhet med andra 

arter bar honan ej äggkokongen under buken. 

2. Ch. scorpioides HERMANN. Hela djuret föga eller icke 

glansande, brunt. Cephalothorax och bakkroppens ryggplatar 
finkorniga, med korta klubblika har. Cephalothorax’ tvärfäror 

tydliga. Galean grenad med stora tander. Pedipalpernas leder 

2—5 pa insidan med langskaftade klubblika har, pa utsidan 
med tandade dylika. Fingrarna af handens langd. Langd 

1,5—2 mm. — Sk., Uppl.; s. 

En hona, som bar en äggkokong med c. 15 st. ägg, anträffades i 

medio af juli under mossa. 

3. Ch. phaleratus SIMON. Kroppen ej glänsande, brun- 

gul — brunröd. Cephalothorax bada tvärfaror tydliga, jämte 

bakkroppens ryggplatar bärande klubblika hår. Pedipalpernas 

skenbensled nästan dubbelt så lång som bred, svagt konvex. 

Pedipalpernas leder 2—5 på insidan med sågade och klubb- 

lika hår, på utsidan med enbart sågade. Fingrarna ungefär 
af handens längd. Längd 2,; mm. — Stockholm; s. 

4. Ch. cimicoides FABR. Kroppen rödbrun, svagt glän- 

sande, tydligt och fint kornig. Cephalotorax tvarfaror tyd- 

liga. Pedipalpernas leder 2—5 starkt besatta med klubblika 
hår, lårleden framtill längs insidan svagt konvex. Fingrarna 

kortare än handen. Galean med 3 à 4 tämligen långa tänder. 

Längd 2,5—3 mm. — Sk.; Norrl.; trol. öfverallt täml. allm. 

Denna art är en af våra allmännaste klokrypare, som man alltid 

finner under bark på stubbar af diverse trädslag. Könsmogna individ 

finner man i juli. 

5. Ch. cancroides L. Kroppen ljust gul — rödbrun, fint 

kornig. Cephalothorax med tydliga tvärfaror och oftast med 

talrika stora kornigheter längs sidorna. Kroppen med mycket 
korta klubblika här. Pedipalper långa och smala; lärleden 

oskaftad, handen oval, af ungefär samma längd som fingrarna. 

Längd 3—4 mm. — Sk.. Uppl. 
Denna art traffas inomhus bland gammalt husgerad, i boksamlingar, 

herbarier etc. samt äfven i fagelbon, bikupor m. m. 
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6. Ch. Latreillü LEACH (= ‘Ch. Schzfferi C. Koch). 
Kroppen mörkbrun, ytterst fint kornig, knappt glänsande, be- 

klädd med enkla har. Galean med omkring 5 tänder. Pedi- 

palper kortare än hos föreg. art; lärleden otydligt skaftad, 

fingrarna kortare än handen. Längd 3—3,; mm. — Sk., Hels.; 

trol. allmän öfverallt längs kusterna. 

Arten träffas alltid vid stränderna af salt vatten, stundom alldeles 

i vattnets omedelbara närhet under föremål på stranden t. ex. träbitar, 

lafvar på stenar o. s. v. Könsmogna djur anträffas i juni—juli. 

I vårt grannland Norge finnas trenne arter, ännu ej funna i Sverige: 

Ch. Chyzeri TÖM., montigenus Sım. var. nigrimanus ELL. samt minutus ELL. 

Den förstnämnda saknar ögon samt har uteslutande enkla — sägade här. 

Den andra och tredje äro här besläktade med Ch. cimicoides, men pedipal- 

pernas skenben och hand ha på ut- och undersidan enkla eller sågade hår. 

Ch. minutus utmärkes genom en mycket liten och bred med tvä tänder 

försedd galea, hvilken hos Ch. montigenus var. nigrimanus är smal och för- 

sedd med nägra härfina tänder. 

2. Fam. Obisiidæ. 

Kroppen nästan cylindrisk, glänsande, besatt med enkla 

här. Cephalothorax sedd ofvanifran nästan rektangulär. Tvär- 

faror saknas. Med eller utan galea. Bakkroppens ryggplätar 

odelade. Främre benparens fötter 2-ledade. 

1 Norge har man helt nyligen funnit en representant för den när- 

stående fam. Pseudoobisiidæ: Ideobisium Strandi Er. utmärkt genom tre- 

grenad galea och frånvaron af ögon. 

ı. Slkt Obisium ILL. 

Ogon fyra, tva pa hvarie sida af cephalothorax nära 

framkanten. Pedipalpernas fingrar krökta. Galea saknas. 
| 1. OÙ. muscorum LEACH. Cephalo- 

Nå thorax och bakkroppens ryggplåtar mörkt 

svartbruna eller olivbruna. Pedipalper röd- 

EN gula. Deras lårled jämntjock; inre kon- 

turen i midten svagt konvex, åt ändarna 

Hg. abs måsten Vel konkav, den yttre i midten svagt 

Pedipalpens leder 2—s. konkav. Skenbensleden af handens längd. 
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Fingrarna längre an handen. Längd 2,5—3 mm. — Sk., 

Uppl., Vrml.; a. 

Arten träffas nästan alltid under mossa eller nedfallna löf o. dyl. I 

Norge har man funnit en annan art af detta slakte, Ob. brevifemoratum ELL., 

som utmärkes framför allt därigenom, att pedipalpernas larled ar kort, af 

cephalothorax’ langd samt till formen jamntjock och tydligt skaftad. 

3. Fam. Chthoniidæ. 

Kroppen nästan cylindrisk, glänsande, besatt med enkla 

har. Cephalothorax bakåt afsmalnande. Tvärfaror saknas. 

Med eller utan galea. Bakkroppens ryggplätar oledade. Främre 

benparens fötter 1-ledade. i 

1. Sikt Chthonius C. K. 

Ögon fyra. Pedipalpernas fingrar nästan raka. Galea 

saknas. 

1. Chth. tetrachelatus PREYSSL. Ljusbrun med svag 

rödaktig anstrykning à pedipalpernas hand och fingrar. Af 

ståndet mellan båda sidoögonen lika med ögats diameter. 
Chelicerernas rörliga finger med en stark knöl bakom spet- 

sen. Pedipalpernas lårled med parallela sidor. Fingrarna 

något längre än handen. Längd omkr. 1,5 mm. — Uppl., 

Boh., Gotl.;:s. 

Arten förekommer inomhus i växthus på och under t. ex. blomkru- 

kor, utomhus under stenar eller nerfallna löf. Chthonius Rayı L. K. är en 

i Norge funnen art, som skiljer sig frän denna bl. a. därigenom, att pedi- 

palpernas lärled är i spetsen förtjockad och fingrarna ända till dubbelt 

längre än handen. 
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ANDRA ORDNINGEN. 

LÄCKESPINDLAR. PHALANGIDEA. 

Af 

Albert Tullgren. 

Läckespindlarnas kropp är oftast mer eller mindre oval 

eller äggformig samt synes bestå af ett enda stycke, dä det 

nämligen ej finnes någon genom insnörning bildad gräns — 
mellan cephalothorax och bakkroppen såsom hos de egent- 
liga spindlarna. 

Cephalotorax är framtill mer eller mindre tvärskuren samt 

med snedt afhuggna sidohörn. Den bakre gränsen, mot bak- 

kroppen, bildas hos nordiska former oftast genom ett fint 

veck, liknande dem som utgöra bakkroppens ledgränser. 

Cephalothorax är hos fam. Phalangide försedd med svaga 

antydningar till leder, tvenne fina veck, hos fam. Nemasto- 

matide utan spår till dylika. Ögonen äro två, ställda verti- 

kalt eller snedt på en upphöjning, ögonkullen, ett stycke 

bakom cephalothorax’ framkant. 

Chelicererna äro tvåledade med ändleden i spetsen kräft- 

klolik. Egentligen finnas således tre leder, af hvilka den 

tredje är fästad ett stycke nedom den andres spets och är 

fullt rörlig mot denna, hvarigenom den kräftklolika tången 

uppkommer. Chelicererna äro oftast riktade framåt och knä- 

böjda, så att ändleden kommer att hänga nedåt. »Klorna» 

äro på insidan tandade. ; 

Pedipalperna aro benlika samt sitta nedanfor eller under 

chelicererna. Hos de nordiska arterna aro de alltid sexledade. 

Lederna kallas hoft, larring, lar, kna, skenben och fot. Höft- 

leden ar platt och utbredd mot insidan sa att bada stôta 

samman under munnen. Af de öfriga lederna utmarkes stun- 

dom särskildt knäleden genom ett stark sidoutsprang eller 
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en forlangning. Fotleden ar langst och i spetsen forsedd med 

en klo. 
Benen äro till antalet atta och vanligen utomordentligt 

långa och bräckliga. Första benparet ar alltid det kortaste. 

Höftlederna äro särdeles stora och täcka större delen af 

cephalothorax' undersida. Af de följande lederna utmärka sig 

särskildt fötterna genom sin längd och därigenom, att de be- 

sta af ett ofta mycket stort antal leder. Af dessa är den 

första vanligen lång och de följande mycket korta, hvilket 
gör foten mjuk och 
böjlig. Sista leden 

afslutas med en 

krôkt klo. Lederna 

3—5 äro ofta skarpt 

kantiga och vanli- 

gen försedda (hos 

åtminstone full- 

vuxna djur) med 

raderafkortataggar 

eller tornar. Ft. 

terna aro tatt har- 

bekladda. 

Mellan benens 

höfter skjuter hos 

fam. Phalangidwe 
Fig. 1. Phalangium cornutum, hona, fram ett tunofor- 

i naturlig storlek. 3 
migt stycke fran 

bakkroppens första bukplat. Detta när nästan fram till pedi- 
palpernas höftled och under dess framända mynnar köns- 

organen. 

Hos nästan alla vara svenska arter är kroppen beklädd 

med 1 mer eller mindre regelbundna rader ordnade taggar 

eller tornar. Särskildt är, som ofvan nämndts, detta mycket 

vanligt pa vissa af benens leder. Hos mänga arter är emeller- 

tid benens beväpning synnerligen varierande. Sa t. ex. 
skilja sig ofta yngra individer fran äldre betydligt i detta 

afseende. För en säker bestämning är det säledes af stor 

vikt att ha fullt könsmogna individ till sitt förfogande. Att 

emellertid med säkerhet afgöra, huruvida man har framför sig 
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ett könsmoget individ eller ej, är ofta rätt svärt. Är emeller- 

tid könsöppningen fullt öppen, hvilket man ofta genom att 

fran sidorna hopklämma djuret kan tydligt se, är individet 

fullvuxet, annars ej. Kopulationsorganen äro hvarandra rätt 

lika. Honan har ett langt äggläggningsrör, som kan sträckas 

ut längt framom munnen: Hanens kopulationsorgan är afven- 

ledes af ungefär samma typ, men betydligt spetsigare och 

ej såsom äggläggningsröret i. yttre hälften tagg- eller borst- 

besatt. I hvilan äro dessa organ fullt indragna inom kroppen. 

Fig. 2. Phalangium cornutum; a pedipalp, b chelicer, c könsöppning, d ögon- 

kullen, e benens höfter. 2 Densamma : a chelicer af honan, b af hanen, c fot. 

3 Chelicer af Mitopus morio. 4 Platybunus corniger: a chelicer af honan, 
b pedipalp. 5 Acantholophus ephippiatus: cephalotorax sedd från sidan. 

Hos fullt utbildade individ är skillnaden mellan de bada 

könen ofta ringa, stundom päfallande skarp. Sa t. ex. äro 
hanarna hos Phalangium cornutum I. försedda med chelice- 

rer, hvilkas ändled uppät är starkt hornlikt förlängd. I allmän- 

het kan man säga, att hanens kropp är kortare och plattare 

samt vanligen rikare utrustad med taggar än honans. Stun- 

dom finnes äfven en bestämd färgskillnad mellan könen. 
Låckespindlarna, eller som de också i vissa trakter af vårt land kallas 

helga högben», träffas såväl i skog och mark som inuti städerna, dock ej 

gärna inomhus. Somliga arter, t. ex. Milopus morio HERBST, finner man 

nästan öfverallt, på träd och buskar, på marken, stenmurar, uthusväggar 

o. s. v. Blott en af våra svenska arter är ljusskygg, nämligen Nemastoma 

lugubre MüLL., som man nästan alltid finner gömd under föremål af skilda 

slag. Denna art är också i motsats till de andra ganska trög och långsam 

i sina rörelser. 
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Hithörande djur lefva af smärre insekter och älska fuktighet. De för- 

färdiga inga som helst väfnader i olikhet med klokrypare, egentliga spindlar 

och vissa kvalster. Nägra fängstnät t. ex. behöfva de flesta ej heller, dä deras 

långa ben möjliggöra ett snabbt framryckande, dä det gäller gripa ett byte. 

Äggen, som lära likna snigelägg rätt mycket, afläggas till ett antal af 

20—40 stycken på de mest olikartade ställen, t. ex. i springor af murar eller 

under fönsterbräden, under stenar eller, bark o. s: v. Flertalet arter torde äga 

en lifslängd af omkring ett år. Nemastoma-arterna anser man däremot vara 

mera långlifvade. 
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Öfversikt af familjerna. 

A. Pedipalpernas fotled längre än skenbenet och i spetsen 

försedd med en tydlig klo. 1. Phalangide. 

B. Pedipalpernas fotled kortare än skenbenet samt utan klo: 

Chelicererna sma, nastan kortare än kroppen. Ogonkul- 
len tydligt aflagsnad fran cephalothorax, nästan tvär- 

hugena framkant. 2. Nemastomatide. 

I. Fam. Phalangiidæ. 

Hit hora pa ett undantag nar alla i Sverige funna arter. 

Släktöfversikt. 

A. Cephalothorax nära kanten framtill utan längre, upprätt- 

stående, karakteristiskt ordnade taggar, men väl med 

smärre sådana, som sitta oregelbundet mellan ögonkullen 
och framkanten. 
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a. Chelicerernas första led pa undersidan med en framat- 

riktad skarp tagg.' 
1. Ögonkullen nästan helt glatt. 1. Loobunum. 

Bs > försedd med skarpa knölar eller tornar. 

2. Mitopus. 

b. Chelicerernas första led pa undersidan utan spar till 

tage. 

1. Pedipalpernas knaled vanligen enkel, pa sin hojd 

med en mycket kort förlängning. 

3. Phalangium. 

2. Pedipalpernas knaled och stundom afven skenbens- 

led inåt och i spetsen starkt förlängd. Utspranget 

eller grenen starkt borstharig. Cephalothorax är 

mellan 6gonkullen och framkanten glatt eller naken. 

4. Platybunus. 

B. Cephalothorax nara framkanten i midten försedd med 3 

eller flere taggar, som genom sin langd och regelbundna 

anordning skarpt afsticka fran de öfriga. Chelicerernas 

första led med en oftast tydlig tand undertill. 

5. Acantholophus. 

1. Slkt. Liobunum C.K. 

Hithörande arter äro lätt igenkannliga pa sina utomor- 

dentligt langa och smala ben och sin relativt lilla kropp. 

Dessutom utmärka de sig genom den sparsamma förekomsten 

af taggar, särskildt pa cephalothorax’ främre del samt ögon- 

kullen. 

Artöfversikt. | 
A. Benens larringar tydligt svarta eller brunfärgade. 1. L. rotundum. 

B. Benens lårringar enfärgade, hvitaktiga. 2. L. rubesire. 

1. L. rotundum LTR. (= L. fasciatum Thor.) — Krop- 

pen hos hanen mindre än hos honan samt med 

gulröd bakkropp. Denna hos honan försedd med ett 

mörkt och bredt längsband. Längd 3,,—06,; mm. — 

Sk., Blek., Smäl., Og. 
I Danmark förekommer en närstäende art: L. Blackwalli 

MAEDE, hvilken i motsats till denna har hvit ögonkulle med svart 

midtstrimma. 

! Mycket svar att se, om ej cheliceren helt lösgöres. Förväxla ej med 

dessa arter af sl. Acantholophus ! 
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2. L. rupestre HERBST. (= L. læve och gracile Thor.). — 

Hanens och honans bakkroppar likfärgade, nästan helt 

mörkbruna hos könsmogna exemplar. Längd 4,56 mm. 
SEO. Vers 

I Norge förekommer en art, Liohunum norvegicum STR., som 

synes mycket närstäende denna art. Tillhör möjligen denna arts 

formkrets. 

2. Sikt. Mitopus THOR. 

Detta släkte torde i vart land vara representeradt af 
endast en art. 

1. M. morto FABR. Honorna mer eller mindre grähvita, 

ofta svagt rödaktiga, med ett bredt, nästan svart eller brunt, 

af smala hvita linjer begränsadt, strax bakom cephalothorax 

sammanknipet längsband à ryggen. Hanarna äro mindre 

samt mörkare pa ryggsidan. Hos hanen äro 3:dje benparets 

första led rak och vid basen svagt afsmalnande. Hos honan 

äro låren långa och smala samt å de fyra bakre benen föga 
eller ej kantiga. 

Var. alpinus HERBST. Lik hufvudarten till färgen. Ha- 
nen har 3:dje benparets första led mycket tydligt krökt, vid 

spetsen blott hälften så tjock, som å det tjockaste stället. Hos 

honan äro benen korta och robusta. De fyra bakre låren äro 

tydligt 5-kantiga. Längd 5—8 mm. — Hufvudarten förekom- 

mer från Skåne upp till Gestrikland och varieteten öfver hela 
norra Sverige. Bada ytterst allmänna. 

Till detta släkte torde den i Norge förekommande under namnet Oli- 

golophus Kulczynskii STR. beskrifna arten böra räknas. Ol. vagans STR., äfven- 

ledes norsk, torde vara en färgvarietet af denna. 

3. Sikt. Phalangium L. 

Två säkra arter äro hittills anträffade inom Skandinavien. 

Artöfversikt. 
A. Kroppens undersida med höfterna nästan alltid enfärgadt hvit. Alla 

skenben tydligt kantiga. 1. Ph. cornutum. 

B. Kroppens undersida med höfterna brunfläckig. Skenben 2—4 trinda. 

2. Ph. parietinum. 

Pl CO Kuta ae (= Ph. brevicorne, C,. K.). —. Fig. 1. 

Till färgen mest lik Mitopus morio. Hos hanarna är 

mandiblernas ändled vid basen och uppåt starkt horn- 
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likt förlängd. Lären äro hos unga individ ej taggbe- 
satta (= Ph. brevicorne C. K.). Längd 6—8 mm. — 

Allm. från Sk. till Uppl. 

2. Ph. parietinum DE G. — Hanarnas mandibler ej för- 

sedda med hornlikt förlängd ändled. Längd 6,;—8,5; 

mm. — Allm. fran Sk. till: Gestr. 

4. Sikt. Platybunus C. K. 

Af detta släkte, som väl känntecknas genom den ofta 

starkt förlängda knäleden à maxillerna, ha vi i vart land blott 

en enda art. 

1. Pl. corniger HERM. (= Pl. triangularis HERBST.) 

Ryggsidan gra med hvita och bruna oregelbundna fläckar. 
Intet mörkt längsband. Yngre individ med blott harbesatta 
lår (Pl. triangularis HERBST.). Hos hanen äro chelicererna 

på ryggsidan, strax nedom den rörliga fingern, försedd med 

en stark knölformig upphöjning. Längd 4—8 mm. — Sk., 

Sm ÖS VEG 

5. SIkt. Acantholophus C. K. 

Arterna af detta släkte utmärkas genom tre langa och 

vanligen alldeles i rad ställda taggar i midten af cephalotho- 

rax’ framkant. De aro med afseende pa tagg- och borstbe- 

väpningen mycket varierande, hvarför man för en säker be- 
.. . Le] .. .. . . . 

stämning maste äga fullt könsmogna individ. 

Endast tre arter torde förekomma i vart land. 

Artöfversikt. 

A. Benens lärleder försedda med tydliga grofva taggar. 

a. Bakkroppen med transversella taggrader. 1. A. hispidus. 

b. Bakkroppen utan taggrader. Lären med korta, svarta taggar. 

2. A. ephippiatus. 

B. Benens lärleder bära blott grofva här eller borst. 

a. Pedipalpernas lärled med hvita, i spetsen med svarta här försedda 

taggar, hvilka äro minst sà länga som ledens halfva bredd. 

2. A. ephippiatus. 

b. Pedipalpernas lärled blott med svarta borst, af hvilka nägra sitta 

pä läga hvita upphöjningar. Ögonkullen med tydliga, borstbärande 

små knölar, dess midtparti svartaktigt. Benens lår skarpt kantiga. 

3: A. tridens. 
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1. Ac. hispidus HERBST. (= Ac. horridus auct., longisetus 

THOR.) Gragul, svagt rödaktig, med mer eller mindre ore, 
gelbundna brunaktiga teckningar. Pa ryggsidan ett mer eller 

mindre tydligt brunt langsband. Längd 7—9,; mm. — Sk. 

—Uppl.; allm.? 
2. Ac. ephippitus C. K. Lik föreg: till färgen. - Längd 

3,5—5,5 mm. — Sk., Og., Bh., OI, Gtl. 

32 Ach widens CK... Vill) färgen. tamligen: lik "föreg. 

4,5—5,; mm. — Sk.—Uppl.; allm. 

Den i Norge funna arten A. agrestis MEADE afviker från denna däri- 

genom, att ögonkullen är nästan slät samt längs midten silfverglänsande. 

Närstående detta släkte är sl. Megabunus, af hvilket M. diadema FABR. 

under senare hälften af 1700-talet anträffades i Norge. Släktet skiljer sig 

från Acantholophus därigenom, att pedipalpernas knä och skenben äro för- 

sedda med långa sidoförlängningar. Ogonkullen är mycket stor samt besatt 

med ovanligt långa taggar. Chelicerernas första led undertill utan tand. 

2. Fam. Nemastomatidae. 

1. Slkt. Nemastoma C. K. 

Hit hôr blott en enda art, var minsta lackespindel. 

1. N. lugubre MÜLL. Kroppen svartbla med tva hvita 
fläckar à ryggsidan. Längd 2—2,; mm. — Sk.—Uppl.; allm. 

Lefver under mossa, nedfallna löf o. dyl. 
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NOTISER RÖRANDE ARTER AF ARACHNID- 

GRUPPERNA CEETONE PHL OCH 

PHALANGIDEA. 

Af 

Albert Tullgren. 

Under granskning af riksmuseets och mitt eget material 

af svenska arter af grupperna Chelonethr och Phalangidea ha 

några nya fakta kommit i dagen, hvilka härmed meddelas. 

Dessutom anför jag en del mera preciserade lokaluppgifter 

för några utaf de mindre kända arterna. 

I. Chelonethi. 

1. Chelifer Latreillii LEACH. (= Ch. Scheferi C. K.). 

Denna art anträffade jag under ett besök i Stockholms skär- 

gard a Kärsholmen belägen vid Värmdön (°"/s 1905). Här 

förekom den i stor mängd under lafvar pa de yttersta klip- 

porna alldeles invid strandkanten. Trots de för regn och 

storm utsatta lokalerna, trifdes de utmärkt. Under nästan 

hvarje laf — en Parmelia-art — jag lossade, fann jag ett 

eller ett par individ. Förgäfves sökte jag efter den pa mera 

skyddade platser upp i land. Arten är känd sasom en ut- 

präglad kustform, som trifves t. o. m. pa de kalaste, yttersta 

hafsskären. ' 
2. Chelifer cimicoides FABR. Värmdön, Skepparviken 

(könsmogna individer *°/s 1905, A. T.); tämligen vanlig un- 
der bark på gamla tallstubbar. — Öland, Halltorp, juli 1902 

(E. MJÖBERG). — Värmland, Uddeholm (P. GEIJER). — Boden 

(FCUS ned À. 1) 

! Jfr TuLıGren, Bidrag till kännedomen om Sveriges Pseudoscorpioner. 

Ent. Tidskr. 1899, pag. 169 
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3. Chelifer scorpioides HERM. Af denna sällsynta art 

fann jag en hona med äggkokong under mossa i Skäralid, 

Skane ('"/z 1901). — Dessutom funnen vid Helsingborg af 
I. B. ERICSON. 

4. Chelifer Tullgrent STRAND. I min uppsats om pseu- 

doscorpioner i Ent. Tidskr. 1899 beskref jag under »Ch. n. 

sp?» ett exemplar, som da syntes mig omöjligt att identifiera 

med nagon af de beskrifna arterna. Genom att ej förläna 

den nagot särskildt namn ville jag antyda, att jag dock 
kände mig betydligt osäker om, hur jag skulle behandla den- 

samma. Och detta var helt naturligt, da det var första gän- 

gen jag sysselsatte mig med dessa små svårbestämda djur. 
Hade jag haft min nuvarande erfarenhet, skulle jag säkert 

alldeles lämnat den åsido. År 1900 blef emellertid exempla- 

ret af dr EMBR. STRAND döpt till Ch. Zullereni (jfr STRAND, 

Arachnologisches i »Nyt magazin for naturvidenskaberne», 

1900). Härigenom har exemplaret fått en smula större be- 

tydelse, och detta har föranledt mig att upprepade gånger 

underkasta det omsorgsfull granskning. Tyvärr kan jag ej 

säga mig ha kommit till någon bestämd uppfattning, hvart 

djuret bör föras. Så mycket. är emellertid säkert, att chelice- 
rernas galea 1 själfva verket är sönderbruten, och att stum- 

parna synas gifva en antyden om, att galean rätt mycket 

liknat den hos C4. scorpioides HERM. Pedipalperna hos denna 

art och nämnda exemplar tala emellertid ej för en förening. 

En annan sak är, att jag numera är ganska säker på, att 

exemplaret ej är fullvuxet. Savidt jag hittills funnit, känner 

man ingen Chelifer-art, som är fullvuxen i början af juni. 

Och är den ej fullvuxen, torde det vara omöjligt fälla något 

säkert omdöme om densamma, da yngre Chelifer-exemplar 

ofta rätt väsentligt skilja sig från dem som genomgått sista 
hudömsningen. På grund af hufvudsakligen dessa skäl tror 

jag det varit bäst, om man alldeles kunnat stryka Ch. Tull- 

greni från listan på de kända chelonethiderna. Namnet kvar- 

står dock, men djuret är och förblir troligen i all tid en gåta. 
I »Svensk Spindelfauna, I. Chelonethi» (se detta häfte) har 

jag alldeles utelämnat densamma. 



216 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1906. 

II. Phalangidea. 

1. Liobunum rotundum LTR. Denna arts nordgräns synes 

ej 1 vårt land na upp till Stockholmstrakten. Allmännast är 

den i vara allra sydligaste landskap, där jag funnit den pa 

följande lokaler: Skane, Herrevadskloster (*/s 1901), Röstånga 

(°°/7 1901), Skäralid (*’/s 1901); Bleking, Brändahallar (*°/9 

1902); Småland, Hossmo (?*/s 1899) och Östergötland, Ät- 

vidaberg (aug. 1906). 

2. Liobunum rupestre HERBST. anfôres ej af THORELL 

såsom funnen i vårt land. I riksmuseets samlingar finnas 

emellertid åtskilliga exemplar, som synas mig säkert böra 

räknas till denna art. Dessa äro funna vid Lund i augusti 

1872. Dessutom finnas fem exemplar, som insamlats af fram- 

lidna dr C.J. E. HAGLUND antagligen i Östergötland eller Små- 

land. Bland de skånska exemplaren finnas åtskilliga mycket 

unga individ, hvilka på ryggsidan äro tecknade med tvenne 

längsrader mörka fläckar. Ett liknande exemplar har jag 

själf funnit vid Råbäck 1 Västergötand. 

Redan H. J. HANSEN uttalar (Arthrogastra danica p. 500) 

som sin mening, att THORELLS Zzobunum leve skulle vara 

synonym till denna art. Häruti kan jag ej annat än instämma, 

sedan jag haft tillfälle granska det exemplar af Z. leve, som 

finnes bevaradt i »Collectio Thorell» à riksmuseum. Detta 

individ är tydligen på långa vägar ej könsmoget och erinrar 
betydligt om de förutnämnda yngre exemplaren fran Skane. 

Visserligen uppgifver THORELL (Sopra alcuni opilioni [pha- 

langidea] d'Europa e dell Asia etc. Ann. del Mus. Civ. di 

Gen. Vol. VIII, 1876, pag. 49 [498]) sig äfven hafva under- 

sökt »exemplum singulum adultum», men da man vet, hur 

svart det mänga gänger är bestämma, om ett individ är 

könsmoget eller ej, är det ju möjligt att THORELL misstagit 
sig. Dessutom synas de olikheter, som finnas mellan de bada 

arterna, mycket väl kunna vara beroende pa variation. Af 

dessa skäl anser jag, att Z. deve THOR. bör betraktas: som 

blott en ungform af Z. rupestre HERBST. 

Hvad vidare Liobunum gracile THOR. beträffar har THO- 

RELL alldeles säkert beskrifvit arten uteslutande efter ett 

yngre individ. Härpä tyder framför allt de relativt korta 
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benen samt den ganska tunna och mjuka kitinhuden. (Typ- 
exemplaret finnes äfvenledes i »Collectio Thorell» à riksmuseum.) 

Något säkert kännetecken mellan Z. rupestre HERBST. och Z. 

gracile THOR. har jag ej heller kunnat uppleta. Sannolikt 
bör således äfven Z. gracile THOR. räknas till L. rupestre's 

synonymer. 
Hur det kan vara med den af E. STRAND fran. Norge 

beskrifna Z. norvegicum STRAND är ovisst, då jag ej haft till- 

fälle se typexemplaret. (Jfr STRAND, Zur Kenntniss der 

Arachniden Norwegens i »Det norske Videnskabers Selskabs 

Skrifter», 1900, nr 2, pag. 7.) Säkerligen torde det vara ett 

könsmoget exemplar, da det blifvit funnet sa sent som 1 

september månad. Något verkligt skäl for att denna art ej 
äfvenledes skulle vara identisk med Z. rupestre HERBST. tror 

jag emellertid att döma efter beskrifningen knappt före- 

ligger. 

3. Mitopus morio FABR. var. alpinus HERBST. Denna 

art är inom de nordliga delarne af vart land sannolikt ytterst 

vanlig. Ju längre upp man kommer, desto allmännare blir 

den. Ej blott i de lägre, skogsrika trakterna utan äfven och 

måhända bättre pa de högre kala fjällvidderna trifves den 
utmärkt. Jag anför här de fyndorter, som äro mig bekanta. 

Jämtland: Frostvikens socken, Vaktardalen och Vaktar- 

klumpen, reg. alp., aug. 1899 (S. P. EKMAN); Âreskutan, 

Totthummeln, ‘/s 1889 (H. SCHÖTT). Ängermanland: 

Bispgärden, °*"/ 1904 (A. TULLGREN). Lycksele lapp- 
mark: Ortrask, */s 1890 (C. BovaLLıus). Lule lappmark: 

Katokjokk, '°%/7 1901, Perikjaure, ?/s 1901, Laddepaktes vide- 
region, *°/ 1901 (S. P. EKMAN); Sarvesjokk, reg. inf., js 
1900, Mikajokk, */s 1900 (C. SKOTTSBERG); Kvickjokk, ?/7 
1905 (S. WIDMARK). Torne lappmark: Laktatjokko, vide- 

reg., °°/; 1900, Tornehamn, björkreg., */s 1900, Abiskojaure, 

björkreg., **/7 1900, Tsassinnjaskatjakko, björkreg., ??/ 1900, 
Luossavara, björkreg., ''/s 1900; Kurravara, barrskogsreg., 
°/, 1900, Jukkasjärvi, barrskogsreg., '?/s 1900 (A. TULLGREN); 
Kärsodalen, °/s 1900, Tjuonajaure, °/s 1900 (S. P. EKMAN); 
Vassijaure, "5/7 1905 (S. WIDMARK). 

4. Acantholophus hispidus HERBST. Denna art angifves af 

THORELL vara utbredd frän Skäne till Uppland samt äfven 

Entomol. Tidskr. Ärg. 27. H. 4 (1906). 15 



218 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1906. 

förekomma pa Gottland. Själf har jag af arten blott funnit 

ett enda könsmoget individ a Lassby backar vid Uppsala 

(7/10 1899). Detta exemplar är desto egendomligare, som det 

fullt — sa vidt jag kan finna — Öfverenstämmer med be- 

skrifningen pa Ac. longisetus THOR. (Thor. 1. c. pag. 21 

[470])- Denna art beskrefs efter ett enda exemplar, funnet i 

Italien. Typen befinner sig numera i »collectio Thorell» à 
riksmuseum. En jämförelse mellan mitt exemplar och detta 

tyder på, att de äro af samma art och att Ac. longisetus THOR. 

således ej torde vara en själfständig art, utan måhända blott 

en tillfällig, kanske vanlig varietet af Ac. hispidus HERBST. 

Exemplar af denna art från mellersta Europa, hvilka jag haft 

tillfälle se, närma sig Ac. longisetus THOR. alltför mycket. 

Utom ofvannämnda exemplar har jag på Gotland och 
Öland funnit en del yngre individ, hvilka bl. a. genom långa 

hvita taggar à andra benparets metatarser öfverensstämma 

med Ac. horridus PANZ. Denna art anses numera allmänt 

vara blott ett yngre stadium af Ac. /ispidus HERBST. 



Collembola fran Torne lappmark och 

angränsande trakter. 

Af 

Einar Wahlgren. 

Sommaren 1900 företog jag med understöd dels af Kungl. 
Vetenskapsakademien, dels af Naturvetenskapliga Studentsäll- 
skapet i Uppsala en tva mänaders resa i Torne lappmark i 

hufvudsaklig afsikt att studera dessa trakters collembolfauna, 

om hvilken man förut — fransedt en notis om en enda art 

— ej hade den minsta kännedom, lika litet som om vart lands 

arktiska, d. v. s. norr om polcirkeln lefvande, collembolfauna 

öfver hufvud. 

Vid mina insamlingar sökte jag icke blott att få med sa 
många olika arter som möjligt utan också att tillvarataga 

hvarje art från så många i geografiskt eller ethologiskt afse- 

ende olika lokaler som möjligt för att därigenom få bättre 

kännedom om arternas frekvens och utbredning inom området 

saval som om deras uppehållsorters beskaffenhet. Med insam- 

landet erhöll jag värdefull hjälp af mina båda reskamrater, 
docenten d:r S. EKMAN och assistenten vid Statens Ento- 

mologiska Anstalt, fil. kand. A. TULLGREN, af hvilka den 

förre vid håfningar af entomostracéer och särskildt den senare 

vid insamling af spindlar tillvaratogo åt mig ett stort antal 

collemboler. 

Vår färd gick med järnväg till Kiruna, hvarunder exkur- 

sioner äfven kring Gellivara företogos; därifrån till Kurravara 
samt med båt uppför Torne älf och genom Torne träsk till 

Abisko. Under batfarden gjordes insamlingar vid Tarrakoski 

och under några dagars uppehåll på södra stranden af Torne 

träsk nedanför bärgen Vorevardo och Nakerivara. Ungefär 
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4 km. uppat Abiskojokks dalgang, vid mynningen af Karso- 

vaggejokk, slogo vi läger, och där uppehöll jag mig ungefär 

en mänad (6 juli—4 aug.). Under denna tid företogos exkur- 

sioner i söder till Abiskojaure och bärget Kierona, i väster 

genom Karsodalen till Kärsojökeln och i nordväst till Torne- 
hamn och genom Pahtajokks dalgang till Vassijaure och ned 

till Rombaksbotten i Norge. Pa hemresan, som gick samma 

väg som uppresan, företogs äfven en exkursion till Jukkas- 

järvi kyrkoby. 

Af de orter, pa hvilka collemboler insamlades, ligga Gelli- 

vara, Jukkasjärvi och Kurravara ännu inom barrskogsomradet. 

Kiruna däremot är beläget inom björkregionen mer än 500 

m. ö.h. Mellan Kurravara och Tarrakoski, ungefär vid Vak- 

kokoski, upphör granen i Tornedalen, medan tallen fortsätter 

ett stycke in efter Torne träsk. Ännu i Abiskodalen finnas 

dock smärre spridda bestånd af åldrig tall, som dock ej synes 

föryngra sig. Här i Abiskodalen och dess omgifningar och 

trakterna sydväst om Torne träsk är största delen af collem- 

bolmaterialet insamladt. Som exempel pa dessa trakters ark- 

tiska natur må nämnas, att snögränsen ligger pa 900— 1000 

m. höjd öfver hafvet, att Kärsojökelns bräm når så lågt ner 

som till 813 m. ö. h., samt att björkgränsen på fjällsluttnin- 

garna mot Kärsodalen gar 600—650 m. 6. h. 
Samma sommar, som dessa insamlingar gjordes, samlades 

också af fil. lic. C. SKOTTSBERG 1 Lule lappmarks arktiska 
trakter under doc. d:r A. HAMBERGS undersökning af Sarek- 

fjällen ett antal collemboler och följande sommar, 1901, fort- 

sattes dessa collembolinsamlingar af doc. S. EKMAN. Äfven 

dessa har jag varit i tillfälle att studera och skall framlägga 

resultatet af min undersökning i en uppsats, som är under 

tryckning i »Naturwissenschaftliche Untersuchungen des Sa- 

rekgebirges in Schwedisch-Lappland angeordnet von AXEL 

HAMBERG.» Först när denna uppsats föreligger 1 tryck, kan 

jag göra några sammanställningar öfver våra arktiska collem- 

bolers horisontala och vertikala utbredning, olikartade uppe- 

hållsorter o. d., hvarför jag här inskränker mig att uppräkna 

de under min resa insamlade arterna och deras fyndorter. 
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Underordning Arthropleona. 

Fam. Achorutidæ. 

Achorutes filiformis n. sp. 

Beskrifning, se sid. 228. 

Torne lappmark: Jukkasjarvi, strandäng, bland gras 12. 

VII; Abisko, under trabitar vid stranden af Torne 

träsk 3. VII. 

Achorutes lapponicus AXELS. 

Af denna art har jag utom fullvuxna exemplar afven in- 

fangat ungar genom att under en kullfallen bjorkstam satta 

ett tefat med sprit. Dessa voro 0,3—0,; mm. stora, färglösa 

utom de svarta ögonfläckarna, nagot aldre individ voro svagt 

blanande. 
Torne lappmark: Abiskodalen, pa och under nafver af 

bjorkar 2. VII, 10. VII, 26. VII, pa svampar 21. VII 

och under spånor 21. VII. 

Achorutes torneensis n. sp. 

Beskrifning, se sid. 229. 

Också af denna art har jag funnit ungar af 0,2—0,3 mm. 

storlek, till färgen gulhvita med svarta ögonfläckar. De före- 

kommo pa vattenytan af en liten tjärn i öfre björkregionen 

af Tsasinnjaskatjakko sa talrikt, att vattenytan syntes gul, 

liksom betäckt af barrträdspollen. 
Torne lappmark: Abisko, under träbitar vid stranden af 

Torne träsk 3. VII; Tsasinnjaskatjakko, öfre björk- 

regionen, på vatten I. VIII; mellersta Kärsojau- 
ratsch, under sten 23. VII. 

Achorutes inermis TULLB. 

Torne lappmark: Abiskodalen, under spånor af fur 7. VII; 

Vorevardo, under bark 1. VII; 

Kurravara, i tallstubbe 8. VIII. 

Podura aquatica L. 

Torne lappmark: Karsodalen, tjarn 1 bjorkregionen. 
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Aphoromma granaria NIC. 

Torne lappmark: Abisko-Tornehamn, under stenar vid 

vägen 3. VII; Gränsbärgen mot Norge, videregio- 

nen, under stenar 28. VII. 

Neanura muscorum TEMPL. 

Torne lappmark: Vorevardo, under bark i björkskog 30. 

VI; Kärsodalen, ofvan trädgränsen 23. VIL. 

Norge: Hundalen 29. VII; Rombaksbotten 28. VIL. 

Onychiurus armatus TULLB. 

Torne lappmark: Jukkasjärvi, strandäng, under trabitar 

12. VIII; Tarrakoski 27. VI; Vorevardo, under mossa 

pa stenar i björkregionen 30. VI, ofvan trädgrän- 

sen 29. VI; Tsasinnjaskatjakko, under stenar på 

fjällheden 11. VII; Karsodalen, i björkgränsen, un- 

der stenar. 22. VII; Kärsonjuonje, såväl i björk- 

gränsen som på c:a 1,000 m. under stenar 17.VII; 

Tunnelberget vid Tornehamn c:a 500 m. ö. h.; Gräns- 

bärgen mot Norge, videregionen, under stenar 

28. VII. 

Norge: Gränsbärgen, öfver björkregionen, under lafvar 

28. VII; Hundalen 20. VII. 

Fam. Entomobryidæ. 

Anurophorus laricis NIC. 

Torne lappmark: Norevardo, under barken af tallstubbe 

VI 

Isotoma quadrioculata TULLB. 

Torne lappmark: Jukkasjärvi, myr 12. VIII; Kirunavara, 

fjällregionen, under laf och mossa 7. VIII; Vore- 

vardo, björkskog, under mossa 30. VI; Abiskodalen, 

under spånor 21. VII; Kärsodalen, björkregionen 

22. VII; Laktatjakko, videregionen, under mossa 

so. VIE 

Norge: Hundalen 29. VIT. 
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Isotoma fimentaria (L.) TULLB. 

Torne lappmark: Tarrakoski 27. VI; Kiruna under stenar 

24V 1. 

Isotoma cineria NIC. 

Torne lappmark: Tarrakoski, bjorkregionen, tillsammans 

med myror 5. VIII. 

Isotoma incisa n. sp. 

Beskrifning, se sid. 220. 

Torne lappmark: Abisko, under trabitar vid stranden af 

Torne träsk 3. VII. 

Isotoma viridis BOURL. 

Hufvudmassan af individ tillhör f. principalis, hvari jag 

inbegriper alla enfargade, eller med oregelbundna ljusa streck 

och fläckar tecknade individ. Af dessa aro de ljusa, mer 

eller mindre gul- eller grönaktiga, öfvervägande, ehuru ocksa 
de mörka, violetta, förekomma ganska talrikt. Da de ofta 

förekomma tillsammans och en del svårplacerade former fin- 

nas, synes det mig skäligen betydelselöst att hålla dem ät- 
skilda. F. riparia NIC. anträffades egendomligt nog endast 

på två lokaler, Kurravara och Vorevardo (29. VI), i båda fal- 
len vid stranden; dessutom anträffades vid Abiskojaure, också 

vid stranden, en mellanform mellan f. »zparıa och f. arctica 

SCHÖTT. | 
Lule lappmark: Gellivara, Dundret, 800 m. 6. h. 19. VI. 

Torne lappmark: Jukkasjärvi, strandäng, under träbitar 

12. VIII; Kurravara, under träbitar vid stranden 

8. VIII; Tarrakoski 27. VI, 5. VIII; Vorevardo, pa 

stenar vid stranden af Torne träsk 29. VI, i björk- 

skog under mossa 30. VI, ofvan trädgränsen 29.V1; 

Kiruna, under stenar 22. VI, 23. VI; Kirunavara, 

fjällheden 7. VIII; Luossavara, fjällheden, under 

lafvar 11. VIII; Abiskosuolo, vid stranden 25. VIT; 

Abiskodalen 16. VII, under spånor: af fur 7. VII, 
under väta stenar i en bäck 21. VII, pa svamp 21. 

VII; Abiskojaure, vid stranden 18. VII, under mossa 

i en uttorkad vattensamling 12. VII; Karsovagge- 
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jokks mynning, under stenar i vattenbrynet 15. VII; 

Kärsodalen, under mossa 10. VII; Mellersta Kärso- 

jauratsch, under sten 23. VII; Öfre Kärsojauratsch, 

under sten 23. VII; Kärsöjökelns delta, pa vattnet 
och pa ändmoränen 23. VII; Kärsonjuonje, i björk- 

regionen under stenar och pa fjällheden under torrt 

dvärgbjörkslöf 17. VII; Tsasinnjaskatjakko, björk- 

regionen 22. VII, fjällheden under stenar 11. VII; 
Tornehamn, på vattenytan af en tjärn 31. Vil; Tun- 

nelberget vid Torne hamn, under mossa 12. VII; 

Gransbärgen mot Norge, videregionen, under stenar 

28- Vil: 

Norge: Gransbargen, öfre björkregionen, under lafvar 

28. VII, Hundalen 29. VIL. 

Isotoma violacea TULLB. 

Bland de exemplar, jag hänfört till denna art, befinna sig 
äfven några med tydligt serrata hår pa bakkroppen, men 

som de ha wzolacea’s mörka färg, har jag ej velat föra dem 

till /. mucronata AXELS., hvilken senare jag förmodar vara 

endast en form af violacea, en möjlighet, som äfven ÅGREN 

antydt. 

Lule lappmark: Dundret, 820 m. ö. h. 19. VI. 

Torne lappmark: Kiruna, under mossa 23. VI; Kirunavara, 

fjällheden, under laf och mossa 7. VII; Abisko- 

suolo, under lafvar 25. VII; Tunnelberget vid Torne- 

hamn, under mossa pa stenar 12. VII; Karsonju- 

onje, fjällheden, bland torrt dvärgbjörkslöf 17. VII; 
Karsojükelns delta 23. VII. 

Norge: Hundalen 29. VI. 

Isotoma bidendiculata TULLB. 

Torne lappmark: Vorevardo, massvis pa vattnet af Torne 

träsk och pa stenar i strandkanten 29. VI, 2. VII; 

Abisko, under träbitar vid stranden af Torne träsk 

3. VII; Kärsojökeln, i massor på den snötäckta jö- 
keln och under ytmoränens stenar. 

Isotoma notabilis SCHÄFF. 

Vorne lappmark: Vorevardo, under bark 30. VI. 
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Isotoma minor SCHAFF. 
Lule lappmark: Malmberget under stenar 19. VI. 

Torne lappmark: Kärsodalen, under stenar nara björk- 

gränsen 22. VII. 

Isotoma olivacea TULLE. 

Torne lappmark: Yornehamn, pa snöfält, under blad 12. 

VII; Kierona, pa röd snö 6. VII; Kärsovaggejokk, 

under stenar i vattenbrynet 15. VII; Kärsodalen, 

flerstädes pa röd snö och under stenar 11. VII, 

23. VII, 5. VIII, Kärsojökeln, på snötäcket 23. VII. 

Orchesella flavescens BOURL. 

Det enda ex., som anträffades, tillhör £. pallida REUT. 

Torne lappmark: Kiruna, under trästock 22. VI. 

Entomobrya nivalis L. 

Af denna art förekommo hufvudformen (jämte ad. pallida 

SCHÄFF) och f. maculata SCHÄFF om hvarandra och ungefär 

lika talrikt. Ofvergangar mellan båda formerna äro sällsynta. 

Där och hvar förekommo också former närmande sig f. dor- 

salis AGR. särskildt val utbildad var denna senare à lokalen 

Vorevardo, dar a ett ex. ej blott Abd. IV var synnerligen 

mörk utan äfven Abd. II och HI voro försedda med ovanligt 

stora såväl laterala som mediana bakkantfläckar. 

Lule lappmark: Gellivara, björkregionen 20. VI; Gellivara, 

Dundret, fjällregionen 19. VI. 

Torne lappmark: Kurravara, på örter 9. VIII, i spindelbo 

af dvargbjorklof; Tarrakoski, på buskar, Carex, Erio- 

phorum o. a. örter 5. VII, 27. VI; Vorevardo, pa 

buskar 30. VI, 1. VII; Kiruna, under stenar 22. VI; 

Kirunavara, fjällheden 7. VIII; Luossavara, öfre vide- 

regionen, pa viden 11. VIII; Abisko, i gras 20. VII; 

Abisko—Tornehamnsvagen, under stenar 3. VII; 

Abiskodalen, under spånor af fur 7. VII, pa Salix 

och, orter 72 Villy 25: NII 3 VII ‚pa bjorkstam: 13: 
VII, 21. VII; Karsonjuonje, björkregionen 17. VII, 

fjällheden bland torrt dvärgbjörkslöf 17. VII; Torne- 

hamn, Tunnelbarget, under mossa pa stenar 12. VII; 
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Öfre Kärsojauratsch, under sten 23. VII; Läkta- 

tjakko, videregionen 30. VII; Kappasjokk 13. VII; 

Gränsbärgen mot Norge, videregionen pa Salix och 

under stenar 28. VL. 

Norge: Hundalen 29. VII. 

Tomocerus minutus TULLB. 

Norge: Rombaksbotten 28. VII. 

Lepidocyrtus lanuginosus GMEL. 

Samtliga individ af denna art, som à skilda lokaler in- 

samlats, tillhöra f. principalis eller f. fucata UZEL, hvilka båda 

former förekomma om hvarandra och 6fverga i hvarandra. 

Torne lappmark: Jukkasjärvi, strandäng, under träbitar 

12. VIII; Vorevardo, björkskog, under mossa 30. VI, 
1. VIL; Kiruna, under mossa 23. VI; Kirunavara, 

fjällheden, under lafvar och mossa 7. VIII, Abisko- 

dalen, i gräs 25. VII, under spanor af fur 7. VII, 

pa svampar 21. VII, pa buskar och örter 2. VIII; 
Abiskosuolo, under lafvar 25. VII; Tsasinnjaska- 

tjakko, i björkgränsen under stenar 17. VII, 22. VII, 

talrikt pa tjärnar i ôfre björkregionen 7. VI, 11. VI; 

Kärsonjuonje, i trädgränsen under stenar, pa fjäll- 

heden under torrt löf och under stenar 17. VII; 

Kärsojökelns ändmorän 23. VIl; Tornehamn, Tun- 

nelberget, under mossa pa stenar 12. VII; Kappas- 
tjakko, videregionen, under mossa 30. VII; Gräns- 

bärgen mot Norge, videregionen, under stenar 28. 

VII. 
Norge: Hundalen 20. VII; Rombaksbotten 28. VII. 

Lepidocyrtus cyaneus TULLB. 

Norge: Rombaksbotten 28. VI. 
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Underordning Symphypleona. 

Fam. Sminthuridæ. 

Sminthurides Malmgreni TULLB. 

Af denna art finnas inom området såväl /. principalis 

som /. elegantula REUT., den senare endast träffad på lokalen 

Abiskodalen. Hvilken orsak BÖRNER haft att uppställa /. »z- 
grescens såsom en från hufvudarten skild form, förstår jag 
icke. De lappländska exemplaren öfverensstämma emellertid 
fullkomligt med högarktiska exemplar. 

Torne lappmark: Tornehamn-Björkstugan, tjärn i träd- 

gränsen, alldeles rödt på vattnet 30. VII; Abisko- 

dalen, pa vattnet i en myr 11. VII. 

Sminthurides aquaticus BOURL. 

Den allmännast förekommande formen är f. Levanderi 

REUT.; f. principalis är endast träffad på lokalen Kärsodalen. 
Torne lappmark: Tornehamn-Björkstugan, tillsammans 

med föreg.; Tsasinnjaskatjakko, tjärn i öfre björk- 

regionen 7. VII; Kärsodalen, tjärn 12. VII; Öfre 

Karsojauratsch, på vattensamling. 

Sminthurus signatus (NIC.) ÅGR. 
Torne lappmark: Jukkasjärvi, myr 12. VIII; Vorevardo 

29. VI; Kirunavara, fjällheden, under laf och mossa 

7.VII; Abisko, under träbitar vid stranden af Torne 

träsk 3. VIT; Abiskodalen, i gräs 20. VII, under spå- 
nor af fur 7. VII; Kärsonjuonje, fjällheden, under 

torrt dvargbjorkslof 17. VII. 

Norge: Gränsbärgen, öfre björkregionen, under lafvar 

28. VII. 

Sminthurus bilineatus BOURL. 

Torne lappmark: Tarrakoski, bland Carex och Eriophorum 

5. VIII; Abiskodalen, myr 11. VII; Gränsbärgen 

mot Norge, videregionen 28. VII. 
Norge: Gränsbärgen 28. VII. 
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Sminthurus novemlineatus TULLB. 

Lorne lappmark: Karesuando och 2 mil norr därom (enl. 

SCHOTT); Käppasjokk, på Eriophorum 13. VIL. 

Sminthurus insignis REUT. 

Torne lappmark: Jukkasjärvi, strandäng, på örter 12. VIII; 

Kurravara, pa gräs och under trabitar vid stranden 

9. VIII; Tarrakoski, på Carex och Eriophorum 5. 

VIII; Luossavara, videregionen, på vatten 11. VIII; 

Abiskodalen, myr, såväl på rinnande som på stilla- 

stående vatten 6. VIII, 9. VIH; Kappasjokk, pa 

Eriophorum 13. VII. 

Norge: Gränsbärgen, videregionen 28. VII. 

Dicyrtoma minuta O. FABR. 

Torne lappmark: Jukkasjärvi, strandäng, under träbitar 

12. VIII; Abiskodalen, i myr, pa rinnande vatten 

6. VIII. 

Dicyrtoma albella n. sp. 

Beskrifning, se sid. 22 

Torne lappmark: Abiskodalen, bland torrt björklöf 16. VII 

(0 ST) 

Dicyrtoma fusca LUBB. 

Torne lappmark: Jukkasjärvi, myr 12. VIII, Karsodalen 

nära trädgränsen under stenar 22. VII; Kärsonju- 

onje, fjällheden 17. VII. 

Diagnosen der neuen Arten. 

Achorutes filiformis n. sp. (Fig. 1). Dunkel- 

violett; die helle Grundfarbe nur spärlich und flec- 

kenweise durchleuchtend. Hautkörnelung grob. Be- 

haarung von groben, langen, bogenförmigen, ein- 

seitig gefiederten Borsten; ausserdem finden sich 

Fig. 1. ; längere, gerade, einfache Borsten. Postantennal- 

Achorutes organ wie bei A. armatus. Analpapillen gross, an 
Ftliformıs. à : : Fe ä ne: Mucro. der Basis sich berührend. Analdornen kräftig, 
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schwach gekrümmt, so lang wie die obere Klaue. Diese an 

der Mitte mit deutlichem Innenzahn. Untere Klaue mit kur- 

zer Innenlamelle, plötzlich verschmälert, an sämtlichen Bein- 

paaren länger als die obere Klaue. Mucro wie bei A. arma- 

Zus, welchem diese Art am nächsten steht, von welchem sie 

aber durch die Behaarung, die Länge der unteren Klaue und 

die dunkle Farbe abweicht. Länge 1,5 mm. 

Achorutes torneensis n. sp. (Fig. 2,3). Dunkelblau; 

Pigment gleichmässig verteilt. Augen jederseits 

8. Ant. IV mit. typischer. Sinneskolbe und 3 

(-4) äusseren, I oberem und 2 inneren Riechhaa- 

ren. Postantennalorgan von 4 Tuberkeln. Obere OO 

Klaue mit einem Innenzahn distalwärts von der Big ee 

Mitte. Untere Klaue plötzlich verschmalert, den 4Achorutes tor- 
Zahn der oberen erreichend. Tenaculum mit er 
4 Kerbzähnen. Dentes plump, an der Spitze antennalorgan. 

doch nicht breiter als an der Basis, 4 mal län- 

ger als Mucrones, auf. der Dorsalseite mit meh- 

Oo 
wa 

ra 

reren in Längsreihen geordneten gröberen | 

Hautkörner. Mucrones, siehe Fig. 3. Analpa- 

pillen klein, getrennt. Analdornen nicht grösser 

Vives 
Marti h eee ee Yu re 
v 

vu. 

als die Analpapillen, kaum gekrümmt. Länge 

I mm. 

Isotoma incisa n. sp. (Fig. 4). Blau- HUE lie 

schwarz; Bauchseite und Segmentgrenzen heller. ‚sis. Mucro. 

Behaarung, auch am Hinterende, kurz. Seg- 

mentierung, Augen, Postantennalorgan und Klauen 

| wie bei /. Schött! D. T. Tibia mit einem Keu- 

lenhaare. Obere Klaue kaum oder nur wenig län- 

ger als Mucro. Furcula ungefähr wie bei I. Schöftz, 

den Ventraltubus doch nicht erreichend. Dens + 

Fig. 4. Mucro etwas kürzer als Manubrium. Mucro plump, 

Isotoma in- mit grösseren Zähnen als bei /. Schötii; siehe Fig. 
eisa. Mucro. À 

A. Länge 1m. 

Dicyrtoma albella n. sp. Weiss; hinten schwach vio- 

lett angehaucht. Augenflecke schwarz. Antennen blau. Haut 
gekornelt. Behaarung spärlich; nur am Hinterende einige 
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kurze Borsten. Antennen länger als die Kopfdiagonale (etwa 

9:7). Ant. II etwas länger als Ant: II, Ant. IV c:a?/3 von 
Ant. III, Ant. IV ungeringelt. Obere Klaue ohne Tunica, 

mit winzigem Innenzahn. Untere Klaue des I. Beinpaares 

lanzettlich, borstenförmig verlängert, länger als die obere Klaue, 

mit Innenzahn. Untere Klaue der Mittel- und Hinterbeine 

kürzer als die obere Klaue, mit breiter Innenlamelle und deut- 

lichem Innenzahn. Dentes 4 mal so lang als Mucrones. Den- 

tale Setæ serratæ fehlen. Mucrones schlank, an der Spitze 

etwas aufgebogen; Mucronallamellen ungezähnt, gegen einan- 

der festgedruckt. Länge 0,; mm. 

Karlstad 30. X. 1906. 

Tvenne för Sverige nya skalbaggar 

Ceuthorrhynchus Sahlbergi GYLL., Aphodius pictus STURM, 

hafva af undertecknad anträffats vid Helsingborg. Den först- 

nämnda, förut känd fran Finland, erhölls vid häfning pa hard- 

vall i närheten af Pählsjö skog, den senare, bekant fran 

Danmark, vid stranden bland tang. 
B. Varenius. 



Entomologiska Föreningens sammanträde à 
Grand Restaurant National den 28 april 

1906. 

Sedan protokollet från näst föregående sammankomst i 
vanlig ordning justerats, meddelade ordföranden prof. CHR. AURI- 
VILLIUS, att Kungl. Maj:t i nåder äfven för 1906 beviljat Före- 
ningen ett statsbidrag at 1,000 kr. för utgifvande af »Uppsatser 
1 praktisk entomologi.» 

På förslag af styrelsen invaldes därefter till hedersledamöter: 
arachnologen EUGÈNE SIMON, Paris och coleopterologen dr. GUSTAV 
Kraatz, Berlin. Till medlem af Föreningen hade styrelsen se- 
den sista sammanträdet valt kandidat J. C. NIELSEN, Köbenhavn. 

Till innehafvare af årets entomologiska vandringsstipendium 
utsågs, jämväl på styrelsens förslag, lärjungen i klass 7:1 af 
Västerås högre allmänna läroverk ÖSSIAN DAHLGREN, hvarefter 
beslut fattades, att Föreningens bidrag till hvarje sammanträde 
skulle höjas från 10 till 12 kr. samt rörande klubbärende. 

Aftonens föredrag hölls af doktor Nits HOLMGREN och hand- 
lade om »entomologiska notiser från Sydamerika.» 

Af sina rika iakttagelser från Bolivia och Peru höll sig före- 
draganden nu hufvudsakligast till de socialt lefvande insekterna 
— termiter och myror. Med förevisande af talrika insekter och 
bon upprullade han lefvande bilder af insektslifvet i urskogar och 
på stäpper. Han beskref termitbon från marken och uppe ifrån 
träden, de sätt hvarpå termit-»soldaterna» försvara sina sam- 

hällen mot fiender, såsom myror och hackspettar, de bevingade 
termiternas svärmning, hurusom omedelbart efter hvarje af lar- 

vernas 3 eller 4 hudömsningar följer ett intill 3 dagar räckande 
hvilstadium, hvilka perioder tillsammans kunna anses motsvara 
sa mänga andra insekters puppstadium o. s. v. En systematisk 
framställning af de sydamerikanska termiternas bon lämnas af 
föredraganden i hans snart utkommande doktorsafhandling. 

Manga »termitophila», till andra ordningar hörande. 1 termit- 
bon lefvande insekter omtalades och förevisades, såsom flera skal- 

baggar, hvaraf en del matades af termiterna, vissa arter af bin, 
som bygga sina bostäder inuti termitbona, och hvaraf en hade 
af föredraganden iakttagits vid aflämnande af en liten klump 
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eller droppe (»näringsdroppe») ät termiter. En originell gäst hos 
dessa var en fotlös ödla (Amphisbena), hvaraf föredraganden 

inuti ett termitbo träffat en hane hoprullad kring sin arts stora 

ägg. . 
Ofvergaende till myrorna beskref dr. HOLMGREN tre skilda typer 

af vandringsmyror och myrvandringar, hvilka kunna utgöra intill 1/2 
millånga sammanhängande arméer. Ett slags stora, för sina stygn myc- 
ket obehagliga myror kallades efter en mänsklig boliviansk folkplå- 
gare allmänt för Stibaris. Bladskärarmyror och dessas svampod- 
lingar, väfvarmyror och »de heliga trädens> myror omnämndes. 
De senare lefva inuti vissa delar af eller »symbiotiskt» med vissa 
träd eller buskar, som af myrorna försvaras. I stället för blad- 
löss hålla sig de sydamerikanska myrorna med cikador såsom ett 
slags »mjölkkor». Bland gäster, som lefva hos myrorna, fanns 
en skalbagge (staphylinid), hvilken i hufvuddrag ägde en ytterst 
stor likhet med den myrart, hos hvilken den uppehöll Sig. 

Till sist omnämndes och visades några »processions-larver» 
eller fjärillarver, som vandra pa egendomliga sätt, bland dessa 
en dagfjärillarv, af hvilken ett ganska stort antal slöto sig tillsam- 
man förflyttade sig framåt pa så sätt, att de bakre kröpo upp 
öfver samlingen, så att de vid framsidan af denna blefvo liggande 
under, tills de öfriga passerat öfver den o. s. v. 

Professor CHR. AURIVILLIUS tackade föredraganden för hans 
intressanta anförande och visade därefter samt omnämnde hufvud- 
dragen ur en nyligen utkommen afhandling med titel: »Lepidop- 
terologische Temperatur-Experimente mit besonderer Berücksich- 
tigung der Flügelschuppen» af föreningens finske medlem H. 
FEDERLEY. I denna afhandling redogöres för experimentet, som 
utvisar, hurusom vingfjällen hos fjärilar genom inverkan af olika 
temperatur och fuktighetsgrad förändras till form och storlek, 
hvarigenom vingarnas “fate blifver olika. 

Förutom prof. AURIVILLIUS yttrade sig kand. E. MJÖBERG 
rörande ifrägavarande experiment. 

Filip Trybom. 



Svensk insektfauna. 

ie 

FORSTA ORDNINGEN. 

BORSTSVANSAR OCH HOPPSTJARTAR. 

APTERYGOGENE Ax 

Af 

Einar Wahlgren. 

Borstsvansar och hoppstjartar aro i allmänhet sma, all- 

tid vinglösa insekter, hvilka i olikhet mot andra ovingade in- 

sekter icke harstamma fran bevingade forfader. De genomga 

icke någon förvandling Bakkroppen ar försedd med ett eller 

flera forkrympta eller omvandlade extremitetpar. 

Genom sin ursprungliga vinglöshet och sina abdominala 

extremiteter erinra dessa insekter om tusenfotingarna. De 

kunna också anses såsom de lägsta insekterna, såsom de, 

hvilka stå insekternas förfäder närmast. 

De betraktas oftast såsom en särskild underklass, /#secta 

apterygota, gentemot alla öfriga insekter, /nsecta plerygota, i 

hvilket fall nedanstående underordningar naturligtvis få rang 

af ordningar. 

Öfversikt af underordningarna. 

I. Bakkroppen 1o-ledad; första leden utan ventraltub, men 

en del af lederna ofta med utstjälpbara blåsor. Vissa bak- 

kroppsleder med pariga, icke sammanvuxna extremitetbild- 

ningar. Antenner mangledade. 2 eller 3 klor, fästa bred- 

vid hvarandra. I bakändan 2 eller 3 långa, ledade borst. 

1. Dorstsvansar. Thysanura. 

Entomol. Tidskr. Arg. 27. H. 4 (1906). 16 
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Il. Bakkropp högst 6-ledad, första leden med ventraltub; de 

öfriga lederna antingen utan extremitetbihang eller med 

gaffelformigt bihang pa 4. eller 5. leden. Antenner högst 

6-ledade (sista leden stundom ringlad). ı eller 2 klor, i 

senare fallet fästa öfver hvarandra. Bakändan utan ledade 

borst. 2. Hoppstjärtar. Collembola. 

Första underordningen. 

Borstsvansar. Thysanura. 

Sitt namn ha borstsvansarna erhållit af den sista bak- 

kroppsledens pariga bihang, som hos alla våra arter äro ut- 

dragna till länga, tradformiga, mangledade borst. Hos vissa 

är denna led äfven försedd med ett oparigt bakatriktadt midt- 

borst af samma utseende som sidoborstparet. 

Kroppen är hos vissa beklädd med metalliskt skimrande 

fjäll, som på spritlagda exemplar förlora sin glans och oftast 

affalla. 

Mundelarne äro bitande, hos Lepismide och Machilide 

sasom hos alla högre insekter fritt utstående från hufvudets 

undre yta. hos Campodeid@ indragna inom ett slags mun- 

håla, så att endast deras spetser kunna skjutas fram. 

Hos oss finnas: endast 3 (I. 4) arter. 

Öfversikt af familjerna. 

I. Sista bakkroppsleden med 2 långa borst. Huden ej fjäll- 

beklädd. Ögon saknas. 1. Campodeide. 

II. Sista bakkroppsleden med 3 långa borst. Huden fjällbe- 

klädd. 

A. Kroppen nästan cylindrisk, ofvan starkt hvälfd. Ögon 

stora, sittande ofvanpa hufvudet, bestående af talrika 

(400— 500) facetter. 2. Machilide. 

B. Kroppen nedplattad, ofvan föga hvalfd. Ögon små, 

fästa på hufvudets sidor, ofvanifran knappt synliga, be- 

stående af ett fåtal (12) facetter. 3. Lepismide. 
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1. Fam. Campodeidæ. 

Sma, smala, langsträckta insekter. 2.—7. 

bakkroppslederna med korta, borstformiga 

extremitetbihang och innanför dessa korta ut- 

stjälpbara bläsor. 

1. Sikt. Campodea Wesrw. 

1. C staphylinus WESTW. Larvborstsvans. 

(fig. 1.) Gulhvit. Längd 5—6 mm. — S.o. 
Im. SV. 

Allm. under stenar, ofta tillsammans med myror. 

2. Fam. Machilidæ. 

Andborsten mycket langa; det mellersta 

längst.  Borstformiga extremitetbihang pa 2. 

till 7. bakkroppslederna. Utstjälpbara blasor 

pa 1.—7. bakkroppslederna. 
Fig. I. Campodea 

staphylinus. 

Hithörande arter springa snabbt och hoppa val. PI 

Ofversikt af släktena. 

I. Antenner icke längre an °/, af kroppslängden. Sista bak- 

kroppsledens midtborst så långt som kroppen, dess sido- 

borst mycket kortare. 1. Mackilis. 

II. Antenner och sista bakkroppsledens midt- 

borst längre an kroppen. 2. Petrobius. 

I. Sikt. Machilis L. 

1. M. polypoda IL. Bronsbrun med svarta 

fläckar, metallglänsande. Längd till 11 mm. 

— Förekommer sannolikt i s. Sv. 
Lefver under affallna löf. 

2. Slkt. Petrobius LEACH. 

1. P. maritimus LEACH. (fig. 2.) Brun- 

svart, starkt metallelänsande. Längd 8—14 

mm. VastralSk.=-Boh. Hist Pehobius 

Under stenar och på klippor vid kusten. maritimus. 
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3. Fam. Lepismidæ. 

Andborsten kortare än hos föreg. familj; 

midtborstet längst. 8.—0. bakkroppslederna med 

borstlika extremitetbihang. Utstjälpbara blåsor 

saknas. 

Springa snabbt men kunna ej hoppa. 

I. SIT IepISMan 

1., L. saccharine L. Nattsmyg. (fig. 3) 

Starkt silfverglansande. Langd ung. 10 mm. 

Fig. 3. Allm. 1 magasiner, skafferier, visthus o. d.: upptrader 

Lepisma äfven i det fria under stenar. Lefver af vegetabiliska amnen 

saccharina. och gör skada genom att den förtär mjölvaror, tyg, papper 0. d. 

Andra underordningen. 

Hoppstjärtar. Collembola. 

Det för colembolerna mest karakteristiska är bildningen 

af deras hoppapparat, hvilken endast i ett fåtal fall saknas 

och då, som embroyonalutvecklingen visat, är reducerad. 

Hoppapparatens viktigaste del är hoppgaffeln. Denna är 

bildad af 4. bakkroppsledens benpar, som är fäst nära bu- 

kens midtlinje, och hvars basala delar sammansmält till ett 

oparigt stycke, manubrium. Fran 

detta utgå de både gaffelgrenarna, 
som oftast bestå af 2 leder, den 

inre, vanligen längre delen, dens, 

och den förhårdnade, oftast med 

tänder försedda ändleden, ucro. 

Hos många former har hoppgaffeln 

ryckt tillbaka till 5. bakkroppsle- 

den. I hvilläget ligger gaffeln sla- 

ven framåt längs djurets buksida 
och fasthålles i detta läge af den 

pariga gaffelhaken, som bildas af 

3. bakkroppsledens mycket redu- Fig. 4. Mandibel (till vänster) 

cerade benpar. och maxill af Orchesella cincta. 
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Första bakkroppsledens benpar är äfvenledes starkt redu- 

ceradt och sammansmält till den s. k. ventraltuben, som 

omsluter tvenne tunnväggiga, utstjälpbara blasor, som ätmin- 
stone i vissa fall synas tjäna till vidhäftningsorgan efter 

språnget. 
Hos de flesta arterna äro bakkroppslederna 6, men hos 

sminthuriderna äro dessa förenade till tvenne grupper, så att 

bakkroppen hos dessa till det yttre endast består af en 

större, främre och en bakre, mindre led. 

Antennerna vanl. 4-ledade; högst 6-ledade. 

Mundelarne såsom hos Campodea indragna i ett slags 

munhäla. De äro i allmänhet bitande (fig. 4) 
gande (fig. 5), då 
mandibler och maxil- 

ler fa tyggytorna re- 
ducerade och mun- 

partiet oftast blir ka- 

celformigt utdraget. 
Pa hufvudet, strax 

, stundom su- 

bakom antennerna, 

ha mänga arter ett 
egendomligt sinnes- 

organ, postantennal- 

organet, som bestar 

af en eller flere regel- 

bundet ordnade upp- 
höjningar, s.k.tuberk- Fig. 5. Mandibel (till vänster) och mundelar 

ler, Milles lancer (utom mandiblerna, som här äro afskurna) af 

synas som ringar. 

Ögonen äro i regel 16, sittande i tvenne grupper. 

Mellankroppens benpar äro i regel försedda med tvenne 

klor, en öfre större och en undre mindre, bada ofta i inre 

kanten försedda med tänder. Vid skenbenets nedre del, strax 

ofvan klorna (tarsen är näml. ytterst obetydlig, enledad) sitta 

ofta långa, merendels bagformigt böjda s. k. känselhär, som i 

spetsen äro kullikt uppsvälda eller spadlikt utbredda. Dessa 

kallas i det följande helt enkelt kulhar och äro af vikt för 

artbestämningen. 

I Sverige äro hittills 129 arter kända. 

Anurida maritima. 
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Hoppstjärtarna förekomma mycket allmänt pa mörka, fuktiga ställen, 

säsom i barkspringor, under stenar och träbitar, under mossa och lafvar, 

hafstäng och fallna löf, i och under blomkrukor och på undersidan af hatt- 

svampar. Vissa uppehålla sig hufvudsakligast på gräs och örter, andra på 

ytan af salt eller sött vatten. Talrikt uppträda några arter på snön, »snö- 

loppor», där de synas godt trifvas, äfven uppe på våra högsta fjälltoppars 

snö- eller jökelfält. Deras näring utgöres af mer eller mindre förmultnade 

växtdelar, algtrådar och svamphyfer, frömjölskorn m. m. 

För att insamla hoppstjärtar betjänar man sig med fördel af en i sprit 

doppad pensel. De förvaras i stark sprit. Vid undersökningen af dem måste 

man använda stark mikroskopisk förstoring, och för att man skall tydligt 

kunna se ögon och postantennalorgan, klornas beväpning, hårens utseende 

och en hel del andra för bestämningen nödvändiga detaljer, är det lämpligt 

att göra djuren genomskinliga medelst en droppe kalilut, som man tillsätter 

vid täckglasets kant. 

Litteratur. 

T. TULLBERG. Sveriges podurider. Vet. Ak:s handl:: 1872. 

H. ScHöTT. Zur systematik und Verbreitung palærctischer Collembola. Vet. 

Akad. handl. 1893. 

Smärre uppsatser af ScHÖTT, WAHLGREN, ÅGREN. 

Öfversikt af familjerna. 

I. Kroppsform långsträckt. Bakkropp med 6 leder (i nagra 

få fall äro gränserna mellan de 2 eller 3 sista lederna 

otydliga). Hufvud horisontalt. 

A. Hoppgaffel, om sädan finnes, fäst pa 4. bakkropps- 

leden. 1. mellankroppsleden synlig fran ryggsidan. 

Antenner korta, 4-ledade. Postantennalorgan finnes of- 

tast och då nästan alltid bestående af ett flertal ring- 

formigt ordnade upphöjningar. Analtaggar, fästa pa 

analpapiller, finnas ofta. Huden nästan alltid kornig. 

1. Achorutide. 

B. Hoppgaffel finnes (und. Arurophorus), fast pa 5. bak- 

kroppsleden (und. några /sofoma-arter). 1. mellankropps- 

leden ej eller otydligt synlig fran ryggsidan. Anten- 

ner vanl. långa, 4—6-ledade. Postantennalorgan saknas 

vanligen; om det finnes, är det ringformigt, d. v. s. 

endast bestående af 1 upphöjning. Analtaggar saknas. 

Huden ej kornig. 2. Entomobryida. 
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II. Kroppen mer eller mindre klotformig. Bakkroppslederna 

mer eller mindre tydligt sammansmälta till ett större 

främre och ett mindre bakre segment. Hufvud vertikalt. 

A. Mellankroppen från ryggsidan ungefär lika lång som 

bakkroppen. Bakkroppsledernas gränser tydliga pa 

ryggsidan. Ytterst liten (0,25 mm.) art. 3. Neelide. 
B. Mellankroppen obetydligt utvecklad, från ryggsidan 

knappt synlig. De sammanvuxna bakkroppsledernas 

gränser nästan alltid fullständigt utplånade. 

4. Sminthuride. 

I. Fam. Achorutidæ. 

Sma, hôgst 2 mm. stora arter, vanligen med kort eller 

ingen hoppgaffel. Hos arter tillhörande underfam. Onychzn- 

rine finnas vid antennbaserna, vid hufvudets bakkant och på 

ett flertal af kroppslederna ett slags rundade ögonliknande 

organ, som vid mycket stark förstoring visa sig vara försedda 

med en springlik öppning; dessa kallas pseudoceller. 

Öfversikt af underfamiljer och släkten. 

I. Kroppen utan pseudoceller. Kroppsfärg ej hvit (und. 

Aphoromma). Ögon finnas (und. Aphoromma). 

A. Kroppen utan vårtlika upphöjningar. — 1. underfam. 

Achorutin«. 

1. Hoppgaffel finnes, ehuru stundom starkt reducerad. 

a. Hoppgaffel lang, naende ventraltuben. 

9. Podura. 

b. Hoppgaffel ej naende ventraltuben. 

a. Analtaggar 2 eller o. 

= Ögon på hvarje sida 8. Postantennalorgan 

finnes. 

+. Undre klo finnes. I. Achorutes. 

++. Undre klo saknas. 

\. Mundelar bitande. 1. Achorutes. 

\§. Mundelar reducerade, sugande. 

&. Munpartiet kägellikt tillspetsadt. 

3. Pseudachorutes. 
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Munpartiet ej kägellikt tillspetsadt. 

2. Prachystomella. 

NO 

Soy 

Ogon pa hvarje sida 5. 

+. Analtaggar 2, sma.  Postantennalorgan 

saknas. 4. Xenylla. 

+. Egentliga analtaggar saknas; ı stället 

finnas i bakandan tva hvarandra narsta- 

ende, större, taggliknande hudkorn. Post- 

antennalorgan finnes. 7. Odontella. 

ß. Analtaggar 3 | 4 Hoppgaffel obe- 

tydlig. 

= Analtaggar 3, raka, egentligen en- 

dast förstärkta har. 8. Friesea. 

** Analtaggar 4. 10. Tetracanthella. 
2. Hoppgaffel, undre klo och analtaggar saknas. 

a. Ogon ga hvarje sida 5. Färg mörk. 
5. Anurida. 

b. Ogon saknas. Färg hvit. 6. Aphoromma. 

B. Kroppen med talrika i rader ordnade värtlika upphöj- 

ningar. — 2. underfam. Neanurm®e. ~ 11. Neanura. 

II. Pseudoceller finnas. Kroppsfärg hvit. Ögon saknas. — 

3. underfam. Onychiurine. 

A. 3. antennleden med 4—5 kägelformiga sinnesorgan. 

Postantennalorganets tuberkler vanligen färre än 40. 

12. ÖOnychiurus. 
B. 3. antennledens »sinneskäglor» 2, jamntjocka, böjda emot 

hvarandra. Postantennalorganets tuberkler öfver 40. 

13. Zullbergia. 

I. Underfam. Achorutinæ. 

I. Sikt. Achorutus TEMPEL: 

Kroppsform såsom fig. 6. Af vikt för art- 

bestämningen äro bl. a. de a 4. antennleden be- 

fintliga s. k. luktharen, gröfre, tunnväggiga, na- 

got bagböjda, jämntjocka och i spetsen afrun- 
Fig.6. Achorules 

purpurascens. Cade härlika bildningar. 
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Artöfversikt. 

I. Undre klo finnes. 

A. Analpapiller med analtagger finnas. 

I. Analtaggar åtminstone så långa som l/> öfre klon. 

a. Analtaggar kortare än öfre klon Färgämnet mörkblätt, likfor- 

migt fördeladt öfver kroppen. Analpapiller vid basen åtskilda. 

I. A. longispinus. 

b. Analtaggar lika med eller längre än ôfre klon. Färgämnet flack- 

eller punktformigt fördeladt.  Analpapilier vid basen samman- 

stötande. 

g. Färgämne grablatt-violett, glest fördeladt. Undre klon knappt 

hälften så lång som den öfre. 2. A. armatus. 

3. Färgämne mörkviolett; bottenfärgen blott sparsamt genom- 

lysande. Undre klon nar utanför den Öfres spets. 

3. A. filiformis. 

2. Analtaggar kortare an !/» öfre klon. 

a. Undre klon åtminstone på främre benparet borstformig, mot 

spetsen jämnt afsmalnande, utan lamell på insidan. 

g. Ryggens borst sågade. Skenben utan kulhär, men med 

ett långt spetsigt borst. 5. A. serratus. 

3 Ryggens borst enkla, ej sägade. 

*. Skenben med I kulhar. Alla undre klorna utan inner- 

lamell. 4. antennleden med 9—10 lukthär. 

7. A. manubrialıs. 

Skenben utan kulhar men med långt spetsborst. 2. och 

3. benparets undre klor med obetydlig innerlamell. 4. 

antennleden utan typiska lukthär. 

Sr Auınidalıs. 

b. Undre klon vid basen med tydlig innerlamell. 

a. Mucro i spetsen bred, tvärhuggen, fran sidan sedd nästan 

4-kantig.! 

Dens med 2—7 korta, koniska taggar i bakre kanten. 

(Fig. 9.) 9. A. somahs. 

** Dens utan taggar ehuru ofta med gröfre korn i bak- 

kanten. 

T. Dens högst 4 ggr. längre än mucro. 

$. 4. antennleden med 5—6 yttre, I öfre och 2 inre 

4 lukthär. Dens 3 ggr. längre än mucro. 

10. A. mis. 

§§. 4. antennleden med 3—4 yttre, I Gfre och 2 inre 

lukthär. Dens 4 ger. längre än mucro. 

12. A. tormeensis. 

ff. Dens 5—6 ggr. längre än mucro. 11. A. lapponicus. 

1 Till denna afdelning skulle kanske också A. rufescens och A. Bengis- 

sont kunna räknas, hvarför det är bast att jämföra med figurerna. 
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5. Mucro (fransett dess lamellartade utvidgning) mot spetsen 

afsmalnande eller åtminstone ej tvärhuggen. 

*. Dens mot spetsen tjockare än vid basen. 

+. Mucro, se fig. 8. 6. - A. rufescens. 

it. Mucro, se fig. IO. 13. A. Bengissoni. 
xx . Dens mot spetsen afsmalnande ell. atminstone ej tjockare 

än vid basen. 

T. Skenben med 2—4 kulhär. 

$. Mucro starkt krökt med bred lamell.! 

4. A. viaticus. 

SS. Mucro nästan alldelas rak med smal lamell. 

14. <A. purpurascens 

ri. 2 kulhar. 15. A. Reuteri. 

B. Analpapiller och analtaggar saknas. Undre klo utan lamell. 1 kulhar. 

| 16. A. neglectus. 

1J. Undre klo saknas. 

A. Analtaggar (små) finnas. 17. À. ununguiculatus. 

B. Analtaggar saknas. 

I. Postantennalorgan af 4—6 tuberkler (fig. 11). 18. A. crassicornis. 

2. Postantennalorgan bestäende af 1 tuberkel. 19. A. inermis. 

1. A. longispinus TULLB. Mucro 1 spetsen 

krokt, med bred lamell. Undre klon med 

lamell. Längd 2 mm. — Lappl. 

A. armatus Nic. Undre klon som föreg. 

Mucro ungef. som foreg., men lamellen 

med en stor tand vid midten (fig. 7). 

Längd I mm. — Sk.—Lappl. 
Under bark, träbitar, löf o. d., särskildt allmän i 

hattsvampar. 

3. A. filiformis WAHLGR. Undre klon med 

bo 

Fig. 7. Mucro af lamell. Mucro som föreg. Längd 1,5 mm. 

Achorutes armatus; u Lappl. 

Al yttre, Il inre Under trabitar, biand gras. 

lamell. 4. A. viaticus TULLB. Mörkt blasvart. Sken- 

ben med 3 kulhar. Analtaggar täml. 

starka, något längre än analpapillerna. Dentes betydligt 

Jämtl. längre än manubrium. — Boh., Gottl. 
Under stenar, i diken, ofta i stora massor på såväl salt som sött 

vatten. : 

A. serratus AGR. Grå, med nätformigt fördeladt färg- 
ämne. Analtaggar små. Manubrium = dens + mucro. 

OL 

! Mucro är hos detta släkte i regeln försedd med tvenne lameller; har 

Och i det följande asyftas alltid den vttre, större lamellen. 
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Mucro i spetsen krökt med smal, jämnbred lamell. 

Längd 1,5 mm. — Lappl. 
Funnen under en sten (I ex.) 

A. rufescens Nic. (fig. 8.) Analtaggar sma, svagt 

krôkta. Dens nagot langre an manubrium. Mucro 

i spetsen krökt med stor, otandad lamell. Längd 

Oo mm. — Sk. s. 

A. manubrialis TULLB. Brungra, rödaktig eller Fig. 3. 
mörkbla, ofta med smä ofärgade fläckar. And ag 

taggar små, raka. Mucro nästan rak med smal Dr 

lamell. Manubrium ung. = dens + mucro. Längd ns. 

1,5 mm. — Sk.-—Uppl. s. 
Under träbitar, bland multnande ämnen, i gräs. 

A. mvalis ÅGR. Blägra; färgämnet fläckformigt förde- 

ladt. Analtaggar sma, knappt krökta. Manubrium — dens 

+ mucro. Mucro : rak eller svagt böjd, med en trubbig 

tand nära spetsen och med täml. bred lamell. Längd 

I mm. — Häls. 

På snö. 

A. socialis UZEL. Snöloppa. (fig. 9.) 

Mörkblå. Analtaggar starka, något 

krökta. Skenben med kulhar. Längd 

(=, MANN. — Og.—Angerm., Jamtl. 

Pa snö, ofta 1 oerhörda massor. 

A. mitis ÅGR. Mycket lik föreg: — 

Lappl. 
Under stenar. u SER Pr 

i : Fig. 9. Gaffelben af 

A. lapponicus AXELS. Môrkviolett. Anal-  A4choyutes socialis. 
taggar tamligen starka, nagot krökta. 
Skenben med 5 kulhar, af hvilka ett ar storre an de 

öfriga. Längd ung. I mm. — Lappl. 
Under bark, spanor, pa svampar. 

A. torneensis WAHLGR. Mörkblå. Analtaggar sma, knappt 

krôkta. Langd 1 mm. — Lappl. 

Under trabitar, stenar, pa vatten. 

A. Bengtssoni AGR. (fig. 10.) Olivbrun, med ledgranser och 

talrika flackar färglösa. Analtaggar sma, svagt krökta. 

Längd I mm. — Lappl. 
Under stenar. 3 
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14. Al. purpurascens LUBB. (Fig. 6.) Bla eller rödviolett. 

Analtaggar sma, svagt krökta. Längd 2 mm. — Sk.— 

Jamtl. 

Under stenar, trabitar o. d. 

15. A. Reuter? AGR. Svartbla. Mucro böjd, med en trubbig 

tand nara spetsen och med bred lamell. 

Analtaggar sma, raka. Längd 1 mm. — 

Boh. 
I mangd under tang. 

16. A. neglectus BORN. Mörkt grabla med 
flackformigt fordeladt fargamne. Mucro 

i spetsen nagot böjd, med tydlig lamell. 

Längd 0,8 mm. — Og. 

Under frabitar, s. 

17. A. ununguiculatus TULLB. Längd 1 

mm. — Uppl. 
Fig. 10. Gaffelben af Under barken pa ett trad. (I ex.) 

Achorutes Bengtssont. 18 À. crassicornis. SCHOTT. (fig. 11.) Gra- 

bla. Skenben med 1 kulhar. Mucro 

spetsig, mycket svagt bojd, med smal lamell. Längd 

0,75 mm. — Og. 
Pa blomkruka. 

19. A. inermis TULLB. Grabla. Mucro utan tydlig la- 
mell. Skenben med 2 kulhar. Längd 1 mm. 

Sms Mo, Uppl.,. Lappl: 
Under bark, spanor o. d. 

2. Sikt. Brachystomella Acr. 

I. À. maritima AGR. Violett. Analtaggar saknas. 

Kulhar pa skenbenet saknas. Manubrium = Fig. 11. Post- 

dens + mucro. Mucro täml. tjock, nästan rak, ?'nnalor- 
. Å +; gan och ögon 

med obetydlig lamell. Läned 1 mm. — Skor >, D > af Achorules 

Lefver under täng. crassicornis. 

3. Sikt. Pseudachorutes TUILB. 

Analtaggar saknas. Mucro krökt, med tydliga lameller. 
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Artöfversikt. 

I. Postantennalorgan finnes. 

A. Skenben utan kuihar. 

I. Postantennaltuberkler 6. Längd 0,75 mm. 1. P. tuberculatus. 

2. Postantennaltuberkler flera. Större arter (öfver 1 mm.). 

a. Postantennaltuberkler 10. 2. P. subcrassus. 

b. Postantennaltuberkler 15—18. 3. P. lapponicus. 

B. Skenben wed I kulhär. A MP-UBOrnert. 

Il. Postantennalorgan saknas. 5. P. silvaticus. 

1. P. tuberculatus SCHÖTT. Bla. — Og. 
Under trabitar, s. 

2. P. subcrassus TULLB. Blekt grabla. Längd 1,3 mm. 

— Gottl. 
I spänhög, s. 

3. P. lapponicus ÄGR. Mörkblä med ljusare ledgränser. 

Längd till 2,3 mm. — Lappl. 
Under sten. 

4. P. Börneri SCHOTT. Blasvart. Postantennalorgan 

med 6—10 tuberkler. Längd 0,7; mm. — Ög. 

Under träbitar. 

5. P. silvaticus Acr. Bla. Skenben utan kulhar. Längd 

I mm. — Sk. 

Under bark pa en torr bokgren. (I ex.) 

4. Sikt. Xenylla TuLLe. 

Artôfversikt. 

I. Muero ooh dens åtskilda genom en led (fig. 12). I. A. humicola. 

Il. Mucro och dens sammansmälta utan tydlig gräns (fig. 12). 

A. Mukrodens med tydlig, fast smal lamell; tydligt längre än 3. ben- 

parets klo. 2. X. maritima. 

B. Mucrodens utan lamell, ej eller föga längre än 3. benparets klo. 

1. Mörkblå, glänsande. Gaffelhakens grenar med 3 tänder. 

SE CAT re 

2. Ljusare, ej glänsande. 

a. Grablä. Gaffelhakens grenar med I (—2?) tänder. 

4. X. brevicauda. 

b. Blekgrä. 5. X. pallida. 

1. À. humicola FABR. Mörkblå. Längd 2 mm. — S. 

OPA) SV: 

På hafsstränder under tång, i klippspringor. 
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X. maritima TULLB. Grabla. Längd 1,5 

mm. — Sk.—Lappl. 
Under tång, träbitar, lafvar o. d. 

N. zuftida TULLB. Längd I mm. — Uppl. 
Under bark, s. 

A. brevicauda TULLB. Längd ı mm. — 

Boh., Smal., Gottl., Uppl. 
Under bark, bland mossa. 

N. pallida ÄGR. Längd ı mm. — Sk. 
Under träbit pa sand. 

Fig. 12. Mucro af Xe" . 
Ba woe 

nvilahumicola och (till 

hôger) gaffelben af 

X. marıtıma. 

5. oikt. Anurida LABOULB. 

Mundelar, se fig. 5. 

Artöfversikt. 

I. Postantennalorgan ringformigt, af 7—9 tuberkler (fig. 13). g. 

I. A. maritima. 

IT. Postantennalorgan ovalt, af 24—28 tuberkler (fig. 13). 

NN A. Tullbergi. 

I. À. maritima LABOULB. Längd 

2—3 mm. — Vastra Sk.—Boh. 

Under stenar vid stranden och pä vatt- 

net. 

2. "AN Tullberse‘SCHörT.. Längd 

DD - aint Cole Llalsasayal Be Se 

vid kusten som inuti landet. Fig. 13. Ogon och postantennal- 
organ af Anurida maritima och 

(till höger) A. Tullbergı. 
Under trabitar, pa vatten, s. 

6. Sikt. Aphoromma. M. GILL. 

1. „1. granaria Nic. Postantennalorgan ringformigt, af 12—15 

tuberkler. Längd 1 mm. — Gottl., Söderm.—Lappl. 
Under trabitar, stenar o. d. 

7. Sikt Odontella. SCHAFF. 

i. O. suecica AGR. Bla. Postantennalorganet bestående af en 

enda stor tuberkel med 4 utstående, afrundade hörn. Ma- 
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nubrium = dens + mucro. Mucro 1 spetsen krökt, med 

lamell, bestående af 2 stora, trekantiga flikar. Längd 1 

mm. — Sk. 

Under bark (1 ex). 

8.. Sikt. Friesea D. T. 

Mundelar reducerade. Postantennalorgan och undre klo 

saknas. Ogon 8 pa hvarje sida. 

Artôfversikt. 

I. Bakkroppsleder utan borst, som i spetsen äro kulformigt uppsvällda. 

I. F. mirabilis. 

Il. Bakkroppslederna och i synnerhet den bakersta med kulborst. 

2. F. claviseta. 

1. À. mirabilis TULLB. (fig. 14) Blekt blagra. 

Hoppgaffel ytterst liten, med nästan vartlika > we 

gaffelerenar. Analtaggar, se fig. 14. Längd he 

1,3 mm. — Uppl., Gotl. 

F. claviseta AXELS. Grabla. Hoppgaffel na- Fig. 14. Sista Là 

got större än hos föreg., med 2-tandad mucro. Pekkroppsleden 
af Friesea mira- 

Baned or, 0, mm. Op. ap 
= Ss 

Under träbitar, s. 

92. Sikt- Podura E 

Kroppen kort och _ bred. 

Egentligt postantennalorgan sak- 

nas. Undre klo och analtaggar 

saknas. 8 ögon pa hvarje sida 

1. Praguatzca ly (fig-15). Svavt- 

eller rodviolett.  Gaffelben 

mycket långa, bagformiga, 
med spetsarna konvergerande. Längd I mm. Sk.—Lappl. 

Pa vatten. 

10. Sikt. Tetracanthella' ScHorr. 

Kroppen smal, långsträckt. Postantennalorgan af en tu- 

berkel, langsträckt. Ogon pa hvarje sida 8. Undre klo finns. 



240 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1900. 

1. 7. pilosa SCHÔTT. Mörkbla. Skenben med flera 

kulhar. Hoppgaftel mycket liten. Manubrium betydligt längre 
an gaffelbenen. — Boh., Jämtl. 

Bland mossa. 

2. Underfam. Neanurinæ. 

11. Slkt. Neanura M. GILL. 

Kroppen bred (fig. 16). Postantennalorgan, 

hoppgaffel, analtaggar och undre klo saknas. 

Mundelar sugande. 

1. N. muscorum TEMPL. Daggbla Ögon 3 

pa hvarje sida. Langd 2 mm. — Sk.— 

Lappl. 

Under bark, träbitar, mossa o. d., a. 

| 3. Underfam. Onychiurine. 
Fig. 16. Neanura 

muscorum tran 12. Sikt. Onychiurus GERV. 
buksidan. tv ven- 

traltub, Obs. det Hoppgaffel saknas. 

kägelformigt ut- 

dragna munpartiet. 

Artöfversikt. 

I. Analtaggar finnas. 

A. Postantennalorgan med talrika tuberkler. 

1. Antennbasen med 3 pseudoceller, Postantennalorgan med 25—44 

tuberkler (fig. 17). I. O. armalus. 

2. Antennbas med 2 pseudoceller. Postantennalorgan med 12—10 tu- 

berkler, som äro försedda med flera fingerlika utskott (fig. 18). 

2. O. ambulans. 

B. Postantennalorgan med. 1—2 (3?) tuberkler. Antennbas med 3 pseu- 

doceller. 

I. Postantennalorgan bestående af 1 tuberkel. 3. 0. Schölli. 

2. Postantennalorgan bestäende af 2 tuberkler. 4. 0. affinıs. 

Il. Analtaggar saknas. 

A. Strax bakom den tydligt afsatta antennbasen, som bär 2 pseudoceller, 

befinner sig en något mindre pseudocell. Postantennalorgan med 14—17 

tuberkler med talrika fingerlika utskott. 5. O. fimentarius. 

B. Pseudocell bakom antennbasen saknas. 2. O. ambulans. 
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DO: armatus SLULLBS (toy) Eängdr 135, mms) iSk.— 

Lappl. 
Under stenar m. m., i blomkrukor, a. 

2. O. ambulans L. Analtaggar saknas stun- 

dom. (f. zuermis ÅGR). Längd 2 mm. 

— Sk.—-Jämtl. 
Under lof, stenar o. d., i blomkrukor, ej a. 

3. ©. Schötti Lie-PETTERS. Längd 1,5 mm. 
er Si: Fig. 17. Antennbas, 

På multnande trä. pseudocellerochpost- 
© | antennalorgan af 

a 0. affinis AGR. — Sk. SL un 
Under tallbark. ae. On, 

5: ©. fimentartus L. Längd 1 mm. — Sk.—Uppl. 
Under löf, i blomkrukor. 

13. Släkt. Tullbergia LUBB. 

Kroppsform smärtare än hos föreg. 
eönatodan ooseoinseeesge, N De TE (fig. 19). Hoppgaffel saknas. Anal- 

0000086; Ssouvcoe coerce 
900005 DOM HE 39.25 00° taggar finnas. 

T. Krausbauert BORN. (fig. 19). Anal- 

tagear 2. Postantennalorgan med 40— 

50 tuberkler. Undre klo ytterst liten. 
Längd 1 mm. -— Uppl: 

Fig. 18. Postanten- I. 

nalorgan af Onychiu- 

vus ambulans. 

Under stenar, s. 

2. Fam. Entomobryidæ. 

Större eller mindre, långsträckta arter, nästan alltid med 

väl utbildad hoppgaffel, 

hvars mucro är försedd 

med tänder. Undre klo 
finnes (und. Anuropho- 

rus). Fig. 19 Tullbergia Krausbauert 

Öfversikt af underfamiljer och släkten. 

l. ı och 2. bakkroppslederna i regel nästan lika långa. 

Kroppen ej klädd med fjäll eller mot spetsen förtjockade, 

Entomol. Tıdskr. Arg. 27. H. 4 (1906). 17 / 
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allsidigt fjädrade borst. Hoppgaffel fäst pa 4. eller 5. 

bakkroppsleden.  Postantennalorgan finnas i regel. —1. 

underfam. Isotomin«. 

A. Hoppgaffel saknas. 1. Anurophorus. 

B. Hoppgaffel finnes. 2. Jsotoma. 

3. och 4. bakkroppslederna vanligen betydligt oliklanga 

Kroppen med allsidigt fjädrade, ofta mot spetsen för- 

tjockade borst. Hoppgaffel alltid på 5. bakkroppsleden. 

Postantennalorgan saknas. 

A. Kroppen ej fjälllbeklädd. 4. bakkroppsleden längre 

än 3. — 2. underfam. Entomobryine. 

1. Antenner 6-ledade. 4. bakkroppsleden 2 ger sa 

lang som 3. 3. Orchesella. 

2. Antenner 4-ledade. 4. bakkroppsleden minst 3 

ger sa lang som 3. 

a. Skenben utan kulhar. Ögon saknas. 

4. Sznella. 

b. Skenben med kulhär. Ögon 8 pä hvarje sida. 
5. Entomobrya. 

B. Kroppen fjällbeklädd. 

I. 3. bakkroppsleden längre än 4. Hoppgatielns den- 

talgrenar 3-ledade, med taggar pa insidan. Mucro 

långsträckt. — 3. underfam. Tomocerine. 

6. TLomocerus. 

2. 4. bakkroppsleden längre an 3. Hoppgaffelns 

dentalgrenar oledade. 4. underfam. Lepidocyrtine. 
a. Antenner 4-ledade. Sista antennleden ej ringlad. 

gZ. Mucro kort, 2-tandad. 

= Hoppgaffel utan fjäll. 2. mellankropps- 
leden aldrig framskjutande öfver huf- 

vudet. ii td! 

Hoppgaffel med fjäll, särskildt pa un- 

dersidan (utslagen gaffel). 2. mellan- 

kroppsleden stundom framskjutande 

öfver hufvudets bakkant. 
8. Lepidocyrtus. 

3. Mucro lång, mer än en ‘/;dens. Hvit 

art utan ögon. 9. Cyphoderus. 
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b. Antenner 5-ledade (basled rätt obetydlig). 

Sista antennleden ringlad. 10. Heteromurus. 

I. Underfam. Isotominæ. 

I. Sikt. Anorophorus Nic. 

Liten, mörk, achorutid-liknande art, som dock lätt skiljes 

fran sadana achorutider, som sakna hoppgaffel, genom bristen 

pa analtaggar, genom den väl utvecklade sista antennleden, 

genom 8 ögon pa hvarje sida och bitande mundelar. 

I. A. laricis Nic. Svartblä eller brunaktig. Längd 1 mm. 

— Sk.—Lappl. 
Under bark, träbitar m. m. 

2... Sikt, Isotoma BouR.. 

Artöfversikt. 

I. Ögon saknas. Helt hvita arter. 

A. Postantennalorgan saknas. Hoppgaffel pa 5. bakkroppsleden. 

Mucro 3-tandad. 14. I. minor. 

B. Postantennalorgan finnes. Hoppgaffel på 4. bakkroppsleden. 

Mucro 2-tandad. 9. I. fimentaria. 

II. Ögon och postantennalorgan finnas. 

A. Ögon färre än 8 på hvarje sida. 

1. Ögon på hvarje sida 4. Gaffel på 5. bakkroppsleden. 

13. I. notabilis. 

2. Hoppgaffel på 4. bakkroppsleden. Ögon färre än 4. 

a. Ögon på hvarje sida 2 1. 3. 

g. Ogon 3. 6. I. sexoculata. 

B- Ogon 2. 7. I. quadrioculata. 

b. Ögon pä hvarje sida 1. 8. I. cacuminum. 

B. 8 ögon på hvarje sida. 

1. Gaffelns dentaldelar mot spetsen föga afsmalnande, nästan 

jämntjocka. Manubrium ungefär lika långt som gaffelbenen. 

a. Mucro, se fig. 21. I. I. crassicauda. 

b. Mucro af samma typ som I. Schötti, fig. 20. 

g. Inskärningen mellan mucronaltänderna grund, half- 

manformig. 2 Ie, Schott. 

B- Inskärningen mellan mucronaltänderna djupare. 

ge Ienneisa:- 

lo Gaffelns dentaldelar mot spetsen tydligt afsmalnande. 
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a. Gaffelbenen ej längre än manubrium. 

g. Mucro 3-tandad. Skenben utan kulhär. 4. I. minuta. 

3. Mucro 2-tandad. Skenben med 1 kulhär. 

5. I. clavata. 

b. Gaffelbenen betydligt langre än manubrium. 

g. Skenben utan kulhar. 

*, Mucro tjock med 2 korta tänder (fig. 20). Dental- 

delens spets med ett längt borst. Öfre klo läng 

och smal. 24. I. bidenticulata. 

** Mucro 3- eller 4-tandad. 

+. Mucro 3-tandad. 

§. 2afde 3 mucronaltänderna stående bred- 

vid hvarandra (fig. 20). Öfre klon med 

2 tänder pä insidan (fig. 20). Kroppen 

med länga, starka, ensidigt fjädrade borst. 

LO. 1. tuys: 

De 3 mucronaltänderna staende i rad. SP Dr 

y. Den innersta mucronaltanden tagg- 

liknande, riktad mot mucros spets 

(fig. 20). 18 I. ligrina. 

2. Innersta tanden lik de öfriga. 

17. I. maritima. 

ff. Mnero 4-tandad. 

§. De 2 inre mucronaltänderna ej belägna 

bredvid hvarandra; den yttersta belägen 

på undersidan (af den utslagna gaffeln); 

se fig: 20. 

n. Försedd med långa, ensidigt sågade 

borst. 11. J. maculata. 

47. Utan långa, ensidigt sågade borst. 

12. T. palustris: 

§§. De 2 inre mucronaltänderna vanligen 

bredvid hvarandra: om de stå efter hvar- 

andra, är den yttersta tanden ej belägen 

på undersidan. 

n. En af de innersta eller båda tän- 

derna taggliknande, riktade utåt. 

18. J. tigrina. 

Ingen af de innersta tänderna tagg- 

liknande. 
ss 

[ ]. Alla mucronaltänderna i rad. 

X. Färg gråblå. 

16. I. propinqua. 

Mp) bare vit. 

15. I. albella. 

[ |_|. De 2 innersta mucronaltänderna 
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belägna bredvid eller nära bred- 

vid hvarandra. 

x. Dens i spetsen med långt 

borst, som når utanför 

mucro. 17. I. maritima. 

xX. Dens utan sädant borst. 

©. Yttersta mucronal- 

tanden lang o. smal. 

langre an den näst 

vttersta (fig. 20). 

Färg gulbrun. 

19. I. olivacea. 

Färg bla. 

20. I. violacea. 

OO. Yttersta mucronal- 

tanden ej läng och 

smal. 

/\. Kroppen med 

långa tydligt 

sagade borst. 

Mucro tjcck m. 

korta tänder. 

Yttersta tan- 

den obetydligt 

kortare än den 

näst yttersta 

(fig. 20). 

21. I. hiemalis. 

Kroppen utan 

sågade borst. 

Yttersta mu- 

cronaltanden 

mycket. liten. 

!. Kroppen lang- 

hårig. 

22. I. intermedia 

!!. Kroppen kort- 

härig med ett 

fatal längre 

borst. 

23. I. fennica. 

3. Skenben med 2 (främre paret) eller 3 (bakre paren) 

kulhär. 

*. Mucro 3-tandad. 

t+. De 2 innersta tänderna stående bredvid hvar- 

andra. 25. I. sarekensis. 
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tt. De 3 tänderna stående i rad. 

26. J. Sensibilis- 

**, Mucro 4-tandad. 

+. R6dviolett-m6rkbla eller svart. 

27. I. arborea. 

ff. Gra-ljusbla. 28. I. cınerea. 

1. /. crassicanda TULLB. (fig. 20c). Svartblä. 4. bakkropps- 

leden längre än 3. Antenner ej längre än hufvudet. 

Antennleder ungefär lika långa. Längd 1 mm. — Sk., 

Gottl. 
Under tång vid kusten, under stenar vid insjöstränder. 

Fig. 20. a Fot. af Isotoma viridis, b—k mucro af b Isotoma Schott. c I. 

crassicauda, d I. palustris, e I. viridis, { I. bidenticulata, g I. tigrina, h I. violacea, 

i I. hiemalis, k I. cinerea. 

2. J. Schötti (fig. 20 b) D. T. Blägrä, stund. rödaktig. Lik 

föreg. Längd 2 mm. —- Sk.—Uppl. 
På och invid vatten. 

3. Z. incisa WAHLGR. Bläsvart. Lik föreg. Längd 1 mm. — 

Lappl. 
Under träbitar vid sjöstrand. 

4. 1. minuta TULLB. Grabla. Gaffel pa 4. bakkroppsleden, 
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som ar längre an 3. Yttersta antennleden dubbelt sa 

lang som näst yttersta. Langd 1 mm. — Gottl., Og. 
Under spanor, 1 blomkrukor. 

..J. clavata SCHOTT. Môrkblä. Sista antennleden föga 

längre an näst sista. Längd 1,5—2 mm. — Boh. 
Pa vatten vid stranden. 

I. sexoculata TULLB. Svartbrun. Gaffel pa 4. bakkropps- 

leden, som ar längre än 3. 4. antennleden dubbelt sa 

lang som 3. Langd 1,3 mm. — Gottl. 

Under tang. 

I. quadrioculata VULUB.  Grabla. Gaffel, bakkropp 

och antenner som föreg. Längd 1,3 mm. — Sk.—Lappl. 
Under spänor, mossa m. m., a. 

I. cacuminum \NAHLGR. Hvit med svarta 

ögon. Gaffel och bakkropp som föreg. 4. an- 

tennleden längre än 3. Längd 1,5 mm. — 

Lappl. i öfre fjällregionen. 

Under stenar. 

I. fimentaria L. Hvit. Gaffel, bakkropp och 

antenner som föreg. Längd I mm. — Sk.— 

Lappl. 
Under träbitar, stenar, i blomkrukor, a. 

I. viridis BOURL. (fig. 20 a, e och 21). Gul, grå, 
grön, rödviolett eller blå, ofta med talrika 

små ljusare fläckar och streck på ryggen. 

Helt ljusgul eller gulgrön ar f. pallida NIC.; 

starkt metallskimrande är f. mzcans AGR.; f. 

annulata Nic. har skarpt mörka bakre led- Fig.21. Iso- 

gränser; f. riparia Nic. har ett mörkt längs- ln 
band pa ryggen. Antenner dubbelt längre än men). 

hufvudet. De 3 sista antennlederna ungefär lika langa. 

Längd 4—5,5 mm. — Sk.—Lappl. 

På alla slags lokaler, a. 

I. maculata SCHÄFF. Gulaktig eller violett med ofull- 

ständigt mörkt längsband och ett nätverk af talrika fläc- 
kar och streck. Antenner som föreg. — Sk. 

Under löf (I ex.). 

I. palustris MÜLL. (fig. 20d). Gulaktig med svart langs- 

band pa ryggen. F. prasina REUT. saknar langsband; 
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hos f. brmaculata ÅGR. finnes utom längsbandet tva sido- 

fläckar pa sista leden; hos f. aguatilis MULL. finnas sido- 

fläckar på samtliga lederna. Antenner som föreg. Längd 
2—4,5 mm. — Sk.—Jamtl. 

Under löf, träbitar, blomkrukor, på vatten. 

I. notabilis SCHÄFF. Ljust gråblå. Postantennalorgan 

bredt elliptiskt, nästan så stort som hela ögonfläcken. 

3. och 4. bakkroppslederna nästan lika stora. Gaffelben 

2!/.—3 ggr manubrium. Mucro med 3 (ell. 4) tänder. 
Längd I mm. — Sk.—Lappl. 

Under stenar, träbitar, pa blomkrukor. 

I. minor SCHÄFF. Blahvit—rent hvit. 3. och 4. bak- 

kroppslederna lika. 4. antennleden dubbelt sa lang som 

3. Gaffelgrenar 2'/,—3 ggr manubrium. Längd 1 mm. 

— Sk.—Lappl. 
Under tang, stenar, blomkrukor. 

/. albella PACK. Hvit, vid stark förstoring med sma 

svartbla punkter. 3. bakkroppsleden nagot längre än 4. 

Postantennalorgan minst 3'/; ggr längre än en ögon- 

diameter. Längd 1,4 mm. — Og. 
Under bark och stenar. 

I. propingua AXELS. Grabla med ofärgade fläckar. 3. 

och 4. bakkroppslederna som föreg. eller lika långa. Post- 

antennalorgan ungefär 3 ggr ögondiametern. Längd 1,2 

mm. — Lappl. 

Under sten (1 ex.). 

/. maritima TULLB. Gra eller brun, ledgränser och tal- 

rika fläckar och streck färglösa. Bakkroppsleder som 

föreg. Klor ovanligt breda; öfverklon starkt krökt. Huf- 

vudformen har bred, tillplattad kropp och alltid 3 mucro- 

naltänder. Var. gracilis ÅGR. har smärt, cylindrisk kropp 

och 3—4 mucronaltänder. Längd 1,7 mm. — Västra 

Sk.—Boh. 

Under täng vid stranden. 

I. terina Nic. (fig. 20 g). Grablà 3. bakkroppsleden 

längre an 4. Längd I mm. — Sk.—Jämtl. 

I sågspån, under löf, pa snö. 

/. olivacca TULLB. Olivbrun. . Bakkropp som foreg. 

Postantennalorgan ovalt, mot ändarna nagot tillspetsadt, 
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2'/, ger längre än en ögondiameter. Längd 1,5 mm. — 
Og.—Lappl. 
Under stenar, bland mossa, vanligast dock pa snö. 

I. violacea TULLB. (fig. 20 h). Morkbla-—violett. 3. och 4. 
bakkroppslederna ungefär lika. Postantennalorgan ellip- 

tiskt, något längre än en Ögondiameter. Såsom en hit- 

hörande form kan anses /. mucronata AXELS. med rikare 

behåring (de längre borsten sågade) och ljusare färg. 

Längd 2 mm. — Sk.—Lappl. 
Under stenar, bland mossa. 

I. hiemalis SCHOTT. (fig. 201) Mörkblå. Bakkropp som 

föreg. Postantennalorgan elliptiskt, af en ögondiameters 

längd) Längd 2 mm. #02 UÜppli! 
På snö. 

I. intermedia SCHOTT. Mörkblå. Bakkropp som föreg. 

Postantennalorgan smalt ringformigt, 1'/; ggr så långt 

som en ögondiameter. Längd 2 mm. — Gottl. 
På snö. : 

I. fennica REUT. Blagra eller gulbrun. Bakkropp som 

föreg. Postantennalorgan elliptiskt, 1'/, ögondiameter 

langt. Längd 1,7 mm. — Södermanl.—Lappl. 
På snö. 

I. bidenticulata TULLB. (fig. 20 f). Gulbrun—svartbrun. 

Bakkropp som föreg. Längd 2 mm. — Jämtl—Lappl. 
På och vid vatten samt pa snö. 

I. sarekensis WAHLGR. Gul med ett mörkviolett längs- 

band, som stundom breder ut sig öfver hela ryggen ff. 

obscura WAHLGR.). Längd 1,5 mm. — Lappl. 

I öfre fjällregionen under lafvar. 

I. sensibilis TULLB. Gra, grongra, bla eller rödaktig. 

Hoppgaffelns dentaldel med långt borst i spetsen, 2'/,— 

3 ggr sa lang som manubrium. Längd 2 mm. — Sk.— 

Jamtl. 

Bland mossa, under bark. 

Î. arborea L. Hoppgaffelns dentaldelar konvergerande, 

omkr. 2 ggr längre än manubrium. Längd 2 mm. — Sk. 
Under bark på träd, allmännast om vintern. 

I. cinerea Nic. (fig. 20 k). Gaffel som foreg., 

tare. Längd 1,5 mm. — Sk.—Lappl. 
Under bark. 

mucro smar- 
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2. Underfam. Entomobryine. 

3... SIKt ’Orchesella TEMPEL. 

Kroppsform cylindrisk (fig. 22). 2. mellankroppsleden ej 

skjutande fram öfver hufvudets bakkant. Af de 6 antennle- 

derna äro I. och 3. kortast; yttersta leden ringlad. 

Artöfversikt. 

I. 3. bakkroppsleden helt svart eller med bredt, svart tvärband. 

A. 2. och 3. bakkroppslederna med svarta tvärband, kroppen i öfrigt 

gulaktig. 1. O. bifasciata. 

B. Åtminstone bakre delen af 2. bakkroppsleden gulaktig. 2. O. cincta. 

IT: bakkroppsleden utan helt, svart tvärband. Ww 

A. 3. mellankroppsleden, 2. och 4. bakkroppslederna med svarta tvar- 

band. 3. O. spectabilis. 

B. 2. bakkroppsleden utan tvärband; i öfrigt varierande. 4. O. flavescens. 

1. O. bifasciata Nic. Hvit-orangegul; 4. bakkroppsieden 

med en svart tvärlinje framför bakkanten. 7°. zuntermedia AGR. 

har dessutom 4. bakkroppsledens framkant och ett tvarband 

pa midten svarta, eller nästan hela leden svart. Antenner 

ej längre än halfva kroppen. Längd 2 mm. Sk. 

Under mossa. 

À ngerm. 

2. O.cinctal..(fig.22). Bottenfärg gul eller brun- 

aktig. Utom 3. stundom öfven 4. bakkroppsleden 

med bredt, svart tvärband. Hos f. vaga L. är hela 

kroppen utom bakkanten af 2. bakkroppsleden 

svart. Antenner längre än ' 

4 mm. — Sk.—Jamtl. 
Bland löf o. d. 

3. O. spectabilis TULLB. Bottenfarg gul. 

Kroppen med 4 mörka längslinjer. Längd 3 mm. 

Sk.—Uppl. (Jamtl.). 
Bland mossa. 

| 4. O. flavescens BOURL. Hufvudformen har 

ee eee, Moret tvarband endast pa 4. bakkroppsleden, 

J. melanocephala Nic. äfven pa 3. mellankropps- 

leden; hos f. pallida REUT. äro alla tvarbanden ofullständiga 

» kroppen. Längd 
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eller försvunna. Längslinjer som hos föreg. (saknas stundom 
hos £. pallida). Längd 4 mm. — Sk.—Lappl. 

Bland mossa o. d. 

4. Sikt. Sinella BROOK. 

Kroppen från sidorna något hoptryckt. 2. mellankropps- 

leden ej framskjutande. 

1. S. Höfti SCHÄFF. Färg hvit. Längd 1,2 mm. Goteb. 

--Sthlm. 
I blomkrukor. 

5. Sikt. Entomobrya ROND. 

Kroppen jämförelsevis bred (fig. 25), fran sidorna ej hop- 

tryckt. 2. mellankroppsleden ej framskjutande. 

Artöfversikt. 

I. Färg mörk. Mellan- och bakkropp utan hvit- eller gulaktiga tvärband. 

A. Violett till gräbrun. Ledernas bakkanter svarta. 1. E. marginata. 

B. Bläaktig med ljusa ledgränser och ljusa punkter och streck. 

2. E. mvrmecophila. 

il. Färg gul- eller hvitaktig eller ätminstone med gul- eller hvitaktiga tvär- 

band. 

A. Blott bakre delen af hufvudet och af 2. mellankroppsleden, främre 

delen af 4. bakkroppsleden samt 5. och 6. bakkroppslederna hvit- 

aktiga. 3. E. albocincta. 

B. Större delar af ryggen hvit- eller gulaktiga. 

I. 3. bakkroppsleden utom en smal strimma vid framkanten brun- 

svart, 4. bakkroppsleden med tvärband, 2. och 3. mellankropps- 

lederna med mörk omramning, 4. E. corticahs. 

to 3. bakkroppsleden utan tvärband eller med sadant endast i bak- 

kanten. 

a. Framför ledernas mörka bakkanter finnas fria, med bakkant- 

bandet ej sammansmältande fläckar. 5. E. arborea. 

b. Framför bakre ledkanten inga fria, fran denna skilda flackar. 

g. 4. bakkroppsleden med oftast tydliga fläckar i bakkanten. 

ofta med tvärband, ej med framtill gaffelklufna längs- 

strimmor. 6. E. lanugiosa. 

5. 4. bakkroppsleden utan egentliga fläckar i bakkanten, utan 

tvärband, vanligen med starka, framtill klufna längsstrimmor. 

7. E. nivalis 
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Af E. lanuginosa och nivalis finnas dessutom former, hos hvilka den 

mörka teckningen nästan spårlöst försvunnit, och hvilka, om de ej före- 

komma tillsammans med starkare tecknade individ, äro nästan omöjliga att 

skilja från hvarandra. 

1. E. marginata TULLB. Längd 1,5 mm. — Smal.—Lappl. 
I barrskog. 

2. E. myrmecophila REUT. Längd 3 mm. — Uppl. 
Under bark och stenar. 

3. Æ. albocincta TEMPL. Längd 1,; mm. — Sk.—Boh. 

Under bark, under lafvar pa strandklipporna 

4. E. corticalis Nic. Längd 1,5 mm. — Sk.—Jamtl. 

Under bark. 

5. £. arborea TULLB. 4. bakkroppsleden med tydligt, nästan 

sicksackformigt tvärband. Stundom saknas den mörka 
teckningen nästan fullständigt: 7. pallida n. Längd 1,5 

mm. — Sk.—Jämtl. 

Under bark. 

6. E. lanugmosa Nic. Hufvudformen saknar all teckning 

(utom de alltid svarta ögonfläckarna). 7. Nzcoleti LUBB. 

har svarta fläckar i 4. bakkroppsledens bakkant; hos 7. 

muscorum TULLB. finnas dessutom i främre delen af 4. 

bakkroppsleden 2 fläckar, som stundom äro förbundna 

med bakkantfläckarna men ej med hvarandra; äfven de 

öfriga lederna äro försedda med sidofläc- 

kar eller tvärband; hos /. muaultifasciata 

TULLB. och f céncta AGR. dro flackarna a 

4. bakkroppsledens främre del 4, stundom 

forenade till ett tvarband, hos den förra 

äro bakkantsbanden skilda fran sidofläc- 

karna, hos den senare förenade med dem. 

Längd 1,5—2 mm. — Sk.—Jamtl. 
Under träbitar, stenar, löf, pa örter m. m. 

E. nivalis L. Hufvudformen har pa 4. 

bakkroppsleden tydliga, framtill gaffel- 

klufna langsstrimmor; hos f. dorsalıs 

NI 

3. Entomobrya Fig. 

nivalis (hufvudformen). AGR. äro dessa mer eller mindre för- 

enade med hvarandra, hos /. maculata 

SCHÄFF. äro de reducerade till flackar ı ledens bakkant, 
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och hos /. zmmaculata SCHÄFF. saknas de alldeles. Längd 
1,5 mm. — Sk.—Lappl. allm. 
Bland mossa, under bark, pa växter, äfven pa snö. 

3. Underfam. Tomocerinæ. 

6. Slakt. Tomocerus Nic. 

2. mellankroppsleden nagot framskjutande. De 4-ledade 

antennernas 2 sista leder ringlade. Metallglänsande arter. 

Artöfversikt. 

I. Öfre klon med 4—6 tänder på insidan. 

A. Hoppgaffelns dentaldel med 3-tandade taggar. I. T. minor. 

B. Hoppgaffelns dentaldel med enkla taggar. 2. T. vulgaris. 

II. Öfre klon med högst 3 tänder. 

A. Antenner längre än kroppen. De inre dentaltaggarna ej starkare än 

de närmast följande. Undre klon lång och spetsig. 3. T. longicornis. 

B. Antenner ej längre än kroppen. De inre (1—3) dentaltaggarna star- 

kare än de närmast följande. Undre klon ej långt utdragen. 

| 4. T. plumbeus. 

1. /. minor LUBB. Längd 4 mm. — Sk.—Uppl. 
Under 15f, i växthus, ej allmän. 

T. vulgaris TULLB. Längd 4 mm. — Sk. 

-—Uppl. och Värml. 
Under träbitar, löf o. d. 

3. I. longicoruis MULL. (Fig :24) Längd 

4 mm. — Sk.—Jämtl. 

Under träbitar, jöf m. m. IFN ©. 

4. 1. plumbeus TEMPL. Längd 4 mm, — 7 
Sk.—Angerm. och Jamtl. le 
Under träbitar, löf m. m. 

D 

\\ \ 4. Underfam. Lepidocyrtinæ. N 
| 

| 

Fig. 24. Tomocerus 
7e Slkt. Sira LUBB. longicornis. 

Kroppen ej hoptryckt frän sidorna. Metallglänsande. 
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Artöfversikt. 

I. 4. bakkroppsleden utan svarta fläckar. 

A. 4. bakkroppsleden utan tydligt tvärband. 1. S. Buski. 

B. 4. bakkroppsleden med tydligt tvärband. 2. S. platani. 

IT. 4. bakkroppsieden med två blåsvarta fläckar. 

A. Bottenfärg hvit eller gra; 4. bakkroppsleden 4—7 ggr längre än 3. 

4. S- nigromaculata. 

B. Bottenfarg gul; 4. bakkroppsleden 3—4 ger längre än 3. 3. S. flava. 

1. 5. Buski LUBB. Ofvervagande blå, hufvudets bakre del 

gul. Längd 1,5 mm. — Sk.—Uppl. 
Under bark och mossa. 

2. 5. platant Nic. 1. bakkroppsleden gul, 2. och 3. svarta, 

4. med bredt, svart tvärband. 2. mellankroppsleden gul, 

3. svart. Längd 1,8 mm. — Sk. 
På affallna grenar. 

3. S. fava AGR. Gul; sidokanterna af 2. och 3. mellankropps- 

lederna stundom äfven af I. och 2. bakkroppslederna 

mörkvioletta, likaså alltid bakkanterna af 2. och 3. bak- 

kroppslederna på sidorna. Bakkanterna af 4., 5. och 6. 

bakkroppslederna med hvardera 2 sidofläckar, som å de 

sista lederna kunna vara förenade till tvärband. Längd 

1,5 mm, — Sk. 

Under bark. 

4. S. mgromaculata 1.uBB. Kroppsform smartare an de före- 

gaende arternas. Sidorna med blåsvarta längsband. 3. 
bakkroppsleden med svart tvärband eller 2 svarta fläckar 

i bakkanten. Längd 1,5 mm. — Sk.—Jämtl. 

Vanligen i och omkring boningshus. 

3. Sikt. Lepidocyrtus BOURL. 

Kroppen fran sidorna mer eller mindre hoptryckt. 2. 

mellankroppsleden ofta skjutande fram öfver hufvudets bakkant. 

Artöfversikt. 

I. Ögon på hvarje sida 8. 2. mellankroppsleden tydligt framskjutande 

A. Undre klon mot spetsen småningom afsmalnande. 
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1. Den affjällade kroppen helt och hallet eller till största delen gul- 

hvit eller roströd. 1. L. lanuginosus. 

2. Kroppen utan fjäll till största delen bla. 2. L cyaneus. 

B. Undre klon i spetsen snedt afskuren. Kroppslärg rödbrun. 3. L. ruber. 

II. Ögonens antal reduceradt. 2. mellankroppsleden föga framskjutande. 

A. Ögon finnas. 

I. Ögon på hvarje sida 3, 2 på en främre, I på en bakre ögonfläck. 

4. L. sexoculatus. 

2. Ögon på hvarje sida 2, på en gemensam rund fläck. 5. L. albus. 

B. Ögon och ögonfläckar saknas. 6. L. cavernarum Mox. 

1. L. lanuginosus TULLB. I lifvet starkt metallglan$ande. Pa 

afijallade ex. ar fargen oftast hvit-gulbrun, stundom med 

mörkblå fläckar i bakre delen af 4. bakkroppsleden: 

Jj. fucata UZEL; stundom ar bottenfargen dessutom rost- 

rod: f. rubiginosa AGR. Längd 1—2 mm. — Sk.—Lappl. 

allm. 
Under bark, trabitar o. d. 

L. cyaneus TULLB. I lifvet starkt metallglansande. Af 

fjallade ex. blåa; stundom äro ledgränserna bredt ljusa, 
sa att den mörka färgen bildar tvärband: f. asszmzlis 

REUT. Längd 1,5 mm. — Sk.—Lappl. t. allm. 
Under bark, trabitar, i svampar m. m. 

. L. ruber SCHOTT. Ilifvet metallglansande; utan fjäll (i sprit) 

rödbrun. Längd 1 mm. — Sthlm. 
Antraffas i vaxthus. 

4. L sexoculatus SCHOTT. I lifvet silfverglansande. Grund- 

farg hvit, stundom med sma bruna punkter. Langd 1 mm. 
= O5, Sthlm: 
I växthus. 

ND 

Loe) 

5. L. albus PACK. Hvit; eller med sma rödbruna punkter: 

J. punctata BORN. Längd 1,5 mm. — Sk.—Uppl. 
Under stenar. 

6. L. cavernarum Mon. Hvit. Längd 1,3 mm. — Og. 
Under trabit (1 ex.). 

9. Sikt. Cyphoderus Nic. 

Kroppen fran sidorna hoptryckt. 2. mellankroppsleden 

framskjutande. Hoppgaffel med stora spetsiga fjall, forsedda 
med midtribba. 
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1. C. albinus Nic. I lifvet silfverglänsande. Längd I mm. 

— Sk.—Uppl. 

Under stenar tlllsammans med myror, i myrstackar. 

10. Sikt. Heteromurus WANK. 

2. mellankroppsleden ej framskjutande. Mucro kort, 2- 

tandad. 

I. ÅA. mitidus TEMPL. I lifvet silfverglänsande. Bottenfärg 

hvit, med små rödbruna punkter. 1 öga på hvarje sida. 

Längd 1—2 mm. — Sk.—Jämtl. 
Under stenar, träbitar o. d. 

2. , bam Nechkdae 

1. Sikt. Megalothorax WILL. 

1. IT. minimus WILL (fig. 25). Hvit-gulaktig. Ögon saknas. 

Längd 0,25 mm. (minsta collembol). — Og. 

I blomkruka. 

4. Fam. Sminthuridæ. 

Ofversikt af underfamiljer och slakten. 

I. 4. antennleden kortare an 3. (fig. 26). 

1. underfam. Dicyrtomine. 

1. Dicyrtoma. 

II. 4. antennleden längre än 3. — 2. un- 

derfam. Sminthurin«. 

A. Ventraltubens blasor kortare än 

basalstycket. 4.antennleden oring- 

lad. d:s antenner med taggar 
och utskott, Q:s enkla. 2. Sminthurides. 

Fig. 25. Megalothorax 
minimus. 

B. Ventraltubens blåsor längre än basalstycket. d:s och 

Y:s antenner enkla, utan utskott. 

1. Ventraltubens blåsor med glatta väggar. 4.antenn- 

leden ej (hos S. cecus någon gang, otydligt) 

ringlad. 3. Smenthurmus. 
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2. Ventraltubens blasor ha väggarna försedda med 

stora, vartlika ansvällningar. 4. antennleden ringlad. 

4. Sminthurus. 

I. Underfam. Dicyrtominæ. 

I. Slkt. Dicyrtoma BouRL. 

Kroppsform som följande slakte. Hos vissa arter ar öfre 
klon omgifven af ett hölje, tunican, hvarigenom den blir 
klumpigare och mot spetsen afrundad. 

Artöfversikt. 

I. Öfre klo utan tunica, 

A. Mörka arter, större. 

1. Främre delen af ryggen äfvensom sista bakkroppsafdelningen 

med starka borst. Antenner hvitspetsade TMD ei Adie 

2. Ryggen utan starka borst. Antenner helt violetta. 

De Di jusca. 

B. Liten, nästan hvit art. 3. D. albella. 

II. Öfre klon med tunica. Öfvervägande ljus. 4. D. minuta. 

1. D.atraL. (fig. 26). Svart, nagot 

rödaktig; stundom med stor 

mangkantig gul eller gulhvit 

flack pa ryggen: f. dorsalis 

NEUioa weaned: iy mm 

Sk.—Angerm. 
Under bark, mossa o. dyl., allm. 

2; DP Ms AMEN Svartrod, 

Hufvudformen har ögonen 
Fig. 26. Hufvud af Dicyrtoma atra. belägna på gula ögonfläckar; 

f. silvatica TULLB. har gula papiller mellan de svarta 

ögonfläckarna. Längd 1,5 mm. — Sk.—Lappl. 
Under bark, mossa o. dyl., allm. 

3. D. albella WAHLGR. Hvit, i bakre: delen svagt blåaktig; 

ögonfläckar svarta. Längd 0,5 mm. — Lappl. 
Bland lof (I ex.). 

4. D. minuta FABR. Hufvudformen har svart 4-kantig anal- 

fläck, kroppssidorna äro gula med bruna teckningar, f. 

io) 

Entomol Tidskr. Are. 27. H. 4 (1906). 15 
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flavosignata TULLB. saknar analfläck, bakkroppssidorna 

äro bruna med gula teckningar; f. pallıda ÅGR. saknar 

analfläck och sidorna äro hvita eller blekgula; £. pulchella 

KRAUSB. har bakkroppssidorna nästan brunsvarta med 

några ljusa fläckar; i ryggens midt ett ljust längsband 

med regelbundet buktade kanter; £. ornata Nic. liknar 

föregående, men har dessutom flera ljusa tvärband, af hvilka 

de 2 bakersta äro förbundna med ljusa sidolängsband; 

hos de båda sista formerna är analfläcken oregelbunden. 

Längd 1,5 mm. — Sk.—Lappl. 
Bland lof, under barkbitar, på vattenväxter, allm, 

2. Underfam. Sminthurinæ. 

2. Slkt. Sminthurides BORN. 

Mucro med breda lameller, bladlik, danad för vattenlif. 

Artöfversikt. 

Mucros bredd ung. lika med halfva längden. 1. S. aquaticus, 

Mucros bredd högst 1/3 af längden. 2. S. Malmgreni. 

S. aquaticus BOURL. (fig. 27—28). 

Gulgrön; stundom stötande i ljus- 

blått: £ wviridula REUT.; stundom 

helt _-violett: f. Levanderi "REUT, 

À 

Fig. 28. Bakfot med tibialorgan 

af Sminthurides aquaticus. 

3. benparets skenben försedt med s. k. tibialorgan, bestående 

af 2 korta klubblika och ett längre spetsigt borst, som 

når långt nedom tarsen. Längd 0,5 (d)—1 (?)mm. — Sk. 

—Lappl. 
På vatten. 
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S. Malmgrent TULLB. (fig. F we _ 

29). Hufvudformen är helt 4 pe 
mörkviolett; f. gvadrilincata EN | 
AGR. har ljusviolett botten- 

färg och 4 mörka längsband; 
J. elegantula REUT. har 3 

mörka längsband; hos / Fig. 

abrupta AGR. är föregående 
forms mörka midtband upplöst i 2 fläckar; hos f. macu- 
lata ÅGR. finnes af dessa fläckar endast den ena. Tibial- 

organ som hos föregående, men spetsborstet är kortare, 

ungefär naende tarsen. Längd 0,35 (¢)—0,7 (2) mm. — 

Sk.—Lappl. 
Pa vatten. 

29. Sminthurides Malmgren. 

3. Slkt. Sminthurinus BGRN. 

Mucro med smala lameller, jamnt afsmalnande mot spetsen. 

Artöfversikt. 

Helt hvit. Ögon saknas. TMS NCECUS. 

Ogon finnas. Ej helt hvita arter. 

A. På insidan af hvardera ögonfläcken en hvit papill; hufvud i öfrigt 

(hos fullvuxna individ) svart. 2. S. niger. 

B. Hufvud med mera utbredda ljusa teckningar. 

I. Hufvud svartbrunt; en kvadratisk flack mellan ögonfläckarna 

hvit. 3. S. albifrons. 

bo Hufvud till större delen ljust. 

a. Kroppen guldgul, enfargad eller med spridda brunaktiga 

punkter eller 4 mörka längslinjer. 4. S. aureus. 

b. Kroppen och hufvudet bakom antennerna svarta. 

5. S. igniceps. 

S. cecus TULLB. Längd 0,6 mm. — Sk.—Uppl. allm. 
I blomkrukor. 

S, niger LUBB. Svart. Längd 1 mm. — Sk.—Jamtl. 
I blomkrukor, under stenar m. m. 

S. albifrons TULLB. Svartröd. Langd 0,, mm. — Uppl. 
Bland mossa. a. 

S. aureus LUBB. Hufvudformen är guldgul med blekare 
hufvud; f. pustulata KRAUSB. är försedd med talrika gul- 
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bruna punkter; 7. guadrelıncata TULLB. har 4 mörka längs- 

band; f. ochropus REUT. är svart. Längd 1 mm. — Sk. 

—Uppl. 
Under löf, träbitar, äfven pa snö. 

5. S. zeniceps REUT. Svart. Längd o,;, mm. — Og., Uppl. 
I drifhus. 

4:.„Sikt. Sminthurus, LATR, 

Vissa arter ha öfre klon försedd med tunica; se släktet 

Dicyrtoma. 

Artöfversikt. 

I. Ofre klon utan tunica. Kroppen endast med kortare, enkla hår, aldrig 

greniga borst. 

A. Undre klon lika på alla benparen. Mucro smal, rännformig. 

I. Kroppsfärg gul. 

a. Den stora bakkroppsleden utan sadelformig insänkning i 

ryggen. Undre klo med ytter- och innerlamell. 

I. Ss. luteus: 

b. Den stora bakkroppsleden med sadelformig insänkning i 

ryggen. Undre klo utan lameller. 2. S. repandus. 

LS) Kroppsfarg mer eller mindre bla. 

a. Kroppsfärg mörkblå med ljusgula fläckar och streck. 

3. S. stenatus. 

b. Kroppsfärg gulgrön med mörkare violetta eller blaaktiga 

fläckar, som stundom äro starkare utbredda, dock alltid 

lämnande ett längsband af den ljusa bottenfargen synlig. 

4. S. pruinosus. 

B. Främre benparets undre klo olik de andra benparens, utlöpande i 

en lang, borstlik udd. Mucro bredare, skedformig. 

I. Färg svartviolett—svartröd—svart. 

a. Hår jämförelsevis korta, i bakändan något längre. 

5. ©. pallipes. 

b. Kroppen med längre och kraftigare, borstliknande har. 

6. 5. prlosicauda. 

2. Färg helt gul, eller gul med mörka teckningar. 

a. Helt gul eller med orangefärgade fläckar. 7. S. insignis. 

b. Med mörkare teckningar. 

g. Ryggen med 2 stora mörka tläckar, skilda genom ett 

gult tvärband. 8. S. cinctus. 

5. Kroppen med mörka längsband. 

*, Längsband 2—4. 9. S. bilinealus. 

**, Langsband 9. 10. S. novemlineatus. 
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Ofre klon med tunica (und. S. marginatus). Har langa, starka, greniga, 

eller korta, kraftiga, liksom afhuggna (S. Lubbockt). 

A. Skenben med 1 kulhär. II. S. flaviceps. 

B. Skenben utan kulhar. 

1. Ofre klo utan tunica. 12. S. marginatus 

2. Öfre klo med tunica. 

a. Endast inre mucronallamellen i öfverkanten tandad. Mörka 

former. Antenner obetydligt längre än hufvudet. 

g. Mucro utan borst pa yttersidan. 13. S. Luübbocki. 

3. Mucro med borst på yttersidan. TAS ST US CUS. 

b. Båda mucronallamellerna i öfverkanten otandade. Anten- 

ner flera gånger längre än hufvudet. Kroppsfärg öfver- 

vägande grön. 15. S wriats. 

S. luteus LUBB. Gul. Skenben med 2—3 kulhar. Undre 

klo med kort borst. Längd 1,5 mm. — Sk.—Jamtl. allm. 
Lefver pa örter. 

S. repandus AGR. Gul med den sadelformiga insänknin- 

gen vanl. orangegul. Skenben och undre klons borst 

som föreg. Längd I mm. — Sk.---Smål. 
På gräs och buskar. 

S. sisnatus NIC. Skenben och undre klo som de före- 
gående. Längd I mm. — Sk.—Lappl. 
Bland löf och mossa, på växter. 

S. pruinosus TULLB. Skenben och undre klo som föreg. 

Längd 1 mm. — Sk., Gotl. 
På låga örter. 

S. pallipes LUBB. Svartröd, antenner och ben gula. Sken- 

ben som föreg. Längd 0,7 mm. — Gotl. 
Bland mossa (1 ex.). 

S. pilosicauda REUT. Svartviolett. Skenben som föreg. 
Längd 1,5 mm. — Boh., Söderm., Jämtl. 

S. zusignis REUT. Skenben som föreg. Längd 1,2 mm. 
— Sk.—Lappl. allm. 
På kärrväxter. 

S. cinctus TULLB. Skenben som föreg. Längd 0,5 mm. 

— Sk., Uppl., Jämtl. sälls. 

S. bilineatus BOURL. Skenben som föreg. Längd 1 mm. 

— Sk., Gotl., Jämtl. 
Pà gräs och örter. 
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S. novemlineatus TULLB. Skenben som föreg. Längd 
1,53 mm. — Sk.—Lappl. j 
På vattenväxter. 

S. flaviceps TULLB. Svartröd, hufvud gult; hos f. fennica 
hufvudet baktill violett. Mucro afsmalnande med bada 

lamellerna tandade. Längd I mm. — Sk., Uppl. sälls. 
Lefver pa mossa och vattenväxter. 

S. marginatus SCHÔTT. Rôdbrun med ljusgula punkter, 

hufvud ljusare. Mucro ungefär som föreg. Längd 1,5 

mm. — Sk.—Uppl. sälls. 
På gräs och under stenar, träbitar m. m. 

S. Lubbockz TUILLB. Svartviolett; stundom med gulhvita 

fläckar och streck: f. maculata AXELS. Mucro rännfor- 

mig; endast inre lamellen tandad. Kroppens borst korta, 

tjocka, knöliga. Längd 1 mm. — Sk.—Uppl. o. Värml. 
Bland mossa, under stenar, träbitar o. d. 

S. fuscus LUC. Svartbrun; stundom med bruna ringar: 

f. pustulata KRAUSB. Längd 2 mm. — Sk.—Lappl. allm. 
Förekommer på barkbitar, växter m. m. 

S. viridis L. (fig. 30). Grön, 
pa ljusare ställen dragande 

i gult, pa mörkare i brunt; 

öfver analöppningen en liten 

svart flack. F. cinereoviridis 

TULLB. är grågrön och sak- 
nar analfläck. Öfriga former 

ha analfläck. F. nigroma- 

culata TULLB. ar gul med 

rod- eller svartaktiga teck- 

ningar pa sidorna. /. dorso- 

vittata REUT. är hvit med tvenne mörkpunkterade framtill 

divergerande rygglinjer. 7°. speciosa SCHOTT ar gulgrön 

med af gula fläckar bildade, framat divergerande ryge- 

linjer. F. #ripunctata REUT. är grågrön och har pa sista 

bakkroppsleden 3 i tvärrad liggande svarta punkter, af 

hvilka den mellersta är störst. Längd 2 mm. — Sk.— 

Jämtl. allm. 

Fig. 30. Sminthurus viridis 

(hufvudformen). 

Lefver pa örter. 
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Hymenoptera. 

1. 

GADDBSIEREAR FACEUEENTA, 

SJUNDE FAMILJEN. 

VÄGSTEKLAR. POMPILIDÆ. 

Af 

Chr. Aurivillius 

Antennerna äro tradlika eller mot spetsen tunnare, böj- 

liga och hos honan vanligen inrullade i spetsen; de äro 

fästa på pannans nedre del. Ögonen äro nakna och på 

insidan ej eller obetydligt inskurna. Halsskölden är stor, lika 

bred som mellanryggen och oftast äfven lika hög som denna; dess 

sidohörn nå upp till eller nära till vinglocken och sakna 

inskärning 1 öfre kanten. Efterryggen är stor. Bakkroppen 

är oskaftad; mellan första och andra bukleden finnes ingen 

tvarfara, men a andra bukleden finnes stundom en grund 

bågböjd tvärfara. Höfterna äro stora och långa; de främre 

nå åtminstone till mellanbröstets midt och mellanhöfterna äro 

hopstående. Benen äro långa och oftast smätaggiga; mellan- 
tibierna hafva 2 sporrar; i spetsen af sista fotleden på öfre 

sidan mellan klorna sitta hos flere arter några styfva borst, 

som kallas kloborst och stundom blifva så långa att de nå 
utanför häftfliken. Framvingarne hafva ett spetsigt radialfalt 

och tre (sällan två) kubitalfält. 
Till sitt yttre likna vägsteklarne mest rofsteklarne och 

kunna lätt förväxlas med dem, ifall man ej ger akt på hals- 

Entom. Tidskr. Årg. DS Ze 2, (19,0): I 
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skoldens byggnad, som ar fullstandigt olik rofsteklarnes (jäm- 
for fig. 25 fr och fig. 87 fr). 

Hane: Antenner 13-ledade, aldrig inrullade i spetsen. 
Bakkroppen med 7 synliga leder; sista bukleden af mycket 
växlande form. Kroppen mindre och spensligare. Fötternas 

klor med en lång tand, så att de synas klufna i spetsen. 
Hona: Antenner 12-ledade, ofta i spetsen inrullade. Bak- 

Fig. 87. Något skematisk teckning af en vägstekel (Priocnemis Q)sedd ofvan- 

ifrån. a antenn; p panna; 6 facettögon; pô punktögon; t tinningar; fr framryggen 

eller halsskölden; mr mellanryggen; vl vinglock; sk skutellen = mellanryggens 

bakre genom en tvärfära afskilda del; br, br’ bakryggens bäda afdelningar; 

er efterryggen; rl! 6 bakkroppens sex ryggleder; h” mellanhöft; I’, 1”, 1’” framlar, 

mellanlär, baklar; Ir larring; skb’, skb”, skb’” skenben: f’, f”, f’” fötter: sp sporrar. 

Framvinge: frkf framkantsfältet; rf’ främre rotfältet: rf” bakre rotfältet; bkf 

bakkantsfältet; vm vingmärket; rf radialfältet; kf’, kf’, kf” kubitalfält; df 

diskfältet; ydf yttre diskfältet: bdf bakre diskfältet; ser subcostalribban eller 

bakre framkantsribban, den främre gär i själfva framkanten; rr radialribban 

mr median- eller midtribban: smr submedian eller bakre midtribban; sdr 

subdorsal- eller främre bakkantsribban. Bakvinge: df diskfalt; 

rf rotfält o. s. v. såsom i framvingen. 
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kroppen med 6 synliga leder. Kroppen större och gröfre. 

Framfötternas första leder äro ofta pa baksidan försedda med 

styfva borst s. k. gräfborst, som användas till sandkornens 

uppsamlande vid gräfning i lös sand. Fötternas klor med kort 

tand på undre sidan. 

Larverna äro hvitaktiga och ae före förpuppningen 

spinna de in sig i en vanligen tät ans: som öppnas 

sasom med ett lock, da stekeln utkryper (se fig. 107.) 

Lefnadssätt: Vägsteklarne äro mycket lifliga och rörliga djur, som 

älska värme och solsken och ej visa sig vid mulet väder. Honorna uppsöka 

spindlar, förlama dem med styng af sin gadd samt insläpa dem därefter van- 

ligen gående baklänges, i den hålighet, som de antingen gräft i marken eller ut- 

valt i murket trä, i murbruk, i snäckskal eller dylikt. Endast arterna af släk- 

tet Pseudagenia mura själfva af lera små celler (fig. 110) för bytets förvaring. 

Vägsteklarne inlägga endast en spindel i hvarje cell och fästa ägget vid spin- 

delns bakkropp. Vanligen anlägges blott en cell på hvarje ställe, stundom an” 

vändes dock samma ingång för anläggande af flere celler. Arterna af släktet 

Cerapoles fånga ej själfva sitt byte utan lägga sina ägg i andhålan hos spindlar, 

som andra vägsteklar infångat och förlamat; de äro således snyltgäster hos 

andra vägsteklar. 

De flesta vägsteklar öfvervintra såsom larv (?) eller puppa i den af lar- 

ven spunna kokongen (fig. 107); hos några få arter är det endast de befruktade 

honorna, som öfvervintra i hålor, som de gräfva djupt ned i marken. De större 

arternas honor försvara sig, om man fattar dem med fingrarne, genast med 

gadden och tillfoga mycket smärtsamma styng; smärtan är dock snart öfver- 

gående. I varmare länder finnas mycket stora vägsteklar, som angripa och 

förlama äfven de största fågelspindlar. 

Angående vägsteklarnes fiender och parasiter är ännu nästan intet kändt: 

såsom parasit hos Pseudagenia albifrons har lektor ADLERZ anträffat Hoplo- 

cryptus binotatulus THOMS. 
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Släktöfversikt. 

Antennerna fasta sa högt upp pa pannan att afstandet mellan 
dem och munskölden är nästan lika stort som munsköldens 

längd. Öfverläppen stor och väl synlig nedanför munsköl- 

den. Ögonen med en svag urbuktning pä insidan. Skenbenen 

oväpnade eller med knappt märkbara borsttaggar. Kroppen 
med gula eller hvita fläckar. —- Honans sista bukled bildar 

en starkt hoptryckt slida, som omsluter gadden; hennes 

framfötter utan gräfborst och hennes antenner pa torra 

exemplar ej inrullade. 1. Ceropales. 

Antennerna fästa strax ofvan munskölden. Överläppen 

mer eller mindre dold under munskölden. Ögonen utan 

tydlig inbuktning pa insidan. Kroppen enfärgad svart 

eller svart och röd, sällan med ljusa fläckar pa bakkrop- 

pen eller på mellankroppen. -— Honan utan särskild 

slida för gadden, som är helt och hållet dold; hennes 

antenner på torra exemplar vanligen med inrullad spets. 

A. Pannan ofvan antennerna samt hjässan släta utan 

skulptur eller endast ytterst fint nalristade, stundom 

med några glest ställda punkter, men aldrig tätt 

punkterade. Baktibierna nästan alltid med tydliga 

borsttaggar. 

gZ. Bakvingarnes tvärribba kort och rak samt nästan 

vinkelrät mot bakre midtribban, hvilken den träf- 

far före dess förgrening (fig. 88 b; tvr). Efterryg- 
gen baktill med utstaende sidohörn, som omfatta 

bakkroppens sidor vid roten. Andra bukleden 

utan tvärfara. 2. Wesmelinius. 

5. Bakvingarnes tvärribba lang, snedt liggande och 

böjd (fig. 88 a; tvr). 

= Bakkroppens andra bukled med tydlig, ehuru 

grund, bagböjd tvärfara. Efterryggen bak- 

till djupt skälformigt urholkad med utsta- 

ende breda sidohörn. Hjässan på hvardera 

sidan mellan bakre punktögat och ögat med 

en fyrkantig intryckning. Honans framföt- 

ter utan gräfborst (jfr fig. 89). 

3. Prosalius. 
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"+  Bakkroppens andra bukled utan tvärfara. 

Efterryggen baktill sluttande med trubbigt 
afrundade sidor (fig. 87), mycket sällan med 

utstaende sidohörn (fig. 90), men dock aldrig 
skälformigt urholkad mellan dem. Hjässan 
utan intryckning pa hvardera sidan. 

I. Framvingarne nästan alltid med tre ku- 

bitalfält, sällan genom felslagning med 

blott två; deras andra tillbakagaende ribba, 

(= den ribba, som på yttre sidan begrän- 

sar det yttre diskfältet, (fig. 87 ydf) in- 
mynnar i midten af sista kubitalfältet. 

4. Pompilus. 

to Framvingarne endast med tva kubitalfält; 
deras andra tillbakagaende ribba inmyn- 

nar tätt intill eller i andra kubitalfältets 

yttre horn (fig. 108). 5. Aporus. 

Pannan ofvanför antennerna samt hjässan tätt och 

fint, läderartadt punkterade. Framhöfterna nå på 
långt när ej till mellanhöfternas framkant. Efter- 

ryggen alltid baktill kullrig och sluttande, utan sido- 

hörn. — Honans andra bukled med en tydlig tvär- 
fåra. 

OX. Baktibiernas sporrar korta, den längre nar ej till 

forsta fotledens midt. Skenbenen hos bäda kö- 

nen oväpnade, utan tänder eller borsttaggar. 

Kroppen enfärgad svart, endast benen stundom 

delvis ljusa. Vingarne (åtminstone hos honan) 

med ett mörkt band före spetsen och en fläck 

eller skuggning vid rotfältens spets. 

8. Agenia. 

Baktibiernas sporrar längre, den större når un- 

gefär till första fotledens midt. Bakkroppen van- 

ligen mer eller mindre röd vid roten, sällan 

enfärgad svart, men framvingarne i så fall 
alldeles ofläckade. 

Hane: ansiktet nedanför antennerna hvitfläc- 

kigt. Hona: baktibierna släta utan tänder; 
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bakkroppens sista ryggled med stort, starkt 

glänsande midtfält. 9. Pseudagenta. 

Hane: ansiktet enfärgadt, svart. Hona: bak- 

tibierna i kanten tydligt sågtandade (fig. 
375 skban): 

1. Framvingarnes bakre rotfält betydligt 

längre än främre rotfältet, d. v. s. tvär- 

ribban inmynnar långt utanför främre 
rotfältets bakhörn (fig. 87). Halsskölden 

framtill starkt sluttande, men ej tvär- 

huggen. — Hane: bakkroppen ej enfär- 

gad svart. 6. Priocnemis. 

NN Framvingarnes bakre rotfält ej eller obe- 

tydligt längre än främre rotfältet; tvär- 
ribban inmynnar i främre rotfältets 

bakhôrn. Halsskôlden framtill lodrätt 

afskuren. — Hanens bakkropp enfärgad 

svart. 7.  Calicurgus. 

1. Slkt. Ceropales LATR. 

Pannan nedåt smalare. Ögonen upptill på insidan något 

urringade. Halsskölden baktill bågformigt urringad. Skutel- 

len starkt kullrig. Efterryggen sakta sluttande bakåt med 
afrundade bakhörn. Frambenens höfter nå endast till mellan- 

bröstets midt; skenben endast med mycket korta små borst. 

Honans framfötter utan gräfborst; hennes gadd fritt ut- 

skjutande. 
Lefva parasitiskt hos andra vägsteklar på så sätt, att honan, då en väg- 

stekel kommer släpande med en förlamad spindel, passar på och lägger sitt ägg 

i spindelns andhäla, innan spindeln nedsläpas i vägstekelns bo. 

Våra arter äro svarta med fin sidenglänsande pubescens 

och hvita teckningar; lår, skenben och fötter rödgula; vistas 

på sandmarker. 

1. C. maculata FABR. Bakkroppen ej rödgul vid roten; 

ett streck à hvardera sidan af pannan och munskölden, hals- 

sköldens bakkant, ett streck å bakryggen, efterryggens bak- 

hörn, två fläckar à första ryggleden, andra ryggledens bakkant 
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samt flackar a sista rygglederna och a bakhôfterna hvita. Hanens 
öfverläpp hvit. Baktibierna stundom i spetsen svarta. 5—7 

mm. — Sk.—Lappl. 
2. C. variegata FABR. Skild fran föreg. art därigenom, 

att bakkroppen vid roten (I:a och 2:dra eller blott 1:a leden) är 

rödgul; första ryggleden alltid utan hvita fläckar. 5—6 mm. 

SR 

2. olkt. Wesmzlinius., COSTA. 
(Salius Tuoms.) 

Hufvudet är baktill starkt urholkadt och kan därföre 

tryckas tätt intill halsskölden, hjässans bakkant tunn och 

skarp. Pannan ofvanför anten- 

nerna starkt utstående, så att 

antennerna nästan utga från un- 

dre sidan af denna kullrighet. 

Munskölden stor och platt. Hals- 

sköldens bakkant föga urringad, | À 

nästan tvär. Mellankroppen lang- ANS = 

sträckt och jämnbred; halssköl- — | i | 
ae. Fig. 88. Bakvinge af: a. Pompilus 

den, mellanryggen Jamte bak- rufipes. b. Wesmelinius sanguino- 

ryggen och efterryggen ungefär lentus. tvr. tvärribban ; smr. bakre 

lika långa; efterryggen baktill midtribban. 

urholkad med långa sidohörn. 

Honans framfötter utan gräfborst. 

Detta släkte skiljes genast från alla andra bland väg- 

steklarne genom bakvingarnes tvärribba (fig. 88 b; tvr). 

1. W. sanguinolentus FABR. Höfterna samt första och 

andra ryggledens bakkant med fin silfverglänsande pubescens. 

Sporrar hvita. — Hane: enfärgad svart. — Hona: Svart; 

halsskölden, efterryggen och bakbröstets sidoplåtar nästan 

alltid rödgula. 8—10 mm. — Sk.—Jämtl. s. 
Lefnadssättet är ej säkert kändt. 

3 SikeProsalius: AURIV 

Hufvudet baktill föga urholkadt, hjässans och tinningar- 
nes bakkant ej skarp. Punktögonen stå i en något trubb- 

1 A Ferreola LEP., cui affinis, differt Prosalius segmento 2:0 ventrali dis- 

tincte transversim sulcato, abscissa 2:a nervi basalis alarum anticarum angulato- 

dentata, verticeque utrinque impresso. 
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vinklig triangel. Hjässan på hvardera sidan med en grund 

fördjupning. Antennerna fästa på undre sidan af pannans 

kullrighet; deras tredje led kortare än den fjärde (4) eller 

lika lang som denna (2). Munskölden stor och platt. Hals- 
skölden stor, men bredare än lång och med i midten nästan 

tvär bakkant. Efterryggen bredare än lång, baktill djupt 

skålformigt urholkad med breda hoptryckta i spetsen afrun- 

dade sidohörn. Bakkroppen mot spetsen hoptryckt. Fram- 

vingarne med tre kubitalfält; första kubitalfältet skiljes från 

främre rotfältet genom en vinkligt bruten, inåt tandad tvär- 

ribba. Bakhöfterna stora 

och breda, nästan fyrkan- 

tiga; baktibiernas längre 

sporre når långt utanför 

första fotledens midt. 

1. P. suecicus AURIV.’ 
— Fig. 89. — Enfärgad 

svart med gles och fin 

brunskimrande  pubes- 

cens; efterryggens skal- 
formiga fördjupning tätt 

strimmig; kroppen i öf- 

rigt utan tydlig skulptur; 

vingarne oregelbundet 

rökskuggade (se fig. 89) 

1i—12mm:— Oe Uplate Fig. 89. Prosalius suecicus. Aurıv. Hona. 

Lefnadssätt okändt. 

4. Sikt. Pompilus. FABR. 

Pannan tämligen plan, ej starkt utstäende ofvanför an- 
tennerna. Framhöfterna äro langa och na betydligt bakom 

midten af mellanbröstet, oftast nästan till mellanhöfterna. 

Skenben med tydliga borsttaggar, men aldrig sagtandade. 
Honornas framfötter vanligen försedda med gräfborst. De flesta gräfva 

sina bon i marken vanligen i lös sand och infänga spindlar till föda ät sina lar- 

ver. Några, som hafva outvecklade gräfborst. använda redan färdiga hälig- 

heter. Till detta artrika släkte höra de flesta af våra svenska vägsteklar. 

1 P. suecicus n. sp. Unicolor niger, pube tenui brunneo-sericea vestitus ; 

fovea apicali metanoti striolata; alis iregulariter fumatis (cnf. fig. 89) — 

Suecia intermedia. An = Pompilus stogius Costa vel = Anyplius diffinis LEP.? 
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Artöfversikt. 

1. Hanar. 

Bakkroppen svart med hvita fläckar, som ej äro bildade af beharingen, 

utan tillhöra själfva huden. De bakre benen atminstone delvis rödgula. 

Hufvud och halssköld med utstaende har. Sista bukleden vid roten med 

skarp midtköl, som blir lagre och försvinner mot spetsen. 

1. Munskölden föga kullrig. Hijässan smal. Halssköldens bakkant jämnt 

bagformigt urringad. i. P. rufibes- 

Munskölden starkt kullrig. Hjässan tjockare. Halssköldens bakkant nN 

i midten svagt vinkligt urringad. 2. P. albonotatus. 

Bakkroppen aldrig med hvita fläckar i själfva huden, men stundom med 

band eller fläckar, bildade af fina hvita eller grå hår. 

A. Bakkroppen enfärgad svart, med eller utan af behåringen bildade grå 

eller hvita fläckar. 

gy. Efterryggen baktill något urringad med kägellika 

sidohörn (fig. 90). Bakkroppens 1—3 ryggled i 

bakkanten med ett gråhvitt i midten något af- 

brutet tvärband. Framvingarnes tredje kubital- 

fält trekantigt. 3. P. sexmaculatus. 

UU Efterryggen baktill kullrigt afrundad utan sido- Fig. 90. Pompi- 

horn. lus sexmaculatus - 

+. Pannan pa hvardera sidan tätt intill ögat Efterryggen. 

med en liten hvit punkt eller hvitt streck. 

Benen svartbruna; baktibierna på utsidan vid roten hvita. 

Kroppen svart med fin grå pubescens, men utan utstående 

hår, Sista bukleden med skarp i midten högre köl. 

4 P. cinctellus- 

Pannan och benen utan hvita teckningar. 

°. Framvingarnes tredje kubitalfält trekantigt, vanligen 

skaftadt. Sista bukleden med hôg, fullständig och skarp 

köl (fig. 91). Svart med svag pubescens; hufvud och 

halssköld med några få glest ställda 

utstående hår. 6. P. nigerrimus. 

Framvingarnes tredie kubitalfält fyr- 

sidigt. 

$ Bakkroppens undre sida utan här- 

knippen. ; 

+. Dess bukleder 3—5 kull- Fig.9I. Pompi- 

riga utan fördjupning i lus nigerrimus. 

midten. Hane. Bakkrop- 

1. Kroppen beklädd med pens spets sedd 

en tunn brungrå pu- underifrån. 
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bescens. Halsskölden baktill bagfor- 

migt urringad. Sista bukleden med 

trubbig spets och trubbig, endast vid 

roten tydlig midtköl. 

a. Bakkroppens sista ryggled (oftast) 

med hvit fläck. Bakkroppens 4:e 

och 5:e bukleder hoptryckta, nästan 

kölade. Bakvingarnes tvärribba in- 

mynnar före bakre midtribbans för- 

greningspunkt. Antennernas tredje 

led lika lång som den fiärde. 

5. P. Sericeus. 

b. Bakkroppens sista ryggled enfärgad 

svart; dess sjätte bukled med tva . 

smä gropar vid bakkanten; den sista 

med bredt afrundad spets och vid 

roten knölformig, mot spetsen för- 

svinnande midtköl. Bakvingarnes 

tvarribba inmynnar i bakre midt- 

ribbans förgreningspunkt. Andra 

rvegleden vid roten med svag brun- 

aktig anstrykning. Antennernas 

tredje led kortare än den fjärde. 

11. -P. Aurivilliusi. 

Kroppen helt och hållet beklädd med 

en tät hvitgrå pubescens. Halsskölden 

baktill vinkligt utskuren. Sista buk- 

leden trekantig med fullständig hvass 

D 

och hög midtköl. Bakvingarnes tvär- 

ribba inmynnar före bakre midtribbans 

förgreningspunkt. 10. P. plumbeus. 

++. Dess bukleder 3—5 med 

en bred fördjupning i 

midten; sista bukleden 

i spetsen afrundad, vid 

roten med en trubbig 

as, som försvinner mot 

spetsen (fig. 92). Bak- 

vingarnes tvärribba in- 

mynnar fore bakre 

midtribbans förgre- 

ningspunkt. Framving- 

arnes tredje kubitalfält Fig. 92. Pompilus 

lika stort och framtill caviventris. Hane. 

lika bredt som det Bakkroppens spets 

andra. sedd underifrån 

8. P. caviventris. och från sidan. 
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$$. Bakkroppens bukleder 3—5 pa hvardera sidan med 

ett tätt langsgaende harknippe (fig. 93). Fram- 

vingarnes tredje kubitalfalt 

framat starkt afsmalnande, 

men till ytan nästan lika 

stort som det andra. Pan- 

nan med glesa borst. Hals- 

skölden = baktill skarpt 

trubbvinkligt utskuren. 

Bakkroppens andra ryggled 

knappt längre än den 

tredje; dess sista bukled 

smal, nästan jämnbred med 

trubbig spets och bred kuli- 

rig långsås. Bakvingarnes Fig. 93 Pompilus fri- 

tvärribba inmynnar i bakre $?dus. Hane. Bak- 

midtribbans  fürgrenings- Kroppens spets, sedd 
P. frigidus. från sidan och under- punkt. 9. 

B. Bakkroppen delvis gulröd—röd eller atmin- 

stone med ett dylikt tvärband. 

u. Halssküldens bakkant i midten tydligt vinkligt inskuren. Första 

ryggleden enfärgad rödgul eller endast vid roten med en svart 

ifrån. 

fläck, som ej eller endast med sin utdragna smala spets når till 

ledens midt. 

Fig. 94. Pompilus minutus. Fig. 95. Pompilus spissus. Hane. 

Hane. Baktibie. Bakkroppens spets, sedd under- 

ifrån och från sidan 

*. Baktibierna på insidan nedom midten med en djup inskärning 

och därpå tydligt förtjockade (fig. 94). Framvingarnes tredje 

kubitalfält trekantigt, mindre än andra kubitalfältet. Sista 

bukleden med fin midtköl. 12. P. minutus. 

+, Baktibierna af vanlig byggnad och utan inskärning. 

Sista bukleden hoptryckt från sidorna, nästan bildande 

ett trekantigt prisma med skarp spets och något böjd 

midtköl (fig. 95). Buklederna 4—6 kullriga. Fram- 

vingarnes tredje kubitalfält bredt, fyrkantigt, större än 

andra kubitalfältet. 

Efterryggen utan utstående hår, endast fint pube- 

scent. Första och andra ryggleden ända till bak- 

kanten blekt röda, den tredje vanligen i bakkanten 
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svartbrun. Baktibiernas kortare sporre når till 

första fotledens midt. Mindre art 7—8.5 mm. 

13. P. ‘spissuss 

Efterrvggen pa hvardera sidan med några fina ut- 

spärrade har. Första och andra eller ätminstone 

den andra ryggleden med förmörkad brunaktig bak- 

kant: tredje ryggleden endast 1 första tredjedelen 

rod. Baktibiernas kortare sporre nar ej till första 

fotledens midt. 14. P. fuscomarginatus. 

$$. Sista bukleden ej hoptryckt fran sidorna, plattad och 

med trubbig eller tvar spets. 

°. Efterrvggen utan utstående har, endast med fin 

pubescens. 

+. Buklederna 4 och 5 tydligt och bredt för- 

djupade längs midten, ungefar som hos P. 

caviventris (fig. 92): fördjupningen pa hvar- 

dera sidan begränsad af en trubbig kant. 

Fjarde bukleden i bakkantens midt grundt, 

den femte djupt urringad. Sista bukleden 

med fullständig köl längs midten och trub- 

big spets. Rygglederna 1—3 rödgula; en 

stor fläck vid första ledens rot samt tredje 

ledens bakkant svarta. 

1. Hufvudet nedanför antennerna, höf- 

terna och hela mellankroppen med un- 

dantag af mellanryggen med tät, i viss 

belysning starkt silfverglänsande, grà 

pubescens. Framvingarnes tredie ku- 

bitalfält framät starkt afsmalnande, 

nästan trekantigt och mycket smalare 

än andra kubitalfältet. 

15. P. chalybeatus. 

MN Höfterna, mellankroppens sidor och 

efterryggen med en mörkgrå—brun 

pubescens. | 

a. Framvingarnes tredje kubitalfält 

större än det andra och framtill lika 

eller nästan lika bredt som detta. 

Hufvudet nedanför antennerna 

samt framhöfterna med grå pube- 

scens. 16. P. dispar. 

b. Framvingarnes tredje kubitalfält ej 

större än det andra och framtill be- 

tydligt smalare än detta. Hufvu- 

det nedtill samt höfterna med brun- 

aktig pubescens. 17. P. sabulicola. 

++. Buklederna 4—6 kullriga. 
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y+. Sista bukleden bildar en fritt utstående, 

alldeles plan, glansande, i spetsen 

bredt afrundad eller tvär, ej kölad 

skifva (fig. 96). Femte och sjätte 

buklederna något hoptryckta och kö- 

lade, den senare ovanligt lång. 

18. P. unguicularis. 

Nn à 

Fig. 96. Pompilus unguicularis. Hane. Fig.97. Pompilus Wesmeali. Hane. 

Bakkroppens spets sedd underifrån Bakkroppen spets sedd underifrån 

och från sidan. och från sidan. 

+t. Sista bukleden ej fritt utstående; 

mer eller mindre -kölad eller kullrig 

långs midten. Femte och sjätte buk- 

lederna ej kölade. 

1. Femte bukleden hel. 

a. Sista bukleden utan något 

borst eller tagg på undre sidan. 

långs midten kullrig eller kö- 

lad. 19. PD. gsibbus. 

Fig. 98. Pompilus abnormis. Hane. Fig. 99. Pompilus fissus. Hane. Bak- 

Bakkroppen sedd underifrån. kroppen sedd underifrån o. från sidan. 

b. Sista bukleden nära spetsen 

med 1—2 borst eller med en 

borstlik tagg (fig. 97, 98). 

a’. Sista bukleden med full- 

ständig midtköl (fig. 97)- 

20. P. Wesmali. 

b’. Sista bukleden vid roten 

med en oval fördjupning vid 

hvars spets sitta ett eller 

två långa borst (fig. 98). 

21. P. abnormis. 
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Femte bukleden i midten med en nN 

djup, nästan anda till roten gaende 

trekantig inskärning. Sista buk- 

leden med fullständig midtköl och 

pa hvardera sidan om dennas midt 

med ett litet ljust framätböjdt bi- 

hang (fig. 99). 225 BP NT ESSUSE 

Fig. 100. Pompilus consobrinus. Fig. 101. Pompilus borealis. Hane. Bak- 

Hane. Bakkroppen spets sedd un- kroppen spets sedd underifrån och från 

derifrån. sidan. 

Efterryggen på hvardera sidan med tydliga, fina ut- 

stående hår. 

+. Bakkroppens bukleder 4 och 3 kullriga: sista 

bukleden med fullständig, mycket skarp 

och hög midtköl. Framvingarnes tredje 

kubitalfält bredt fyrkantigt, ej mindre än 

andra kubitalfältet. 

1. Bakkroppens första ryggled ej hårig. 

Fig. 102. Pompilus jumipennis. Hane. Fig. 103. Pompilus viaticus. Hane. 

Bakkroppens spets sedd underifrän Bakkroppens spets sedd från undre 

och från sidan. sidan. 

Sista bukledens midtköl högst vid eller 

bortom midten (fig. 100). 

23. P. consobrinus. 

tN Bakkroppens första ryggled vid roten 

tydligt harig. Sista bukledens midtkol 

högst vid roten eller före midten. 

a. Sista bukledens midtköl, vid roten 

mycket hög, därpå plötsligt lägre 

(fig. 101). 24. P. borealis 
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b. Sista bukledens midtköl, sedd fran 

sidan ganska jämnt bagböjd (fig. 

102). 25. P. fumipennis. 

++. Bakkroppens bukleder 4 och 5 alldeles plana. 

Sista bukleden stor med bredt afrundad 

spets, plan och utan midtköl endast med en 

knöl vid roten (fig. 103). Framvingarnes 

tredje kubitalfält trekantigt. 

26. P. viaticus. 

Halssköldens bakkant grundt och bägformigt urringad. Första 

ryggleden vid roten med en stor svart fläck, som åtminstone når 

till ledens midt. Sista bukleden med tydlig midtköl. 
* Sista bukleden vid roten med en kort och tjock as pa hvar- 

dera sidan om midtkölen. Sjätte bukleden i midten med en 

tydlig intryckning (fig. 104). 

1. Sista bukledens midtköl nar ej till ledens spets. Sjätte 

bukledens intryckning trekantig (fig. 104). 

27. P. campestris- 

Fig. 104. Pompilus campestris. Hane. Fig. 105. Pompilus aculeatus. Hane. 

af bakkroppen sedd från Bakkroppens spets sedd underifrån. Spetsen 

Ir 

undre sidan. 

2. Sista bukledens midtköl når ända till ledens spets. Sjätte 

bukledens intryckning halfcirkelformig. 

28. P. pectinipes- 

** Sista bukleden med midtköl, men utan sidokölar. 

1. Munskölden och höfterna med en brun pubescens, som 

ej skiftar i grått. Framfötternas första led pa ena si- 

dan med två små taggar. Sjätte bukleden i midten 

något intryckt (fig. 105). 31. P. aculeatus. 

Munsköldens och höfternas pubescens skiftar starkt i NO 

gratt. Framfötternas första led pa sidorna utan taggar. 

Sjatte bukleden ej intryckt 1 midten. 

a. Bakkroppens första ryggled med fina utstaende har. 

30. P. proximus. 

b. Bakkroppens första rvggled utan utstående har. 

29. P. crassicornts- 

Qe onmot: 

Bakkroppen svart med hvita fläckar, som tillhöra själfva huden och ej aro 

bildade af beharingen. Benen delvis röda. Hufvud och halssköld med 
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utstående har: halsskölden och första ryggleden dessutom beklädda med 

små glänsande fjäll. Framfötterna med långa gräfborst, som äro längre än 

andra fotleder. Bakvingarnes tvärribba mynar utanför bakre midtribbans 

förgrening (fig. 88 a). 

y. Framfôtternas första led i kanten med 4 gräfborst. Bakkroppens 

andra, tredje (och fjärde, men aldrig femte) rvggled med hvita fläckar 

1. 3: mufipes: 

5. Framfotternas första led i kanten med 3 grafborst. Bakkroppens 

andra, tredje och femte ryggled vanligen med två hvita fläckar hvar. 

2. P. albonotatus. 

Bakkroppen utan hvita fläckar eller endast med af behäringen bildade 

fläckar. 

A. Bakkroppen utan rödt, dess hud enfärgad svart. Bakvingarnes tvär- 

ribba inmynnar innanför bakre midtribbans förgreningspunkt. 

4. Munskölden, mandiblerna, en punkt à hvardera sidan af pannan 

invid ögat och ett streck à hvardera sidan af halsskölden invid 

bakkanten hvita eller gulhvita. Skenben och fötter rödaktiga. 

Framvingarne före spetsen med ett bredt skuggband. Framfötter- 

nas gräfborst helt korta: inga dylika pa första fotledens sida. 

4. P. cinciellus. 

3. Hufvud och halssköld utan hvita fläckar. Ben svarta eller endast 

baktibierna rödaktiga. Framvingarne utan fläckar eller i själfva 

ce 

spetsen mörkare. 

+, Efterryggen baktill urringad med starkt utstående kägellika 

sidohörn (fig. 90). Hufvud och mellankropp nästan helt och 

hållet beklädda med en tät, hvitgra pubescens: bakkroppens 

första, andra och tredje ryggled på hvardera sidan baktill 

med en stor hvitgrå af den fina behåringen bildad fläck. 

Framfötterna med långa gräfborst. 3. P. sexmaculatus. 

**,_ Efterryggen baktill afrundad utan sidohörn. 

$. Framfötterna utan gräfborst elier med dylika, som aro 

kortare än fotens bredd. Bakkroppens ryggleder vid 

roten med otydligt blygrått tvärband. Sista ryggleden 

även pa öfre sidan borsthårig. 

1. Framvingarnes tredje kubitalfält trekantigt eller 

skaftadt, alltid mindre än det andra. Hufvud och 

halssköld glest håriga. 6. P. nigerrimus. 

Framvingarnes tredje kubitalfält fyrkantigt, fram- 

till föga smalare än det andra och fullt så stort som 

detta. Hufvud och halssköld ganska tätt håriga 

47: P. concinnus. 

bo 

ur IR Framfötternas gräfborst åtminstone längre än fotens 

bredd. Då bakkroppen har tydliga grå tvärband, äro 

de belägna vid ryggledernas bakkant. Sista ryggleden 

endast på sidorna borsthårig. 

1 Halssköldens bakkant bägböjd. Framfötternas 

gräfborst ungefär så långa som andra fotleden. 
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Bakkroppen utan tydliga tvärband. Framvingar 

i spetsen svagt rökiga utan väl begränsadt utkants- 

band. 5. P. sericeus. 

Halssköldens bakkant bildar i midten en tydlig vin- 

kel. Framfötternas gräfborst länga och grofva, 

1 

längre än andra fotleden. Bakkroppens ryggleder 

vanligen med tydliga grà bakkantsband. Fram- 

vingarne med inät väl begränsadt rökigt utkants- 

band. 10. P. plumbeus. 

B. Bakkroppen ofvan delvis röd. 

a. Framfôtterna utan gräfborst; de borst, som finnas, sitta nästan 

alla i ledernas spets och äro helt små, kortare än ledernas bredd. 

*. Bakkroppen svart, endast vid roten af andra ryggleden med 

ett i bakkantens midt inskuret rödt tvärband. Halsskölden 

framtill lodrätt afskuren. Efterryggens sidor med några fina 

utstående hår. 11. P. Aurivilliusi. 

**. Bakkroppens ryggleder 1—3 helt och hållet eller till större 

delen röda: första och andra bukleden alltid röda eller röd- 

gula. Halsskölden framtill starkt sluttande, men ej lodrätt 

afskuren. 

$. Framvingarnes tredje kubitalfält trekantigt eller skaf- 

tadt, mindre än det andra kubitalfältet. Kloborsten 

tydligt längre än häftfliken. T2 Pr minutus: 

$$. Framvingarnes tredje kubitalfält fyrsidigt, lika stort 

som eller större än det andra. Kloborsten ej längre än 

häftfliken. 

°. Efterryggen utan utstående hår, endast fint pube- 

scent. Första och andra ryggleden helt och hållet 

blekröda, den tredje äfven enfärgad röd eller med 

mörk bakkant. Antennernas tredje led ej längre 

än den fjärde. 13. BD. spissus: 

Efterryggen pa hvardera sidan med nägra fina ut- 

spärrade här. Första och andra eller ätminstone 

den andra rvggleden mot bakkanten mörkare röda. 

brun eller svartaktiga: tredje ryggleden endast vid 

roten röd. Antennernas tredje led längre än den 

fiärde. 14. P. fuscomarginatus. 

b. Framfötterna med tydliga gräfborst, som alltid äro längre än le- 

dernas bredd.! Bakkroppens första och andra bukled röda eller 

rödgula (åtminstone till stor del). 

*. Halsskôlden i bakkantens midt tvdligt vinkligt inskuren. 

Sista fotleden med tydliga kloborst. Antennernas tredje led 

lång och nästan cylindrisk, längre än den första (fig. 106 a) 

$ Eiterryggen utan utstående hår endast fint pubescent, 

! Man bör noga tillse, att foten betraktas från rätt håll, så att gräfborsten 

synas till sin fulla längd och ej ses i förkortning. 

Entom. Tidskr. Årg. 2803 (L907): i) 
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eller endast med nägra korta och fina, endast vid stark 

förstoring märkbara hår. 
o 

oo 

Bakkroppens sista ryggled ofvan med talrika grofva 

och styfva svarta borst. Bakvingarnes tvärribba 

inmynnar i bakre midtribbans förgreningspunkt 

eller helt nära densamma. Tvärribban, som utät 

begränsar framvingarnes främre rotfält, nästan all- 

deles rak. 

1. Hufvud och halssköld ej eller obetydligt håriga. 

Framvingarnes tredje kubitalfält trekantigt 

eller nästan trekantigt, mindre än det andra. 

15. P. chalybeatus. 

nN . Hufvud och halssköld 

tätt och groft häriga. 

a. Framvingarnestredje 

kubitalfält större än 

det andra och framtill 

ungefär så bredt som 

detta. Bakkroppens 

tredje ryggled med 

svart bakkant. 

162 JB: dispar. 

b. Framvingarnes tredje 

kubitalfält mindre än 
a b 

till mycket smalare Fig. 106. De fyra 

det andra och fram- 

än detta. Bakkrop- första antennlederna 

pens tredje ryggled hos honan af: a. P. 

ofta helt och hållet sabulicola; b. P. pec- 

röd. tinipes. 

17. P. sabulicola. 

Bakkroppens sista ryggled ofvan naken eller en- 

dast med några fa fina hår. Bakvingarnes tvär- 

ribba inmynnar före bakre diskribbans förgrenings- 

punkt. Tvärribban, som utät begränsar framvin- 

garnes främre rotfält tydligt, ehuru svagt bägböjd. 

+. Kloborsten tydligt längre än häftfliken. 

Pannan ofvan antennerna tämligen matt 

med riklig behåring. 18. P. ungutcularis. 

++. Kloborsten ej längre än häftfliken. Pan- 

nan glänsande med fä eller inga här. 

19. P. gibbus. 

20. P. Wesmaelı. 

21. P. abnormis.! 

! Honorna till dessa tre arter äro mycket lika hvarandra, och man kän- 

ner ännu ej med full säkerhet, huru de skola atskiijas eller till hvilka hanar de 
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$$. Efterryggens sidor med tydliga, långa, utstående, van- 

ligen mörka hår. 

°. Framvingarnes tredje kubitalfält stort, fyrkantigt, 

ej mindre än det andra. Bakkroppens första och 

andra ryggled rödgula utan mörk bakkant. 

1. Framtibierna på utsidan (baksidan) endast med 

2—3 taggar, som alla äro betydligt kortare än 

framtibiernas tjocklek. Vingar ljusare. Bak- 

kroppens första ryggled ej eller föga hårig- 

Hufvud och halssköld mindre tätt håriga. 

Framfötternas första led utan taggar (gräf- 

borst) på undre sidan, i kanten med tre gräf- 

borst. 23. P. consobrinus. 
2. Framtibierna pä utsidan (baksidan) med 4—6 

taggar. Bakkroppens första rygeled tydligt 

härig vid roten. Framfötternas första led pä 
undre sidan med 2—3 taggar (gräfborst). 

a. Framfötternas första led i kanten endast 

med tre gräfborst. Framtibiernas taggar 

korta, ej längre än skenbenets tjocklek. 

Vingar mindre rökiga. 24. P. borealis. 
b. Framfötternas första led i kanten med 4 

långa gräfborst. De större af framtibier- 
nas taggar längre än skenbenets tjocklek. 

Vingarne mera rökiga. 

25. P. fumipennis. 

Framvingarnes tredje kubitalfält trekantigt eller 
atminstone starkt afsmalnande framät. Bakkrop- 
pens ryggleder 1—3 med mörkt, svart eller mörk- 
brunt, bakkantsband, som ätminstone ä andra och 
tredje leden i midten är förlängdt framät i en tre- 
kantig spets. 26. P. viaticus. 

**. Halssköldens bakkant grundt och bagformigt urringad. Sista 
fotleden utan kloborst. Antennerna kortare och tjockare, mot 
spetsen starkt afsmalnande, deras tredje led ej langre än den 
första (fig. 106 b). Bakkroppslederna I—3 hos honan vanli- 
gen mörka, brunaktiga, i bakkanten. 

§. Den svarta fläcken vid första ryggledens rot antingen 
mycket liten eller med i midten inskuren eller tvär spets. 
°. Gräfborsten à framfötternas första led betydligt 

kortare än första leden. 

1. Bakvingarnes tvärribba inmynnar innanför 
bakre diskribbans förgreningspunkt. Pannan 

rätteligen höra. Endast genom noggranna kläckningsförsök och iakttagelser i 
naturen kan denna fråga lösas. Hanarne äro däremot, såsom framgår af öfver- 
sikten öfver dem, lätta att skilja. 
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utan hår. Framvingarnes tredje kubitalfält 

trekantigt eller nästan trekantigt. Efterryg- 

gens sidor utan utstående hår. Baktibierna 

med ovanligt korta borsttaggar. Framfötter- 

nas första led blott med 2 gräfborst. 

27. P. campestris. 

2. Bakvingarnes tvärribba inmynnar i bakre disk- 

ribbans  fôrgreningspunkt. Pannan  härig. 

Framvingarnes tredje kubitalfält ej trekantigt. 

Efterryggens sidor med fina utstående hår. 

a. Pannan föga kullrig. 28. P. pectinipes. 

b. Pannan starkt kullrig. 

29. P. crassicornis. 

Gräfborsten à framfötternas första led mycket 

länga; delängsta ungefär af första ledens längd. Bak- 

vingarnes tvärribba inmynnar 1 bakre diskribbans 

förgreningspunkt. Pannan (vanligen) hårig. Fram- 

vingarnes tredje kubitalfält fyrkantigt. Efterryg- 

gens sidor ej eller knappt håriga. 

31. P. aculeatus. 

$$. Den svarta fläcken vid första ryggledens rot rätt stor 

med i midten trekantigt utdragen spets. Bakvingarnes 

tvärribba inmynnar i bakre diskribbans förgrenings- 

punkt. Pannan, efterryggens sidor och första ryggle- 

dens rot tydligt håriga. Framvingarnes tredje kubital- 

fält fyrkantigt. 30. P. proximus. 

1. P. rufipes FABR. Svart med flere eller färre hvita 

fläckar a bakkroppen ofvan; atminstone baktibierna röda. 

Hanen stundom med ett hvitt streck invid ögat och à hals- 

sköldens bakkant. 7—12 mm. — Sk.—Medelp. 

Gräfver bon i sand och infångar korsspindlar (Aranca-arter) till föda åt 

sina larver. ; 

2. P. albonotatus LIND. Mycket lik föregående art och 

endast skild genom de ı öfversikten upptagna kännetecknen; 

måhända endast en form af rufipes. 7—12 mm. — Sk.— 

Stockh.; s. 

3. P. sexmaculatus SPIN. Genom efterryggens form baktill 

(fig. 90) skild fran alla andra arter af släktet. Svart med tät 

hvitgra pubescens, som a 1—3 ryggleden bildar ett bredt, i 

midten afbrutet, bakkantsband. Framvingarnes tredje kubital- 

fält trekantigt och mindre än det andra. Hanens sista 

bukled med bred, trubbig midtköl. 5—9 mm. — Gottl.; s. 

Infångar små krabbspindlar. 
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4. P. cinctellus Spin. Svart med fin gra pubescens, pan- 

nan med en hvit punkt pa hvardera sidan; benen hos hanen 

svarta, hos honan rödgula eller bruna; munskölden hos hanen 

svart, hos honan hvit; halsskölden hos hanen pa hvardera 

sidan baktill med ett hvitt streck. of, 4-5; 2, 6-7 mm. 

— Sk.—mell. Lappl. 
Infangar hoppspindlar och bygger helst i redan färdiga häligheter. Lar- 

vens kokong tunn. 

5. P. sericeus LIND. Svart, öfverallt beklädd med en 

fin sidenglänsande, gräaktigt skimrande pubescens. Bakkrop- 

pen starkt hoptryckt pa undre sidan mot spetsen. 5—7 mm. 

= SUR SH 

Lefnadssätt okändt. 

6. P. migerrimus SCOP. (niger Fabr.) Enfär- 
gad svart; honans 2:a—4:e ryggled vid roten 

med otydligt blygratt tvärband. 7—10 mm. — Fig. 107. Ko- 
Sj Lapl. kong af P. 

PE nf: Så j nigerrimus, 
Begagnar redan befintliga häligheter eller gräfver bon i san- 

hvarur ste- 
den. Kokongen (fig. 107) långsträckt och afsmalnande mot bakre er 

ändan. Fe 

7. P. concinnus DAHLB. (hæreticus Tourn.) 

Måhända endast en varietet af föregående art. Hanen ej känd. 

donne Oo s) 
Lefnadssätt okändt. 

8 P. caviventris AURIV.’ Svart, knappt pubescent, en- 

dast ansiktet nedtill och höfterna med tydlig gra pubescens. 

Bäst skild genom bakkroppens buksida; se fig. 92. 7 mm. 

— Gottl.; s. 

Honan ar okänd; har förr ansetts sasom hane af concinnus, men är troli- 

gen en skild art. 

9. P. frigidus AURIV.” Enfargad svart, knappt pubescent ; 

bakkroppens andra och tredje ryggled med ett otydligt bly- 

grått tvärband vid roten. Se i öfrigt ôfversikten och fig. 93. 

8,; mm. — Mellersta Lappl.; s. 
Honan är okänd. 

‚10. P. plumbeus FABR. Svart; hanen nästan helt och 

hållet beklädd med en ljusgrå pubescens; endast bakkroppens 

1 n. sp. =coneinnus? g' Aurıv. Ent. Tidskr. 7 p. 163 (1886). 

2 n. sp. =melanarius? og’ Aurıv. Ent. Tidskr. 7 p. 164 (1886). 
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ryggleder vid roten mer eller mindre bredt svarta; honan mör- 

kare, vanligen med tydliga ljusgra tvärband vid ryggledernas 

bakkant OM = 7:9: 0 nm SO 
Lefver på sandfält, i synnerhet vid hafsstränder och gräfver sina bon i 

sanden. Honan gär rakt fram, dä hon bär pä sitt byte och ej baklänges; under 

det hälan gräfves, täckes den fangade spindeln ofta med sand. 

11. À. Aurivilliusi TOURN. Svart med fin, föga märkbar 

pubescens; hane enfärgad; hona med ett rödt tvärband vid 
andra ryggledens rot. Halsskölden framtill lodrät, dess bak- 

kant bagformigt urringad. 9—Io mm. — Uppl., Gottl.; s. 
Lefnadssätt okändt. 

12. P. minutus DAHLB. (cellularis Thoms.) — Fig. 94 — 

Svart; första, andra och åtminstone främre delen af tredje rygg- 
leden röda. 5—7 mm. — Sk.; s. 

Lefnadssätt okändt. 

13. À. spissus SCHIÖDTE. Svart; rygglederna 1—3 

blekt röda, den tredje stundom med svart bakkant. 6—10 

mm. — Sk. — Lappl. 
Lefnadssätt okändt. 

14. P. fuscomarginatus THOMS. Lätt skild fran före- 

caende art genom de i Ofversikten upptagna kännetecknen. 

SE mme Gott Ol s: 

Lefnadssatt okandt. 

15. P. chalybeatus SCHIODTE 8—9 mm. — Sk.— 
Medelp. 

Grafver sina bon i sand och infangar vanligen sma jaktspindlar (Lycosider) 

till föda at sina larver. 

16. P. dispar DAHLB. 8—13 mm. — Hittills endast fun- 

nen pa sandfalten a Faron vid Gottland. 

17. P. sabulicola THOMS. Mycket lik föregående, men 

något mindre; måhända endast en varietet af dispar. 7—10 

mm. — Sk.; s. 
Förekommer pä sandfält; lefnadssätt i öfrigt okändt. 

18. P.unguicularis THOMS. Svart; första, andra och främre 

hälften af tredje ryggleden röda; hanen genom sista bukleden 

(fig. 96) lätt skild från alla andra svenska arter. 7—II mm. 

— Sk.—Uppl. 
Lefnadssätt okändt. 
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19. P. gibbus FABR. (trivialis THOms.). Svart, första 

och andra samt roten af tredje ryggleden röda. 6—8 mm. 

— Sk.—Lappl. 
Gräfver sina bon i sand och infangar mindre spindlar, hufvudsakligen jakt- 

spindlar och hoppspindlar. 

20. P. Wesmaeli THOMS. Till fargn lik foregaende art. 
Hanen ar latt att igenkanna pa sista bueleden (fig. 97), men 

honans kännetecken aro ännu ej säkertkutredda. 6—9 mm. 
— Sk.; Medelp.; s. 

Grafver i sand; infangar spindlar. 

21. P. abnormis DAHLB. Till färgen öfverensstämmande 

med gzbéus. Hanens sista bukled (fig. 98) genom den ovala 

gropen nara roten skild fran alla andra arters. 6—8 mm. — 
Sk.—Dalarne; s. 

Lefnadssatt okandt. 

22. P. fissus AURIV. Hanen är svart med första och 

andra ryggleden samt första och andra bukleden röda; femte 

bukleden ar nastan till roten klufven och sista bukleden har 

pa hvardera sidan om midtkôlen ett litet bojdt bihang; 

(Fig. 99). 6 mm. — Smal.; s. 
Honan och lefnadssätt okanda. 

23. PD. consobrinus DAHLB. Svart: forsta, andra och 

en större eller mindre del af tredje ryggleden rödgula. 6—9 

mm. — Sk.; Gottl.; s. 

Lefnadssatt okandt. 

24. P. borealis NURIV. Denna nya art star i flere han- 

seenden emellan den foregaende och den närmast foljande, 

fran bada ar den dock val skild genom bildningen af hanens 

1 P. fissus n. sp. Mas: Niger, segmentis 1 et 2 abdominis fulvis, pube tenui 

grisescente vestitus; fronte nitidula, parce pilosula; metanoto basique abdomi- 

nis haud pilosulis; segmento 5:0 ventrali abdominis in medio profunde triangu- 

lariter inciso, ultimo apice acuto, carinulato. 6 mm. — Suecia meridionalis. — 

Femina ignota. — Fig. 99. 

2 P. borealis n. sp. Niger segmentis 1:0, 2:0 basique 3:ii abdominis rufis, 

pube tenui grisescente-brunnescente vestitus: fronte dense pilosa; prothorace, 

lateribus metanoti basique segmenti 1:i abdominis pilosis; femina tibiis anticis 

extus aculeis 4—6 brevibus, articulo 1:0 tarsorum anticorum aculeis tribus la- 

teralibus, duobus infernis armatis; mas valvula ventrali crista ad basin valde 

elevata, deinde profunde emarginata (fig. 101) instructus. 9—12 mm. Suecia 

borealis: Angermannia et Lapponia. 
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sista bukled (fig. 101). 9—12 mm: — Medelp.—Änger- 

manl.—Lappl.; s. 
Lefnadssätt okändt. 

25. P. fumipennis DAHLB. Till färgen lik de båda före- 

gående arterna, men större och med mörkare vingar. Hanens 

sista bukled med jämnt bagbojd köl (fig. 102). 9—16 mm. 

— Sk.—Medelp. 
Gräfver sina bon i lös sand och infångar flere olika slags spindlar. 

26. P. viaticus L. Honan skiljer sig genom bakkrop- 

pens färgteckning (se öfversikten) och hanen genom sista buk- 

leden (fig 103) genast från alla andra svenska arter af släktet. 

9—15 mm. — Sk.—Lappl.; a. 
Den allmännaste arten af släktet. Honorna öfvervintra i djupt liggande, 

af dem gräfda hålor och börja tidigt på våren (redan vid sälgens blomningstid) 

att flyga omkring och infånga spindelhonor (vanligen jaktspindlar) till föda för 

sina larver. De för afkomman afsedda hålorna ligga endast 5—10 cm. under 

jordytan. De öfvervintrande honorna försvinna i slutet af juni eller i början 

af juli. Den nya generationen framkommer i juli och augusti. På hösten in- 

fånga honorna dock ej spindlar. Hanarne dö på hösten och öfvervintra ej. Denna 

art är den enda af släktet, om hvilken man känner, att den öfvervintrar såsom 

utbildad insekt. 

27. P. campestris WESM. (Dahlbomi THOMS.). Svart; 
första och andra ryggleden rödgula; den tredje svart eller 

endast vid roten rödgul; beskaffenheten af hanens sista buk- 

led synes af fig. 104. 6—8 mm. — Sk.—Stockh. 
Lefnadssätt okändt. 

28. P. pectinipes LIND. Till färgen lik föregående art 

men första och andra ryggleden med brunaktig bakkant; lik- 

som denna och de följande utmärkt genom honans tjockare 

och kortare antenner (fig. 106 b). 6— 10 mm. — Sk.—Stockh.; s. 
Förekommer pä sandfält; lefnadssätt i öfrigt okändt. 

29. P. crassicornis THOMS. Till färgen lik pec/ripes; 

honan knappast skild fran denna. 7—g mm. — Sk.; Lappl.; s. 

Vistas pa sandfalt; lefnadssätt i öfrigt okändt. 

30. P. proximus DAHLB. Lik de båda föregående och 

endast skild genom de i öfversikten angifna kännetecknen. 

$12) mm. — Skor Gare 
Lefnadssätt okändt; tagen på sandfält. 

31. P. aculeatus THOMS. Honan skiljes lätt från alla 
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andra svenska arter genom de ovanligt långa gräfborsten å 

framfötterna. Till färgen lik de närmast föregående arterna. 
6—10 mm. — Sk.—Lappl. 

Förekommer på sandfält; lefnadssätt i öfrigt okändt. — En hona med 

starkt glänsande, naken panna, är funnen på Öland af lektor G. ADLERZ. 

Skild art? 

5. Aporus SPIN. 

Baktibierna, nästan alldeles utan borsttaggar. Honans 

framfötter med gräfborst. Halssköldens bakkant grundt, bäg- 

formigt urringad. 

1. A. dubius LIND. Andra kubitalfältet är föga längre 
än bredt och mottager båda de 

tillbakagående ribborna. Svart \ 
med fin gråaktig pubescens; m J 

första och andra bakkroppsle- er 

derna (2) eller blott den Fig. 108. Framvinge af Aporus 

andrea) code, 0 7 mm. — dubius. 
Gottl.; s. 

Lefver pa sandmarker och har anträffats med en spindel tillhörande släk- 

tet Pythonissa sasom byte. 

6. Slkt. Priocnemis SCHIÖDTE. 

Likna rätt mycket arterna af släktet Pompzlus, men skil- 

jas lätt genom den tätt punkterade pannan och tvarfaran a 

andra bukleden. Honornas baktibier äro i utkanten sagtan- 

dade (fig. 87); deras framfötter sakna gräfborst. Hanarnes 
sista bukled är tydligt, ofta långt hårig kring kanterna och 

har ingen eller otydlig midtköl. (Fig. 109.) 

Alla de svenska arterna hafva första och andra samt 

större eller mindre del af tredje bakkroppsleden rödgula; 

undantag härifrån gör endast hanen af P. notatulus. 

Lefnadsvanorna äro föga kända. Honorna infånga spindlar och använda 

redan färdiga hålor eller gräfva bon i sanden. De tyckas gräfva boet, innan 

bytet infångas, och anlägga ofta flere celler i anslutning till en och samma huf- 

vudingång. 

Artöfversikt. 

1. Efterryggens sidor tydligt håriga. Framvingarne utan genomskinlig fläck 

utanför tredje kubitalfältet. Halsskölden baktill med djup vinkelformig 
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inskärning. Hufvud och halssköld svarthäriga. Kroppen svart; bak- 

kroppslederna 1—3 rödgula, den sista mer eller mindre svart i bakkanten. 

A. Benen svarta (utom någon gång framtibiernas framsida). 

1. Efterryggens sidor ej rynkiga. — Hane: Framtibierna på framsi- 

sidan ljusa gulaktiga. Sista bukleden med inskuren spets och 

mycket långa i spetsen böjda har (fig. 109). 1. P. fuscus. 

iS} Efterryggens sidor tydligt strimmiga och rynkiga, i synnerhet hos 

honan. — Hane: Framtibierna svarta. Sista bukleden med tvar 

spets och nagot kortare, raka har. 2. P. coriaceus. 

B. Lär. skenben och fötter brungula. Efterryggens sidor ej rynkiga. 

3. P. simulans. 

Efterryggen ej hårig. — Hona: Framvingarne nästan alltid i spetsen strax 

utanför tredje kubitalfältet med en rundad, hvitaktig, halfgenomskinlig fläck. 

A. Framvingarnes midtribba (fig. 87 mr) fortsätter utanför tredje ku- 

bitalfältet ända till vingens kant, ehuru utåt finare. Halssköldens bak- 

kant djupt och vinkligt utskuren. 

a. Hane: baklåren och skenbenen mer eller mindre rödgula; bak- 

kroppen svart, endast andra ryggleden mer eller mindre 'röd. — 

Hona: pannan med en tydlig ända till det främre punktögat fort- 

satt, intryckt midtlinie: bakkroppens tredje ryggled svart eller 

endast med ett smalt rödt band vid roten; vingarne korta. 

4. P. notatus. 

b. Hane: benen svarta; sista bukleden bred, slät, glänsande, kring 

kanterna hårig; bakkroppslederna 1—3 helt och hållet eller till 

största delen rödgula. — Hona: pannan utan midtlinie eller endast 

nedtill med en dylik: bakkroppens tredje ryggled till största delen 

rödgul; vingar af vanlig längd. 5. P. exaltatus. 

B. Framvingarnes midtribba når ej till vingens kant utan försvinner all- 

deles ungefär midt emellan tredje kubitalfältet och kanten. Hals- 

sköldens bakkant grundt och bågformigt urringad. Bakkroppsle- 

derna 1—3 rödgula, den tredje dock ofta till stor del svart. 

a. Halsskölden helt och hållet eller delvis rödgul. Benen åtminstone 

till största delen rödgula. — Hona: framvingarne med två tydliga 

mörka tvärband, ett vid rotfältens spets och ett midtför radial- 

fältet. Höfterna rödbruna. Munskölden i kanten rödgul. 

7. P. minutus. 

b. Halsskölden enfärgad svart. Höfterna svarta. Munskölden svart. 

Framvingarne utan mörkt tvärband vid rotfältens spets. 

1. Baklaren till stor del rödgula; äfven framlaren i spetsen samt 

skenbenen till stor del rödgula. — Hane: sista bukleden med 

afrundad spets och fin, vid roten härig midtköl. 

6. P. obtusiventris. 

2. Benen svarta, endast lärens spets stundom nägot brunaktig. 

a. Hane: sista bukleden med djupt inskuren spets och häriga 

kanter. — Hona: framvingarne med skarpt framträdande 

hvit fläck i spetsen; framtibierna pà framsidan ljusa, gul- 

aktiga. 8. P. pusillus. 
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b. Hane: sista bukleden smal med hel, afrundad spets. — 

Hona: framvingarne utan eller med otydlig hvit spetsfläck; 

framtibierna ej ljusare på framsidan. 9. P. minor. 

I. P. fuscus FABR. 6—15 mm. — Sk.—Lappl. 
Lefnadssätt ej närmare kändt. 

2. P. coriaceus DAHLB. 8—12 mm. — Sk.; s. 

Lefnadssatt okandt. 

3. P. stmulans THOMS. 10 mm. — Sk.; s. 
Lefnadssatt okandt. 

4. P. notatus ROSSI. 6—10 mm. — Sk.—Og. 

Lefnadssatt okandt. Fig. 109. Bak- 
kroppens spets 

Bail. „exaliatus, HARRIS Br mm.) — SK. snos\ihanen:.af 

—Lappl.; a. Priocnemis fus- 

Bygger sina bon i sand och anlägger flere celler i anslut- €4s sedd från 

ning till samma hufvudingång; infångar Ciniflo fenestralis STRÖM sidan. 

samt diverse jakt- och hoppspindlar. 

6. P. obtusiventris SCHIODTE. 5 —9 mm. —Sk.—Stockh.;s. 
Lefnadssätt okändt. 

7. P. minutus LIND. 4—7 mm. — Og.; s. 
Lefnadssätt okändt. 

8. P. pusillus SCHIÖDTE. 4—8 mm. — Sk. — Stockh. 
Synes vanligen använda fôrut färdiga häligheter till larvkammare. 

9. P. minor ZETT. (parvulus THOMS.) 4—8 mm. — 

Sk.—Lappl. 
Gräfver först bo i sanden och infangar sedan sitt byte, som består af små 

jaktspindlar. 

7. Sikt. Calicurgus LEPEL. 

Skiljes fran föregående släkte endast därigenom, att 

framvingarnes tvärribba inmynnar tätt utanför främre rotfäl- 

tets bakhörn och att halsskölden framtill är lodrätt afskuren. 

Halsskölden baktill grundt, bågformigt urringad. Efterryggens 

sidor och bakkroppens första ryggled tydligt håriga, 

1. C. Ayalinatus FABR. (fasciatellus Thoms.) Hane: 

enfärgad svart eller vanligen med benen (i synnerhet bak- 

laren) delvis gula; sporrar hvita. — Hona: svart, bakkroppens 
första och andra leder samt roten af den tredje rödgula; 

framvingarne med tva mörka tvärband, af hvilka det inre lig- 
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ger vid rotfältens spets och är föga tydligt, det yttre är 

skarpt framträdande och täcker radialfältet, andra och tredje 
kubitalfältet samt yttre diskfältet. 6—10 mm. — Sk.—Stockh. 

Gräfver sitt bo i sand och infangar spindlar af släktet Meta: larvkammaren 

är upprät och bytet nedsläpas omedelbart i den på förhand iordningställda 

kammaren. 

8. Sikt. Agenia SCHIODTE. 
(Pogonius THOMS.) 

Genom obeväpnade skenben, enfärgadt svart kropp och 

atminstone hos honan fläckiga framvingar skilja sig hithö- 

rande arter i allmänhet lätt fran öfriga grafsteklar. Honorna 

sakna gräfborst à framfötterna, men hafva vid underkäkarnes 

rot ett knippe af styfva krökta hår, som enligt ADLERZ an- 

vändas till insamling af spindelnätstradar. Hane: antenner van- 

ligen på undre sidan ojämna; sista bukleden med skarp midtköl. 
Honorna gräfva ej egna hålor utan begagna sig af redan färdiga håligheter 

i trä, bark, murar och dylikt: de tillstänga hålans ingång med sandkorn, alla- 

handa affall samt i knippen hopsamlade spindelväfsträdar. Till byte synas 

de uteslutande använda spindlar af gruppen Thomisidæ (krabbspindlar). 

Artöfversikt. 

pg eee ee nyeter 

A. Sista bukledens midtkôl utan langa har. 

a. Sista bukledens midtköl sedd fran sidan högst vid roten, men därefter 

smaningom lägre med rak eller svagt bägböjd kontur. Antennerna pa 

undre sidan nedat sagtandade, d. v. s. tjockast vid nedre andan. 

1. A. bifasciata. 

b. Sista bukledens midtköl högst vid roten, men därefter plötsligt lägre, 

sa att konturen, da kölen se$ fran sidan, blir utskuren. 

1. Antennlederna pa undre sidan i midten nagot fortjockade. 

2. A. hircana. 

2. Antennlederna jämntjocka. 3. <A. intermedia. 

B. Sista bukledens midtköl med långa hår. Antennlederna på undre sidan 

vid midten utsvällda. 4. 4. variegata. 

2 “Honor; 

A. Framvingarne ej mörkare i själfva spetsen eller vid utkanten och därföre 

utan ljus flack utanför det yttre mörka tvärbandet. 1. A. bifasciata. 

B. Framvingarne nagot mörkare vid utkanten och i själfva spetsen samt dar 
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före utanför det yttre mörka tvärbandet med en tydligt begränsad, ljusare, 

hvitaktig fläck. 

a. Efterryggen glänsande, fint punkterad, ej strimmig eller rynkig. 

1. Framtibiernas framsida samt yttersta spetsen af de bakre sken- 

benen smutsgula. 2. A. hircana. 

2. Skenbenen helt och hållet bruna—svartbruna 3. A. intermedia. 

b. Efterryggen föga glänsande, tydligt strimmig och rynkig. Ben enfär- 

gade, mörkbruna. 4. A. vartegata. 

I. A. bifasciata FABR. 5—12 mm. — Sk.—Norra 

Lappl. 

2. A. hircana Fabr. 6—8 mm. — Sk.—Häls. 

3. A. intermedia DAHLB. 6—8 mm. — Sk.—Mellersta 

Lappl. 
Begagnar sig af larvgängar i trästammar och barkstycken för att i dem 

anlagga sina bon. 

4. A. vartegata L. 7—9 mm. — Sk.—Medelp. 
Bygger i häligheter sa val i tra som i murbruk m. m. 

9. Slkt. Pseudagenia KOHL. 

(Agenia THoms.) 

Genom ofläckade vingar, nästan oväpnade skenben och 

tvarfara à andra bukleden samt hos hanen nedtill hvitfläckigt 
ansikte skilja sig hithörande arter fran öfriga vägsteklar. 

Första bakkroppsleden är mot roten starkt afsmalnande, nästan 

skaftad. Hanens sista bukled med tydlig midtköl. 

Honorna gräfva ej sina bon i marken och begagna sig 

ej heller af redan färdiga håligheter utan mura själfva sina 

celler af lera. Cellerna fästas på något skyddadt ställe, t. ex. 

under en sten, ofta flere tillsamman, så att de mer eller 

mindre sammanhänga med hvarandra och bilda en sorts cell- 

kaka. De äro på yttre sidan ojämna, liksom knöliga (fig. 110), +. 
= : Fig. 110. Larv- 

cell tillhörig Ps. 

1. Ps. carbonaria SCOP. (punctum THOMS.) albifrons byggd 

Enfärgad svart. Hanens sista ryggled med hvit af smä lerklum- 
par. fläck. 6—9 mm. — Sk.—Jämtl. 

Lefnadssätt sasom hos följande art. 

men inuti släta. Bytet utgöres af spindlar. 

2. Ps. albifrons DALM. Svart; första och andra bak- 

kroppsleden samt stundom äfven roten af tredje ryggleden 
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rodgula. Hanens sjätte bukled med stor fördjupning vid ro- 

ten. 6—9 mm. — Og., Västerg.; s. 

Larvcellerna (fig. 110) äro 12—13 mm långa, fästas under stenar, 15—28 

tillsammans, och förses hvardera blott med en spindel; den kokong, som larven 

spinner före förpuppningen, är helt tunn. Säsom parasit hos denna art före- 

kommer Hoplocryptus binotatulus THoms. 

En sällsynt skalbagge 

Chlenims celatus WEBER anträffades sommaren 1905 vid Jön- 

köping af studeranden SVEN ELMBLADH och uppsändes nyli- 

gen till riksmuseet af lektor C. O. v. PORAT. Arten är förut 

tagen i Vg. af GYLLENHAL och af C. ROTH vid Ringsjön i 

Skane. 
Vous 



Entomologiska föreningens sammanträde à 

Grand Restaurant National, 

lördagen den 24 februari 1906. 

Vid sammanträdet meddelade ordföranden, att föreningens. 

mångårige ledamot kanslisekreteraren 5. NORDSTRÖM aflıdit, samt 
att 1 föreningen af styrelsen invalts dir. P. BOHLIN, Väsby, hvar- 
jämte licentiaten N. HOLMGREN åter ingått 1 föreningen. 

Då sekreteraren af bortresa var förhindrad att närvara vid 
sammankomsten, uppdregs åt undertecknad att för aftonen föra 
protokollet. 

Därefter föredrogs revisionsberättelsen, och beviljades för- 
eningens kassaförvaltare, byrachefen J. Meves, full och tacksam 
ansvarsbefrielse. 

"Föredraget för aftonen hölls af undertecknad, som redogjorde 
för en del »Systematiska och biologiska studier rörande bladlus- 
släktena Zetraneura HTG. och Pemphigus HTG.». 

Båda dessa släkten erbjuda synnerligen många och svårlösta 
frågor, särskildt beträffande respektive arters lefnadssätt. Zetra- 
neura ulmi t. ex. är en art, som under försommaren träffas inuti 

små flaskliknande utväxter på almbladen, men som strax efter 
midsommar lämnar dessa bostäder för att under ett par månader 
lefva under marken, sugande på allehanda gräsrötter, tills höst- 
kylan eller andra faktorer förmå dem att åter begifva sig till al- 
marna, där de under barkflisor o. dyl. slutligen lägga ägg. Det 
är emellertid ej samma individ, som genomlefva så olika förhål- 
landen, utan arten representeras af fem olika generationer, af 

hvilka två, en vinglös och en bevingad, lefva i de flaskliknande 
utväxterna, likaledes två lefva underjordiskt, samt slutligen den 

sista, den äggläggande (föregående generationer föda lefvande 
ungar och äro alla honor), som lefver fritt på almarnes stammar. 
Att säkert konstatera sambandet mellan öfver och under marken 
lefvande former erbjuder gifvetvis stora svårigheter, hvilka äro 
desto större, som respektive former äro hvarandra synnerligen 
olika. Hos t. ex. ofvannämnda art ha de under marken lefvande 
individen talrika vaxkörtlar och ett par korta s. k. saftrör på 
bakkroppen, något som saknas hos de 1 gallbildningarna lefvande 
individen. Därigenom att föredraganden dessutom funnit de un- 
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der marken lefvande formerna fortlefva vintern igenom till början 
af mars, är det tydligt, att Zetraneura ulmis utvecklingshistoria 

ännu ej är fullt utredd. Släktet Pemphigus, af hvilket många arter 
åstadkomma pungliknande gallbildningar på poppelblad, erbjuder 
likartade egendomligheter 1 utvecklingen. Utom de två sedan 
LINNES tid i Sverige kända arterna har undertecknad funnit ytter- 
ligare åtta arter, däraf tvenne förut alldeles obekanta. Samtliga 

dessa arter erbjuda stora olikheter, t. ex. med afseende på de s. 
k. vaxplattornas antal och fördelning. Härigenom får man bl. a. 
fasta hållpunkter för bedömandet af de olika arternas inbördes 
släktskap. Med afseende på resp. arters utvecklingshistoria vet 
man tills vidare blott, att tvenne högst sannolikt tillbringa hela 
sitt lif på popplarna, under det att flertalet andra arter säkert 
omkring midsommar emigrerar till helt andra t. v. okända växt- 
arter. 

Å sammankomsten förevisade vidare studeranden ERIC MJÖBERG 

åtskilliga olika insektformer, som alla funnits på björkstammar. Till 
följd af sin färgteckning erbjödo de slående exempel på »skyddande 
likhetv. Om arterna meddelades vidare en del egendomliga vanor 
och tillpassningar, stående i orsaksförhållande till deras likhet med 
omgifningen. 

Slutligen förevisade prof. CHR. AURIVILLIUS ett särdeles egen- 
domligt prof på symbios (= sammanlefnad) mellan myror och 
en Acacia-art. Prof. SJÖSTEDT hade nämligen från Afrika hem- 

sändt en större gren af en Acacia-art, på hvilken sutto talrika, 
nästan klotformiga gallbildningar af eriophyider. Sedermera hade 
de emellertid tagits 1 besittning af en myra, tillhörande släktet 
Cremastogaster, hvilken inuti de ihåliga gallbildningarna hade för- 
färdigat ett primitivt bo af söndertuggad växtmassa. Liknande 
prof på symbios föreligga framför allt från Amerika, men härvid 
taga myrorna 1 besittning stora tornar, normala bildningar pa 
Acacia-arter, inuti hvilka de lefva, ej såsom i föreliggande fall 
en af en helt annan djurart åstadkommen gallbildning. Det in- 
tressanta fynd, prof. SJÖSTEDT: gjort, torde vara någonting för 
vetenskapen alldeles nytt. 

Alb. Tullgren. 



BERÄTTELSE TILL KUNGL. LANDTBRUKSSTYREL- 

SEN ANGÄENDE VERKSAMHETEN VID STATENS 

ENTOMOLOGISKA ANSTALT UNDER ÄR 1906. 

Insektangrepp hafva visserligen ej uteblifvit under det 

gangna aret, men de voro dess bättre af mindre bety- 

delse i allmänhet än under flera föregående ar. Ett något 

utförligare omnämnande af en del af de insekter, som upp- 

märksammats, kommer att äga rum längre fram i denna berät- 

telse. 

Frostfjäriln har öfverallt, där den under flera föregående 

ar visat sig i stor myckenhet, och dess larver orsakat stora 

förluster för fruktodlaren, numera betydligt aftagit i mängd 

och på de flesta ställen liksom försvunnit, dels i följd af sjuk- 

domar och dels med anledning af det kraftiga utrotningsar- 

betet genom användande af larvlim eller besprutning med kej- 

sargrönt. À många förut skonade platser hafva likväl härjnin- 

garna börjat visa sig, särskildt torde detta vara fallet i de 

nordligare landskapen. Ett meddelande från GUSTAF STJERN- 

STRÖM, Wij bruk, Ockelbo i Gefleborgs län, lämnar bland 

annat äfven upplysningar härom. Han säger nämligen, att 

frostijariln visade sig förra aret, men mer sparsamt, i ar 

däremot hafva dess larver kalätit nästan alla fruktträd, troli- 

gen uti ett vidsträckt område i orten; men de, som hafva 

några fruktträd, fäste sig ej därvid, ej ens, som det synes, 

lanstradgardsmastaren. 

Entomol. Tidskr. Arg. LOL (IOF) 
we 
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I Stockholmstrakten har under de tva nästföregaende 

höstarna blott ett fatal fjärilar visat sig. Förliden höst syntes 

de dock vara något talrikare, synnerligast under de sista 

aftnarna medan svärmningen pagick. Denna kom sent, ej före 

medlet af oktober, troligen i anledning af det milda vädret. 

Om för fjärilarnas svärmning och äggläggning tjänlıga höstar 

skulle fortfarande inträffa, torde nya härjningar ejkomma att 

lata länge vänta pa sig, hvarför det synes klokast, att frukt- 

odlaren är pa sin vakt och börjar utrotningskriget i tid, sa 

att det ej uppskjutes tills träden sta alldeles kalätna. 
Appletraden hade i allmänhet en stor mängd blomknop- 

par, men många af dessa vissnade och föllo slutligen af. Äfven 

de utvecklade blommorna voro på många ställen mer eller 

mindre skadade. Blombladen blefvo bruna, ochi blomman 

märktes en liten fotlös, gulhvit larv af apelblomvifveln. För 

att säkert utröna hvilka insektarter de många larver tillhörde, 

som vistades inuti apelknopparna, hopsamlades ett parti så- 

dana vid Anstalten och infördes i glaskärl, där sedan förpupp- 

ningen ägde rum. Slutligen framkommo därur följande sma- 

fjärilar: Leches vecklare (Cacoecia lecheana L.), häckveckla- 

ren (C. vosana L.), Rhopobota nevana HB. samt en tineid, 

nämligen Cerostoma parenthesella L. Oaktadt skadedjuren 
voro ganska manga, hade detta föga eller kanske ingen men- 

lig inverkan på fruktskörden, da tillräckligt med knoppar för 

en riklig sådan blefvo oskadade. 
Enligt G. E. SÖRBERG har gyllenkroksastrakanen visat 

sig bäst kunna motstå insektangrepp. 

Rönnbärsmalen har, som man kunnat vänta, ej gjort 

någon betydligare skada, emedan rönnbären på de flesta stäl- 

len varit talrika. Spår efter larver hafva nog kunnat på ett 

eller annat håil framvisas, men någon verklig härjning har 

ej hörts af. I våra nordligare provinser har förhållandet kanske 

varit något annorlunda, om man får döma efter en under- 

rättelse från Ockelbotrakten i Gäfleborgs län. Äpplena, isyn- 

nerhet sådana som växte på förädlade stammar, voro där 

mycket angripna af mallarven, hvilket äfven ett sändt prof 

utvisade, oaktadt det var godt om rönnbär i trakten. Äfven 

föregående år hade där varit härjning, liksom på de flesta 

andra trakter inom landet. Matte angreppet i år varit en 

tillfällighet och ej blifva regel! 
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Ur en stor mängd inspunna puppor, som har tillvarata- 

gits, utkommo visserligen manga fjärilar, men största delen 

gick under föregaende vinter, hvilket varit fallet äfven ute i 

det fria; ty af fjärilar, som här infangats, var blott ett litet 
fatal conjugella, och detta erhölls under hafning på rönnar. 

Pa eller vid äppleträden kunde ingen enda ertappas. 
Rönnbärsmalar erhöllos ej allenast efter larver, som lefvat 

i vanliga äpplen och rônnbär, utan äfven fran sådana i vild- 
äpplen, Pyrus ringo och till och med i oxelbär, sända fran 

Gerstorp i Östergötland (C. BERGSTRÖM). Föregående under- 

sökningar hafva ej ådagalagt, att denna mallarv lefver i oxel- 

bär, utan torde detta ske vid brist på rönnbär, liksom fallet 

är med larvens uppträdande i äpplen. 

En mindre afhandling om rönnbärsmalen med tillhörande 

färglagd tafla, föreställande skadedjuret i dess olika lef- 

nadsstadier, har utarbetats af undertecknad och införts i 

Entomologisk Tidskrift samt Uppsatser i praktisk entomologi 

för 1906. Da likväl uppsatsen ansågs böra få en större sprid- 

ning bland allmänheten, än hvad som kunde ske genom 

nämnda publikationer, utverkades medgifvande af Entomolo- 

giska Föreningen att trycka ett större antal separatexemplar 

af densamma för att utbjudas till Hushållningssällskapen och 

andra föreningar, till så moderat pris, att de sedermera af 

dessa kunde utdelas gratis. Följden häraf blef den, att af taflorna 

inköptes för följande tidskrifter, hvari särskild text infördes: 

för Malmöhus läns Hushållningssällskaps 6,600, för Pomolo- 
giska Föreningens 1,000 och för Finska Landtbruksstyrelsens 

1,000 ex. Härtill kommer, att af fullständiga exemplar in- 

köptes genom några Hushållningssällskap 1,900 stycken. 

Om slutligen härtill lägges Entomologiska Föreningens ut- 

delning genom sin Tidskrift och Uppsatserna i praktisk ento- 

mologi samt bortskänkta eller på annat sätt utlämnade exem- 

plar, sa framgär, att nara 12,000 uppsatser, däraf 11,000 i 
Sverige och 1,000 i Finland, utdelats bland allmänheten. 

En liten löfbagge, hvilken man kunde kalla smultronlöf- 
baggen (Galeruca tenella L.) har, som det kan synas, först i 

ar hos oss blifvit uppmärksammad sasom ett ganska beak- 

tansvärdt skadedjur pa odlade smultronplantor. Professor 

KIRCHNER omnämner ej i sin nyaste upplaga af »Die Krank- 

heiten und Beschädigungen unserer landwirthschaftlichen Kul- 
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turpflanzen 1906» ifragavarande skalbagge sasom skadlig 

för smultronplantor men däremot tre andra arter, nämligen 

G. pusilla DUFT., hvilken hittills icke anträffats i Skandina- 

vien, samt G. nymphaeae L. och /rneola FAB. Larverna af 

dessa lefva på ifragavarande plantor ungefärligen på samma 

sätt som Zenella. 

Den 30 juli erhölls fran C. A. CEDERMAN vid Bångbro 
i Örebro län ett mindre prof af smultronplantor, innehållande 

ett par larver, som skadat såväl blad som blomskaft, och 

hvilka snart förvandlades till puppor. Dessa lämnade skal- 

baggar de första dagarna af augusti, just da bärens tid var 
förbi. Da skalbaggarna utkläckas så pass tidigt somi början 

af augusti, kan det ju vara tänkbart, att en ny generation 

på hösten skulle kunna uppkomma oeh erhålla sin fulla ut- 
veckling, men den skada en sådan kunde göra, blefve antag- 

ligen af mindre betydelse. Det är dock sannolikast, att dei 

augusti framkomna skalbaggarna öfvervintra och lägga äggen 

först följande vår på plantorna. 

Sedan plantorna börjat blomma och sätta frukt, blir det 

ej lämpligt att använda starkare gifter, hvarken i besprutnings- 

vatskor eller andra medel, savida de ej äro mycket an- 

gripna sa att missvaxt forutses. I sistnamnda fall torde det 

dock vara battre att grafva upp och branna dem tillika med 

larverna. 

En besprutning med DUFOURS medel (insektpulver i sap- 

vatten) torde dock kunna med fördel begagnas äfven under 

blomningstiden eller kanske ännu senare. 

Om larverna visa sig, innan blommorna framkomma, eller 

om man befarar deras uppträdande, bör en besprutning med 

kejsargrönt företagas, da de bladätande larverna därigenom 

komma att dödas, ifall giftet stannar nog länge kvar pa bladen. 

De erhållna skalbaggarna förvarades lefvande i ett glas- 

kärl, men någon äggläggning pa plantor kunde ej sedan 

märkas, utan dogo de snart i fångenskapen. 

Skalbaggen är ej mer än 3—4 mm. lång, ockragul, med 

fina, tilltryckta hår. Pannspröten blifva tjockare mot spetsen, 

där lederna äro mörkbruna; täckvingarna äro ojämnt punkte- 

rade, något mörkare, brunaktiga, med ljusare kanter; ryggen 

af framkroppen har en insänkt ränna längs midten och en 

större grop på hvarje sida; pannan och ögonen äro svarta. 
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Larverna äro gula samt hafva svarta vartor. De synas 

alltsa lätt kunna skiljas fran de tre ofvan anförda arternas 

larver, ty dessa skola enligt KIRCHNER vara svarta, i likhet 

med vartorna. 

Huruvida insekten hädanefter kommer att blifva ett för 

jordgubbslanden besvärligt skadedjur eller ej,torde ännu vara 
för tidigt att afgöra. Det är ju möjligt, att denna liksom en 

del andra insekter uppträder sporadiskt eller blott periodvis, 

och att den nu senast valt framför andra växter jordgubbs- 

plantor för ett angrepp, hvilket vi skola hoppas blott varit 

tillfälligt. 

Om insekthärjningar à akern har blott föga afhörts, hva- 
dan man får antaga, att sådana i år varit af mindre betydelse. 
Bladlöss orsakade dock ej obetydlig skada på några egen- 

domar. Genom friherre CARL GRIPENSTEDT, Nynäs, Moss- 

stena i Södermanland, meddelades prof från ett ärtfält om 

2!/2 tnd, som härjades af bladlöss (Szphonophora pisi KALT.). 
Som vanligt är fallet, visade sig först bruna fläckar à fältet, 

hvilka sedermera vidgades och utbredde sig, och hvarifrån 
märktes en rutten lukt. De festa djuren i profvet voro bevin- 

gade och färdiga att förflytta sig till annan plats. Äfven 

erhölls underrättelse om, att à egendomen Arnö nära Nykö- 

ping ett större fält härjats på samma sätt som det förstnämnda. 

Enahanda var förhållandet vid Storebro i Kalmar län, där 

äfven vicker angreps. 

Att hämma en bladlushärjning a fälten kan knappast 

tillgå på mer än ett sätt, nämligen följande: Säden på de 

angripna fläckarna afskäres och bortföres hastigt, eller ock 

besprutas den med kvassiainfusion (KOCHS vätska) eller 
fotogenemulsion. Detta bör dock ske, innan djuren utbredt sig 

vida omring, ty är hela fältet angripet, torde klokast vara 

att slå af alltsammans och använda det grönt, innan det blif- 

vit alldeles förstördt och odugligt till foder. Enligt hvad erfa- 

renheten hittills visat, behöfver man vanligen ej befara, att 

djuren skola på samma lokal uppträda massvis i flera ar à 

rad, ty efter en härjning försvinna de mestadels liksom spårlöst. 

De ofta inträffade regnskurarna i slutet af maj, men syn- 

nerligast de, som förekommo i medlet af juni, torde mycket 

bidragit till, att hvetemyggornas utkläckning och framkomst 

ur jordytan mycket underlättats, och att dessa synnerligt små, 
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men genom sin talrikhet ofta förödande skadedjur i ar, atmin- 

stone pa vissa hall, visat sig i stort antal. Om deras utbred- 

ning inom landet, kan dock intet med säkerhet omnämnas, da 

inkomna uppgifter äro hôgst fa. Endast fran Uppland sändes 

sådana, nämligen från Vilsberga i Nysätra socken, hvarifrån 

ett prof på hveteax erhölls, hvilket dock var allt för litet for 

att gifva ett säkert omdöme; men man kunde dock förmoda, 

att där på stället en ganska svår härjning genom hvete- 

myggans larver skulle vara för handen. 

Sedermera sändes genom förvaltaren R. WEDIN å Söder- 

fors egendomar, Väsby, Orrskog, ett större prof på hveteax, 

hvaraf det befanns, att 42,; procent af kornen voro skadade 

eller alldeles förstörda. Enligt herr WEDINS utsago skulle 

härjningen vara vida utbredd i orten och sträcka sig öfver 

flera hundra tunnlands areal endast inom Tierps socken, och 

han ansåg det vara önskligt, att saken blefve nogare un- 

dersökt. Med anledning häraf utverkades förordnande för 

assistenten À. TULLGREN att besöka härjningsområdet. Om 

resultatet af denna resa lämnas närmare uppgifter längre fram 

under »assistentens resor». 

Från hofjägmästaren E. V. ECKERMAN, Edeby 1 Söder- 

manland, erhölls prof på vicker, i hvars rötter och stjälkar 

märktes gångar, hvaruti små larver befunno sig. I första 
profvet syntes blott en enda larv, och då det syntes bli alltför 

osäkert, att denna skulle komma att lefva och underga de 

återstående förvandlingarna, anhölls om ett nytt och större 

material. Ett sådant erhölls snart, och nu kunde uppfödnings- 

försök göras med hopp om framgäng. Omkring den 20 aug. 

började sma skalbaggar framkomma ur vickern, och befunnos 

dessa vara en svart spetsvifvel /Apzon ebeninum KIRB.). THOM- 

SON säger 1 sitt stora arbete Skand. Coleoptera, att den skall 

vara sällsynt i Skåne, Småland och Västergötland, och i 

Anstaltens samling stå några exemplar från Västmanland, 

skänkta af lektor C: H. JOHANSON 1 Västerås. Arten har, 

sa vidt jag för närvarande kunnat finna, ej förut blifvit om- 

nämnd som skadedjur mer än af KIRCHNER 1 hans nyligen 

utkomna arbete om de skadliga insekterna, men han uppger, 

att larven förekommer i baljorna och fröen af Lofus-arter. 

Om detta kan vara ett misstag, eller om djuret verkligen 
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lefver i en växts rötter och 1 fröhylsorna af en annan, kan 

jag ej nu afgöra. 

Af skogens skadeinsekter har blott en art förekommit 1 
så stor myckenhet, att det varit fråga om härjning, nämligen 

röda tallstekeln (Lophyrus rufus KLG.), som på flera ställen 

uppträdt på ett oroande sätt. Värst synes han farit fram i 

Värmland, där stora arealer med tallskog skola hafva angri- 

pits. Till Jordbruksdepartementet inkom nämligen en anmälan 

härom från Kon. Befallningshafvande i nämnda län jämte 

anhållan om åtgärders vidtagande, emedan man antog, att 

här var fråga om en tallspinnarehärjning. En förfrågan till 

Anstalten kunde ej besvaras annorlunda, än genom hänvisning 

till Domänstyrelsen, eftersom intet prof på skadediuren före- 

visades, och det ej vore osannolikt, att saken kunde gälla 
tallspinnaren. Jägmästaren NILSSON fick af Styrelsen i upp- 

drag att besöka de härjade trakterna och fann, att röda tall- 

stekeln var den sannskyldiga skadegöraren. Detta enligt 

uppgifter i tidningarna. Som stekelns härjningar hittills visat 

sig snart öfvergående, och skogen därför skadas jämförelsevis 

ringa genom dem, blef saken. ej sa farlig, som man fruktat. 

Om prof på insekten sändts hit i tid, hade en del kostnader 

kunnat undvikas. 

Besprutningen med kejsargrönt: Genom frostfjärilhärj- 

ningens starka aftagande eller upphörande i många områden 

minskades äfven besprutningarna; men att härjningar ännu före- 

komma, och besprutningarna ej öfvergifvits visas bland annat 

däraf, att vid Anstalten samt hos firman G. SJÖSTEDT & C:0 

i Göteborg utlämnats 227 kgm. Schweinfurtergrönt, samt 

att många nya bemyndiganden utlämnats. 

Några klagomål öfver misslyckade besprutningar eller 
skador å träden efter användandet af kejsargrönt hafva ej 

afhörts från dem, som genom Anstaltens försorg eller bemed- 

ling erhållit giftet. Genom grosshandlaren H. ÖRTENGRENS 

och baron T. ADELSVÄRDS tillmötesgående och intresse för 

saken, hafva besprutningar i större skala och under veder- 

börlig kontroll kunnat utföras vid Helmershus i Kristianstads 

län och Adelsnäs i Östergötland. Utförligare redogörelse 

rörande dessa arbeten kommer att afgifvas till Landtbruks- 

styrelsen genom assistenten A. TULLGREN, kandidat C. G. 



40 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1907. 

DAHL och grosshandlaren H. ÖRTENGREN, hvilka öfvervakat 

besprutningarna. 

Jag kan dock ej underlåta att här omnämna resultaten 

af besprutningen af ribstonträd, som ägt rum bade vid Adels- 

näs och härstädes, emedan nämnda trädsort vid ett par till- 

fällen framhållits som särdeles ömtåliga för besprutning med 

kejsargrönt och anförts till bevis på detta medels skadlighet. 

Tre sådana träd besprutades vid Adelsnäs med vätska af 

olika styrka och ett fjärde förblef obesprutadt. Vid Pomolo- 

giska Föreningens utställning förliden höst förevisades skör- 

den från alla fyra dessa träd, och hvar och en besökande 

kunde själf bedöma resultatet. Det ena trädet var bespru- 

tadt med !/; gram grönt per liter vatten, det andra med 1 

och det tredje med 1!/2 gram, det sistnämnda alltså med tre 

ganger sa stark vätska, som den man i vanliga fall använder. 

Någon skada a bladen lärer ej förmärkts på någotdera af 

dessa träd, och hvad frukten beträffar, var ingen skillnad 

märkbar, ty alla äpplena voro oskadade, åtminstone hvad kork- 

rost, sprickor etc. beträffar. 

Af Anstaltens två små ribstonträd besprutades blott det 

ena, och följden blef, att à det besprutade erhölls några fullt 
utbildade äpplen, som ej företedda något sjukdomstecken på 

ytan; men på det obesprutade blef ingen frukt utbildad, utan 

den krympte ihop och liknade allt annat än äpplen. Orsaken 

härtill kan jag ej uppgifva, men fallet utgör dock ett bevis 
pa, att besprutningen ej var till ringaste skada. 

Äfven i år hafva flera erkännanden af besprutningens 

nytta inkommit, men det kan ju numera vara öfverflödigt att 

utförligare omnämna dem, då de många intyg från trovärdiga 

personer, som förut offentliggjorts, borde vara bevis tillfyllest för 

hvar och en, som ej envist fasthåller vid gamla fördomar eller 

förut fattade meningar. 

Till Jordbruksdepartementet hade ingått en skrifvelse från 

Svenska Garfveriidkareföreningen rörande de skador, som af 

larven till oxstynget (//ypoderma bovis D. G.) förorsakas a 

boskapens hud, hvilken skrifvelse remitterats till Landtbruks- 

styrelsen för afgifvande af uttalande i saken, sedan förestån- 

daren för Statens Entomologiska Anstalt blifvit hörd. 
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Da skrifvelsen är af allmännare intresse, torde den här 

kunna anföras. 

Till Jordbruksdepartementet. 

Vid Svenska Garfveriidkareföreningens arsmöte i Malmö 

förlidet ar beslutades, att saväl till djurskyddsföreningar som 

Jordbruksdepartementet fästa uppmärksamheten pa de skador, 

som »bromsinsekten» (oxstynget) astadkommer pa nötkreaturen 

här i landet, och pa de förluster, som därigenom uppstå, dels 

pa grund af den värdeförsämring huden far och dels pa grund 

af den försämring af de köttpartier, som ligga omkring de 

angripna ställena — för att ej tala om de lidanden, som vällas 

de kreatur, pa hvilka nämnda insekt lagt sina larver. 
Hur stor denna skada är i ekonomiskt hänseende, kan 

ej föreningen uppgifva, da nagon statistik ej föreligger där- 

öfver, men med säkerhet vagar föreningen räkna med för- 

lusten för landet i hundratusentals kronor i betraktande af 
denna insekts spridning och härjning. 

För garfveriidkare är det allmänt kändt, hurusom hudar 
framkomma, där det finns öfver 200 bromshål i en hud; en 

dylik vara är nästan värdelös, och man kan tänka sig det 

lidande, ett djur får utstå i denna belägenhet. 

Föreningen vill därför göra 'en vördsam hemställan till 

Jordbruksdepartementet att taga denna fråga på sitt program 

och medverka till spridandet af kännedom om hur denna 

bromsinsekt och dess larver kunna utrotas under påvisande 

af de förluster, som uppstå för landet genom de skador, som 

den åstadkommer och de lidanden, som djur få utstå, där 
den fritt får utveckla sig. 

På samma gang vill Föreningen uttala den önskan, att 
åtgärder ma vidtagas mot begagnandet af taggig stängsel- 

tråd, som redan vållat mycken skada. 

Å Svenska Garfveriföreningens vägnar 

Öfverstyrelsen. 

C. A. Andersson, 

Landskrona den 21 juni 1906. ordförande. 

Med anledning af nyss anförda skrifvelse afgafs till 

Landtbruksstyrelsen ett utförligare uttalande, hvari nedan- 
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staende uppgifter om styngets uppträdande och af detsamma 

förorsakade förluster i Nordamerika m. fl. ställen framhöllos. 

Till Chicago Stock Yard ankomma under mänaderna ja- 
nuari— juni ungefär 1,355,000 nötkreatur, och halfva antalet hu- 

dar efter dem pläga vara mer eller mindre skadade af styng- 

larver. Då en sålunda skadad hud i allmänhet ej kan i värde 

beräknas högre än tredjedelen af en frisk, anser man, att pen- 

ningeförlusten härigenom uppgar till ej mindre än en tredje- 

dels million dollars, ifall hänsyn äfven tages till minskad mjölk- 

afkastning och mindre köttvärde hos de angripna djuren. 

Äfven ett par andra fall anfördes, nämligen från New- 

castle i England, där under 12 månader vanligen omsättas 

102,877 hudar, bland hvilka 60,000 pläga vara skadade, och 

förlusten kan har uppskattas till 15,000 P. St. = omkring 

270,000 kronor; och från Aberdeen i Skottland att bland 

från februari till juni inkomna 61,103 hudar 14,130 äro skadade, 

och förlusten anses utgöra. 2,873 P. St. = 51714 Kronor 

I vårt land kunna för närvarande ej ens approximativa 

beräkningar öfver sådana förluster åstadkommas, men att de 

böra vara betydande inses lätt af föregående, alldenstund ox- 

stynget är ganska vanligt, atminstone i vissa delar af landet. 

Såsom af stor vikt förordades i första rummet att åstad- 

komma en populär skrift rörande oxstyngets utseende, lefnads- 

sätt och uppträdande samt de utrotningsmedel, som hittills 

äro kända, att spridas i stort antal bland nötkreatursuppfö- 

dare; samt i andra rummet årliga inspektioner af nötkreaturs- 

besättningar genom t. ex. distriktsveterinärerna i de af skade- 

djuret hemsökta trakterna; hvarvid råd borde lämnas rörande 

bästa sätten att förekomma eller mildra skadan och förmin- 

skandet af oxstyngets antal m. m. 

Utom de vanliga eller löpande göromålen vid Anstalten 

har undertecknad fortsatt undersökningarna rörande rönnbärs- 

malens lefnadssätt och förvandlingar och därigenom haft till- 

fälla att närmare följa dess framkomst ur pupporna på våren 

! Sedan detta skrefs, har en uppsats i ämnet erhållits från prof. J. E. 

304S i Köpenhamn, hvilken omnämner förhållandet i Danmark. 
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samt att iakttaga dess flygtid och andra omständigheter ute 

i det fria. Som fjärilarna voro i år mycket sällsynta här pa 

platsen och endast anträffades på rönnar, kunde nu inga ob- 
servationer göras angående deras äggläggning m. m. på äpp- 

len. Sadana gjordes dock under föregående års sommar, hvar- 
vid man fick ett begrepp om hur honorna förfara därvid. 

Korrespondensen är som vanligt hufvudsakligen ombe- 

sörjd af undertecknad, och har antalet skrifvelser enligt 

diariet uppgått till 766, hvilket är ett något mindre tal än under 

föregående år, hvartill orsaken torde vara, att skadeinsekter 

förekommit i långt mindre antal än som förut varit vanligt, 

och att några vida utbredda härjningar icke ägt rum, samt 
slutligen, att allmänheten, genom förut lämnade uppgifter i bref 

och mycket spridda skrifter, börjar bli mer förtrogen med de 

allmännaste skadeinsekternas utseende och de kända medlen 

mot dem. 

Redigeringen af de med statsmedel utgifna »Uppsatser i 

praktisk entomologi», hvars 16:de årgång utkommit, har liksom 

förut ombesörjts af undertecknad. Samma har förhållandet 

varit med Entomologisk Tidskrift under årets första hälft, 

medan redaktören vistades i Ostafrika. 

Undersökningar och försök rörande myggors dödande 

omkring bostäder hafva företagits, och resultatet kommer att 

a annat ställe närmare omnämnas. 

Assistenten A. TULLGREN har deltagit i de flesta vid 
Anstalten förekommande arbeten samt fortsatt att studera 

vara blad- och sköldlöss och för detta andamal gjort insam- 
lingar i närmaste omgifningar samt à andra lokaler under 

tjänsteresorna, da tillfälle därtill erbjudits. 
Han har undervisat eleverna i praktisk entomologi vid 

tradgardsskolorna à Experimentalfältet, Rosendal och Bergianska 

trädgården; deltagit i de i stor skala försiggangna besprut- 

ningarna a fruktträden vid Adelsnäs och Helmershus samt 

sedermera granskat verkningarna däraf. Här ma i förbigående 
ytterligare påpekas, att dessa besprutningar, äfvensom de vid 

Anstalten företagna, ej på något nämnvärdt sätt skadat trä- 
den, hvarken till blad eller frukt. 

Med understöd af statsmedel har han företagit en studie- 

resa till Tyskland, Holland, Österrike-Ungarn och Danmark, 
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hvilkas festa praktiskt-entomologiska stationer besökts. En 

berättelse härom är införd i Entomologisk Tidskrift för år 1906. 

Arbetsbiträdet E. J. SELLBERG har ombesörjt de yttre 

arbetena vid Anstalten, nämligen planteringslandens bearbet- 

ning och skötsel, mindre reparationer, besprutningar och 

uppassningen i arbetslokalerna; har forfardigat behöflig redskap 

m. m., samt lämnat biträde och undervisning vid besprutnin- 

gar hos sadana närboende personer, som därom anlitat. 

Under assistentens utrikes resa har skolläraren Auc. 
ÖSTERBERG biträdt vid en del förekommande arbeten. Lika- 

ledes har kandidat E. MJÖBERG under en kort tid arbetat med 

ordnandet af skalbaggsamlingen. 

Uppfödande af skadeinsekter under kontroll har som van- 

ligt ägt rum, och därvid gjorda iakttagelser antecknats för 

framtida behof. 

Den tryckta arsberättelsen för 1905 rörande verksamhe- 

ten vid Anstalten, resor etc. har utdelats i omkring 500 ex- 

emplar, dels genom Landtbruksstyrelsen och dels genom 

undertecknad till korrespondenter, länsträdgardsmästare m. fl., 

som ansetts däraf kunna draga nytta. 

Af »Uppsatser i praktisk entomologi» för 1906, som ut- 

gifves af Entomologiska Föreningen i Stockholm, har kostnads- 

fritt erhållits tillräckligt med exemplar för fortsättandet af 

skriftbyte med de festa utländska entomologiska försöks- 

stationer, hvarigenom- den ganska rika boksamlingen betyd- 

ligt ökats. För närvarande är byte inledt med omkring 62 

sådana stationer, sällskap eller enskilda. 

Genom ofvannamnda Förenings tillmötesgående att betyd- 

ligt nedsätta priset på nyssnämnda uppsatser, om de utläm- 

nas genom Anstalten, har efter rekvisitioner 39 exemplar, 

hvardera om 16 argangar, utgatt till intresserade personer. 

Om därtill tages i betraktande, att till Jordbruksdepartemen- 

tet lämnas 300 exemplar till gratisutdelning, samt att upp- 

satserna äfven äro införda i Entomologisk Tidskrift, så finner 

man, att denna populära publikation haft en ganska afsevärd 

spridning äfven under ar 1906. | 

Ett val behöfligt arbete rörande skadeinsekterna och för- 

sedt med talrika textfigurer, hvars titel är: »Skadeinsekter 1 

trädgården och pa fältet», är författadt af assistenten A. TULL- 
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GREN, som därtill erhallit bidrag af staten. Det utkom pa 

aktiebolaget Ljus’ förlag. Vi saknade visserligen ej hand- 
böcker uti ämnet, ty A. E. HOLMGRENS arbeten äro ännu 

tillgängliga, men dessa författades på en tid, då nyare insekt- 
medel ännu voro okända, och äro därför numera af mindre 

värde i praktiskt hänseende. 

Det rikliga utbyte af utländsk litteratur i praktisk ento- 

mologi, som Anstalten förvärfvat, har som vanligt radfragats 

och beaktats. Nagra värdefulla uppslag rörande utrotnings- 

medel synas dock ej däri förekommit under året. 

Omkring sextio personer: hafva besökt Anstalten för att 
erhålla upplysningar och råd eller för att taga en närmare 

kännedom om densamma. 

Bemyndigande att använda kejsargrönt mot insekter har 

utlämnats till 176 personer, hvarigenom antalet af därtill be- 

rättigade numera utgör 1414. Sedan den nya giftstadgan af 

den 7 december 1906 trädt i kraft, synas dessa bemyndigan- 

den blifva öfverflödiga; men icke desto mindre torde det, tills- 

vidare åtminstone, vara behöfligt, att genom Anstaltens be- 

medling fullgod vara må kunna erhållas, hvilket därför äfven 

hädanefter kommer att äga rum så långt ske kan. 
Äfven under den korta tid, då endast nämnda bemyndi- 

gande berättigade till användande af kejsargrönt till dödande 

af insekter, hade många personer af sparsamhetsskäl vändt 

sig till närmaste färghandlare eller målare för att få sitt be- 
hof af giftet, och därvid ibland erhållit en visserligen billig 

vara, men som sedan visade sig overksam mot insekterna och 

rent af skadlig för blad och späda skott. Sådant har ej den 

nya giftstadgan kunnat förekomma, ej heller synes dess för- 

fattare eller de, som ı sista hand granskat densamma, haft 

ringaste kännedom om, att vi besväras äfven af andra skade- 

insekter, än de i trädgården förekommande, och mot hvilka 

kejsargrönt är det bästa, ännu kända medlet. Härigenom har 

den nya stadgan i praktiskt afseende blifvit sämre än förhållan- 

det var förut, då hvarje välkänd och pålitlig person kunde skaffa 

sig tillstånd att använda giftet (arsenikfärgen) äfven mot ska- 

deinsekter på åker och äng, i skog och park äfvensom inom 

hus. Mot dessa sistnämnda synas vi således i många fall nu- 

mera stå nästan alldeles redlösa, tack vare den nya giftstad- 

gan — en sak, som borde med det snaraste afhjälpas. 
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Många prof pa insekter och af dem skadade växtdelar 

hafva äfven i ar inkommit, och förfrägningarna rörande sa- 
dana hafva i de flesta fall per omgående besvarats. Prof på 
skogsinsekter hafva undersôükts-och bestämts till arten, hvar- 

efter afsändaren hänvisats till sakkunnige beträffande utrot- 

ningsmedlen. Äfven parasitsvampar äro insända, och profven 

hafva öfverlämnats till växtfysiologiska anstalten vid Experi- 
mentalfältet för bestämning och utlåtandes afgifvande. 

Insektsamlingarna hafva efter vanligheten ganska afse- 

värdt ökats genom byten, skänker och insamlingar, dels i 

Anstaltens omgifningar och dels under assistentens tjänste- 

resor. Fjärilsamlingens flyttning till ett nyligen inköpt och mer 

ändamålsenligt insektskap har afslutats, hvarigenom denna, 

på skandinaviska arter ovanligt rika samling numera befinner 

sig i ett särdeles presentabelt skick. De öfriga insektordnin- 

garna, skalbaggarna dock undantagna, äro mindre väl repre- 

senterade, men hafva tillgodosetts, så långt omständighe- 

terna medgifvit. Som vanligt hafva samlingarna varit till- 

gängliga för hvar och en, som af intresse eller för studier 

velat begagna sig af dem. Personer, som önskat lära sig 

nyare metoder för insekters preparering, hafva därutinnan er- 

hållit undervisning. 

Fyra samlingar af skadeinsekter hafva upprättats, näm- 

ligen en till Alnarps landtbruksinstitut, de öfriga till folk- 

högskolor och landtmannaskolor samt dessutom en mindre 

till enskild person. 

Ett nytt insektskåp, afsedt för flugsamlingen, har inköpts 

äfvensom en tidsenlig fotografiapparat, hvarmed tydliga afbild- 

ningar äfven af mindre föremål kunna framställas. 

Mot Anstalten välvilliga gifvare hafva äfven i ar ihagkom- 

mit densamma med gafvor, nämligen: 

Öfverjägmästaren G. BARTHELSON, Mariestad: ett parti 

grankottar med skadade frön för undersökning. 

Kassör G. HOFGREN: en mindre samling flugor. 

Regementsläkaren L. TRAFVENFELT, Umea: smafjarilar. 

Kandidat A. ROMAN, Uppsala: parasitsteklar. 

Lektor C. H. JOHANSON, Västeräs: RATZEBURG. Die 

Forstinsekten samt Die Ichneumonen der Forstinsekten, tvenne 

värdefulla arbeten. 
Entomologiska Föreningen: i dess bibliotek befintliga du- 
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pletter af sådana entomologiska skrifter, som kunna vara af 
nytta för Anstalten. 

Assistent A. TULLGREN: böcker m. m. 

Undertecknad: böcker och fjärilar m. m. 

Mindre partier undersökningsmaterial hafva lämnats af 

mänga personer, hvilkas namn blefve för vidlyftigt att här 

anföra. Pa grund af begäran insändes nästan alltid sadant ma- 

terial med största beredvillighet, och detta är ej utan betydelse 

för Anstaltens arbeten, da allt behöfligt i den vägen ej där 
kan öfverkommas. Insända insektprof äro dock nästan alltid till- 

tagna i för liten skala, för att bli användbara till uppfödnin- 

gar, eller alldeles odugliga, till följd af otjänlig emballering, 
hvarför en anhållan om nytt, större prof oftast blir af nöden. 

Assistenten A. Tullgrens tjänsteresor. 

I, 4 och 6. Till Skåne och Östergötland. Under som- 

maren 1905 deltog assistenten i en del besprutningsförsök, 

som i större skala anställdes i Adelsnäs trädgärdar i Öster- 

götland för utrönandet af vissa besprutningsvätskors inflytande 

eller verkan pa träd och buskar af olika slag och sorter. An- 

ledningen till dessa försök torde till stor del få tillskrifvas den 

omständigheten, att under de senast förflutna åren från ett eller 

annat håll försports klagomål öfver, att besprutningsvätskorna, 

företrädesvis kejsargrönt, skulle kunna åstadkomma menligt 

inflytande på blad, skott eller frukter. För att om möjligt 

vederlägga eller atminstone till sin rätta valör reducera dessa 
rykten åstadkoms ett samarbete med föreståndaren för Adels- 

nas tradgardar, fil. kand. C. G. DAHL, och för försökens an- 

ställande uppläts af baron TH. ADELSVARD trädgårdarna vid 

Adelsnäs. 

Sommaren 1905 besökte assistenten salunda Adelsnäs och 

Åtvidaberg sammanlagt fyra gånger, och därvid företogs en 

stor mängd försök, företrädesvis med kejsargrönt. Det visade 

sig emellertid af flera skäl nödvändigt, att försöken utsräcktes 

till ännu en sommar, och bestämdes det likaledes, att en del 

försök för jämförelses skull borde äga rum på annan plats i 

landet. Sedan grosshandlaren HELMER ÖRTENGREN på Hel- 
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mershus i Skäne, lifligt intresserad för allt som berör fruktod- 

ling, erbjudit sina anläggningar till sadana försök, erholl assi- 

stenten af Kgl. Landtbruksstyrelsen förordnande att under är 

1906 pa lämpliga tider besöka saväl Adelsnäs och trakten 

däromkring som nämnda egendom, Helmershus, i Kristianstads 

län för att närvara vid besprutningsförsöken. Dessa skulle 

speciellt gälla besprutning med kejsargrönt och blyarseniat, 

hvilket senare ämne till prof erhallits fran firman Merrimac 

Chemical Co., Boston. 

Under sommarens lopp besöktes nämnda platser tre ganger, 

den första i medio af maj, den andra under förra hälften af 

juni och den tredje i början pa september, och därvid utfördes 

en hel mängd experiment, för hvilka dock här skulle bli alltför 

vidlyftigt att redogöra, särskildt som en utförlig redogörelse 

inom kort torde bli publicerad i Kel. Landtbruksstyrelsens 

meddelanden. Dock böra några af de viktigaste resultaten 

här i korthet refereras. 

Som ett generellt omdöme rörande de olika besprutnin- 

garnas inflytande på träden kan man säga, att ej i något fall 

erhöllos skador af sådan art, att det kunde bli tal om, att de 

skulle medföra något som helst framtida men för trädet, och 

ej heller kunde de på något sätt anses skada fruktsättningen 

eller försämra den blifvande fruktens kvalitet. De »skador», 

som efter besprutning kunde iakttagas, utgjordes i regeln af 

smärre bruna »brännfläckar», »svedda» bladkanter o. s. v., och 

slutresultatet blef i en del fall, att på sådant sätt skadade blad 

gulnade och föllo af. Antalet dylika skador var 1 intet fall 

af någon större omfattning, utan »brännskadorna» voro blott 

ytterst glest spridda, någon gång mera koncentrerade på en 

eller annan gren. ; 
Om besprutningsvätskan utgjorts af blott 5 gr. kejsargrönt 

+ 10 gr. nysläckt kalk till 10 liter vatten, och besprutningen 

ägt rum på kvällen eller vid mulen väderlek kunde knappt i 

något fall nägra »brännfläckar» påvisas. Besprutades 1 starkt 

solsken, hvilket oftast var fallet, kunde i en del fall bladen 

förbli alldeles oberörda, i andra fall uppstodo brännfläckar. 

Om man t. ex. middagstiden vid starkt solsken besprutade 

samma äpplesort med 5, 10 och 15 gr. kejsargrönt pr 10 liter 

vatten, kunde man i vissa fall iakttaga en bestämd gradskillnad, 

så att de träd, som erhållit den starkaste besprutningsvätskan, 
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visade sig starkast brända, i andra fall åter var förhållandet 
snarare omvändt. Det gafs sålunda exempel på, att apelsorter 

utan den ringaste, verkliga skada kunna i starkt solsken bespru- 

tas med ända till 15 gr. kejsargrönt pr Io liter vatten. 

Beträffande försöken med blyarseniat så kan detta besprut- 

ningsmedel, hvad risken för träden angar, fullt jämställas med 

kejsargrönt. Om dess brukbarhet som insektdödande medel 

kan däremot ännu ej något säkert omdöme fällas, då tillfällen 

till försök i den riktningen hittills alldeles saknats, men får man 
tro utländska auktoriteters uttalanden, så skulle det genom sin 

förmåga att sitta längre kvar på bladen betydligt öfverträffa 

kejsargrönt. Det iakttogs äfven vid Adelsnäs, att träd, som 

i juni besprutades med blyarseniat, ännu i september visade 

tydliga spår efter besprutningsvätskan på bladen. 

Slutligen, hvad angår besprutningsvatskornas inflytande på 

frukten, kan framhållas, att några skador i form af »korkrost», 

sprickor etc. ej i något fall befunnits stå i samband med be- 

sprutningen. Flera af de äpplesorter, som påstås få t. ex. 

korkrost genom besprutningen, hafva besprutats t. o. m. med 

15 gr. kejsargrönt pr 10 lit. vatten, och detta i starkaste 

solsken, utan att frukterna till kvalité skilit sig fran dem, som 

utbildats på obesprutade träd. Det torde därför kunna med 

skäl pastas, att uppgifter om dylika skador måste förskrifvas 

till diktens område eller åtminstone bero på bristande kritisk 

iakttagelseformaga. 
Utom med ofvannamnda anställdes försök med atskilliga 

andra insektdödande medel sasom t. ex. fotogenemulsion, kvas- 

siainfusion, DUFOURS vatska, jarnsulfat, chilisalpeter, cyanka- 

lium etc. Resultaten af dessa försök aterfinnas afven uti 

assistentens m. fl. redogorelse till Kgl. Landtbruksstyrelsen. 

2. Till Hanstavik i Södermanland efter rekvisition af 

godsägaren m. m. FR. EGERSTROM. Meningen med besöket 

var, att afven detta ar gifva darvarande tradgardsmastare en 
del rad med afseende pa besprutningen af frukttraden. Egen- 

domen besöktes den 17 maj. Fjolårets besprutningar hade 

enligt uppgift lyckats ganska bra, men uppenbarligen funnos 

skadedjur ännu i stor mängd, hvarigenom förnyade besprut- 

ningar voro välbehöfliga. 

3. Till Östanå i Stockholms län för att åt därvarande träd- 

gardsmästare lämna upplysningar angående besprutningen med 

Entom. Tidskr. Årg. 28. H. 1 (1907). 4 
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kejsargrönt. Sådana hade ej förut utförts därstädes, och i 

själfva verket skulle en besprutning af fruktträden under exem- 

pelvis en svår frostfjärilhärjning vara där till mindre gagn, 

enär trädgården pa de flesta sidor är omgifven af höga och 

lummiga parkträd. Dylika funnos äfven i själfva trädgården, 

dels fristående, dels planterade i häck. Besprutning skulle 

under sådana förhållanden förnämligast kunna vara till gagn 

för enstaka träd, i mera isoleradt läge. 

5. Till Uppland, Uppsala län, den 21 augusti. 

Från förvaltaren å Väsby gård, tillhörande Söderfors 

egendomar, hade till Anstalten insändts prof på af någon 

insekt skadade hveteax. Vid undersökning af detta prof 

visade det sig, att skadorna, bestående af förkrympta, mög- 

liga eller på annat sätt missbildade korn, åstadkommits af 

hvetemyggan. Da det vidare af profvet framgick, att ska- 

dorna syntes vara af en allvarlig beskaffenhet, beordrades 

assistenten att besöka saväl ofvannämnda plats som andra i 

närheten, för att utröna hvilken omfattning dessa härjningar 

i själfva verket haft. E 

Under resan blef det emellertid tydligt, att nämnda härj- 

ningar ingalunda haft den omfattning och betydelse, som man 

af det först erhallna profvet trodde sig ha anledning befara. 

Vid Väsby gard var hvetet tydligtvis svarast skadadt. Ett 

prof, som hemfördes därifrån, visade sig nämligen ha fått c. 

27 °% af kornen skadade eller förstörda. Från samma fält 

erhölls ett annat prof, som visade cirka 13 9/, skadade korn. 

Ett prof fran det närbelägna Bredänge hade blott c. 9 0}, 

skadade korn. Att märka är emellertid, att skall ett fullt 

tillförlitligt öfverslag, räknadt i procent göras, måste flera prof 

tagas från samma hvetefält. Det är därför både möjligt och 

sannolikt, att ofvannämnda siffror ej kunna tillmätas något 

större värde, då det gäller att se skadans omfattning i stort. 

Själf kunde förvaltare WEDIN knappast tro, att mer än na- 

gra fa procent blifvit skadade. 

Efter besöket vid Wäsby reste assistenten till Örbyhus 

och sedermera till Uppsala. I trakten af Örbyhus hade man 

ej alls iakttagit, att hvetet blifvit på något sätt skadadt af 

insekter. De prof, som i Örbyhustrakten erhöllos, visade sig 

ej heller vara i nämnvärd mån skadade. Ettt. ex. från Kättslinge 
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visade sig hac. 4 9/, skadade korn. Ett prof fran Uppsala 

angaf 5,4 0/0. 
Af de gjorda, visserligen helt ytliga undersökningarna, 

torde således framga, att hvetemyggan i Uppland sannolikt 

ej anställt några härjningar, som i styrka nämnvärdt öfver- 

skridit de normala. Ty det får väl antagas, att inom detta 

skadedjurs utbredningsområde den i regeln och sålunda nor- 

malt konsumerar vissa procent af hveteskörden. 

Stickmyggan (Culex pipiens L.). Från agronomen ERNST 

OLOFSSON, Sandviken, anlände ett bref, som innehöll en be- 

gäran om rad mot myegor, hvilka i hög grad plagade pati- 

enterna vid därvarande lungsotssanatorium. Ett sadant för- 

hållande måste naturligtvis vara af stor betydelse vid en 

dylik vårdanstalt och för resten litet hvarstädes. Med anled- 

ning häraf gjordes vid Anstalten en del experiment med 

utrotningsmedel, för hvilka här nedan redogöres. 

I vara nordligaste landsdelar, som med rätta prisas för sin 

naturskönhet och sina ljusa sommarnätter, är man, som bekant, 

pa mänga platser illa utsatt för tusentals blodsugare under 
den vackraste årstiden, hvarigenom vistelsen både utom och 
inom hus blir så plågsam, att mången resande nödgas fortast 

möjligt bege sig därifrån. Pa själfva fjällen, där vanligen en 
kallare vind blåser, får man i allmänhet vara någorlunda i 

fred, men allt eftersom man nedstiger till lägre belägna plat- 

ser, sluta sig myggen till vandraren och samlas till sist omkring 

honom i sådan mängd, att han blir omgifven liksom af en 

molnstod. Till sist blir han ytterligt enerverad och nästan 

ursinnig samt måste springa af alla krafter, då en stor del af 

plågoandarna bli efter. Har han turen att möta en mänsklig 

varelse och stannar hos honom en liten stund, men sedan 

skyndar därifrån, så har denna hela myggsvärmen kvar, och 

den förstnämnde blir tämligen fri från angriparna någon stund, 

tills nya myggor hinna samla sig. Då en båt lägger ut från 
stranden, är den genast omgifven af ett moln af mygg, som 

medföljer tills båten fått god fart och är ute ett stycke på 
vattnet. Då börjar molnet att glesna efter hand, och man 

får vara i fred, tills man åter lägger till land. 
På lägre belägna områden, nära vatten, där boningshusen 
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vanligen äro förlagda, mäste man utsta stora vedervärdigheter 

genom myggen, ej minst under de sömnlösa nätterna, savida 

ej särskildta försiktighetsmätt kunna vidtagas. Om man vistas 

fran midsommar till medlet af juli i Lappland, t. ex. i det 

natursköna Kvickjock, far man en riktig föreställning om, hur 

plägsamma myegorna kunna vara bade för människor och 

husdjur. De intränga i boningshusen, da en dörr öppnas, 

eller genom skorstenarna, springor i väggen eller fönster etc., 

slå sig ned i taken eller på väggarna och hålla sig där mer 

lugna under dagen, men mot aftonen komma de i liflig rörelse 

och lämna den innevarande ej en minuts ro. Genom att 

använda flor för ansiktet och omkring bädden, kunna de nog 

hållas på visst afstånd, men detta vanligen blott till någon 
del; det odrägliga pipandet och värmen under floret astadkom- 

ma dock tillräckligt obehag, åtminstone för en nervös person. 

Huru envisa myggorna kunna vara i höga norden kan 

inses af följande: 

Har en mygga satt sig på handen och börjat suga blod, 

är det ej sa lätt att jaga henne därifrån, ty hon låter ej störa 

sig med mindre, än att valdsammare medel tillgripas. Man 

kan t. ex. få böja hennes kropp upprepade gånger åt båda 

sidor, ända tills den vidrör handen, innan hon blir så störd, 

att hon finner det säkrast att aflägsna sig. Flera starka bloss 

från en tobakspipa genera henne blott helt föga. Om bak- 

kroppen frånskiljes medelst en fin sax, kan framkroppen fort- 

farande sitta kvar och suga, sa att blodet sippar fram baktnl. 

I mellersta och södra Sverige kunna myggorna äfven 

vara rätt besvärliga, ehuru ej pa langt när i samma grad som 

i landets nordligaste landskap. De personer, som ständigt 

vistas på landet, äro mer vana vid dem och lida i allmänhet 

mindre än stadsbon, då denna vill i ro njuta af landtluft 

och under den vackraste årstiden slagit sig ned i närheten 

af en insjö eller andra sötvattensamlingar. Men äfven där 

sådana saknas, kan myggorna bli svåra nog, ty man kan sig 

själf ovetande skaffa sig härdar, där tillräckligt med myggor 

alstras för att göra vistelsen på stället obehaglig. Man vill 

t. ex. skaffa sig mjukt tvättvatten och placerar till den ändan 

tunnor eller andra kärl under takrännorna för att däri upp- 

samla och magasinera regnvattnet. Äro dessa kärl öppna, 

uppsökas de snart af mygghonorna, som hvar och en lägger 
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sina 250—300 ägg i vattnet. Att myggornas förökning ar 

betydlig, ar utan allt tvifvel. KOLLAR utraknade, att efter 

ett myggpar skulle under en enda sommar kunna uppkomma 

10,125 millioner individer. Talets storlek blir dock mycket 

beroende pa huru manga generationer, som förekomma pa 

sommaren. Vill man blott beräkna tva sådana, och att 

efter hvarje hona uppsta 250 individer, daraf 125 honor, sa 
far man ett antal af öfver 3,000 stycken. Efter ännu en ge- 

neration springer talet upp till 390,000. Detta förutsätter likvisst 

hogst gynnsamma forhallanden. — Nagon tid efter det myggen 

börjat visa sig, far man 1 vattenkärlen ofta se en mängd kon- 

stiga figurer, som medelst hastiga krokningar af stjärten rôra 

sig ganska snabbt, än uppåt än nedåt eller åt sidan. Dessa 

äro mygglarver. Gör man något buller, arbeta de sig 
hastigt ned mot botten, 

nästan alla på en gang, 
men återkomma rätt snart 

den ena efter den andra till 

vattenytan för att hämta 

luft. Här uppkomma sedan 

under sommaren, om kär- 

let ej tömmes emellanåt, nya 

generationer, och de ut- 

kläckta myggorna hafva ej 

lång väg att passera för att 

komma från vattenkärlen 

till de öppnade fönstren och 

in i rummen. — Ägelägg- 

ningen sker helst på nagot ofvanpa vattnet flytande föremål, 
och flera af de små, flaskformiga äggen fästas intill hvaran- 
dra, så att de bilda en båtformig figur. Efter några dagar 

utkläckas larverna och simma uppåt och nedåt i kärlet i om- 

kring tre veckor, hvarefter de äro fullvuxna och förvandlas 

till puppor. Larverna hafva sin andrörsmynning i spetsen af 

ett utskott på bakkroppens näst sista ring, hvarför de alltid 

laga så, att detta emellanåt kommer i beröring med luften 

vid vattenytan. Pupporna hafva en tjock och klumpig fram- 

kropp, men äro ändock lifliga i sina rörelser, dock ligga de 

stundtals orörliga i vattenytan. Deras andningsorgan äro tva 

och ligga ofvantill bakom antennerna, hvarför vid lufthämtningen 

Fig. 1 a. Mygglarv. b. Puppa. 
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ryggen hålles i vattenytan. Efter tio dagar pa sin höjd 

sker sista förvandlingen. Puppan hvilar då i vattenytan, och 

snart tränger myggan fram hufvudet genom puppskinnet, och 

hela kroppen följer så småningom efter. Om en kort stund 

synes hon stå upprätt, lös och ledig på vattenytan och bibe- 

håller denna ställning, medan vingarna utväxa och få erfor- 

derlig fasthet, hvarefter hon flyger bort för att söka en maka. 

Hanens lif är kort, men honan lefver längre och flyger om- 

kring för att fullgöra sin fortplantning och tillfredsställa sin blod- 

törst. Sista generationen skall öfvervintra i fullbildadt tillstånd. 

Af myggsläktet (Culer) hafva vii Sverige enligt ZETTER- 

STEDT ej mindre än 12 olika arter, och af dessa torde vanliga 

stickmyggan (C. pipiens L.), hvitringade myggan (C. annu- 

latus SCHRNK) och skogsmyggan (C. nemorosus MG.) vara de 

för människor besvarligaste. En annan närbesläktad art är 

frossmyggan (Anopheles maculipennis MEIG.), som är täm- 

ligen allmän samt träffas under hela sommaren och numera 

anses förorsaka den för några decennier sedan sa allmänna 

och svåra sjukdomen frossan genom att under sugandet införa 

bakterier i såret. Denna mygga har palperna lika långa som 

sugsnabeln hos båda könen samt fem små bruna fläckar på 

hvardera vingen. 

Som nämndt är, hafva myggorna sitt förnämsta tillhåll 

på lokaler, där det finnes samlingar af sött vatten, såsom vid 

sumpmarker, kärr, insjöar, dammar, större diken, gropar etc., 

och det är vanligen under regniga somrar, som de äro allra 

besvärligast. I torrår uttorka en mängd smärre vattensam- 

lingar, och de flesta larver gå därigenom under. Man bör 

därför utdika eller igenfylla alla sådana, som ej behöfvas för 

vattning af husdjur och tradgard, och karl med vatten, som 

stå ute, böra förses med täta lock, eller ock tömmes vattnet ut 

på marken, helst mot regnväder, ifall det innehåller larver. 

Vid en entomologisk försöksstation i Nordamerika gjordes 

försök för flera år sedan med fotogen, som hälldes i ringa 

mängd i en vattensamling, och resultatet blef det bästa. Foto- 

genen utbreder sig nämligen i ett tunt men jämnt lager på 

vattenytan, och alla insekter, som komma i beröring därmed, 

dö inom kort. På sådana vatten, som användas till vattning 

af kreatur eller i brunnar, kan detta medel naturligtvis ej använ- 

das när som helst. 
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I medio af juli detta år syntes tusentals mygglarver 1 ett 

par öppna kärl, som stodo under takrännor vid Anstaltens 

byggnad, och ett lämpligt tillfälle erbjöds därigenom till 

anställande af experiment med dödandet af sådana. 

För det första önskades få utrönt, om dylika larver kunde 

lefva och utvecklas äfven i ett något salthaltigt vatten, t. ex. 

Norra Brunnsvikens, som berör Anstaltens område. Till den 

ändan fylldes en glasburk med sådant vatten, och en hop 

larver släpptes däri. Vattnet blef snart grönt af alger och 

luktade rätt illa, men larverna syntes befinna sig väl och läm- 

nade i sinom tid både puppor och myggor. Alltså visade 
det sig, att myggor kunna utvecklas äfven i nämnda vik, som 

erhåller sitt vatten från Lilla Värtan. I en annan glasburk 

med larver slogs litet fiskolja på vattnet, men denna bildade 

ej en jämn hinna utan sammanflöt i rundade fläckar, hvar- 

emellan tomrum uppstodo. I dessa senare passade larverna 

pa att hämta luft. Oljan tycktes ej genera dem, ty de dogo 

ej efter beröring därmed, utan lefde 1 burken under flera 

dagar. Någon ‘fullbildad mygga erhölls dock ej. Därefter 

gjordes den 21 juli vid middagstiden ett annat försök i en 

liter vatten hvari tillsattes 20 gm koksalt. Redan denna svaga 

lösning visade sig utmärkt för ändamålet, ty kl. 6 e. m. samma dag 

voro de flesta larverna döda och den 24 alla, till och med 

larver af Syrphus (Eristalis) tenax L., som äfven införts i bur- 

ken. I andra burkar gjordes salthalten något större, och däri 

dogo larverna ännu fortare. Nagra puppor visade sig dock 

mer lifskraftiga, ty dessa kunde vara vid lif i ett par dagar 

vid en salthalt af 60. gm pr liter vatten, men sedan dukade 

äfven dessa under. Att koksalt kan användas till dödande 

af mygglarver i mindre kärl, torde häraf framga. 

I en annan burk med vatten, hvars yta utgjorde 113 

kvem., gjordes försök med fotogen. Fem kem. sådan häll- 

des på vattnet och bildade en hinna af ungefär 1/, mm. tjock- 

lek. Alla larverna i kärlet voro döda efter sex timmar. 

I ett af de träkärl, som stodo under takrännorna, och 

hvari vattenytan utgjorde 3,846 kvem. hälldes 25 kem. foto- 

gen, som bildade en mycket tunn hinna. Detta skedde den 

26 juli, och följande dag voro alla däri befintliga insekt- 

larver döda, fastän en regnskur fyllt kärlet, och den mesta 

fotogenen runnit öfver bräddarna. Vattnet hade redan nu 
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mistat fotogenlukten och kunde utan ringaste olägenhet an- 

vändas till tvättning. Fotogenen kostade knappast ett halft öre. 

I det andra, oberörda kärlet, voro larverna kvar och 

medföljde i hundratal vattnet, da en kanna nedsänktes för 

att upphämta tvättvatten. I detta insläpptes fem stycken 

något öfver en dm. långa mörtar för att få se, om dessa skulle 

äta upp mygglarverna. Detta syntes dock ej bli fallet, eme- 

dan larverna voro för obetydliga att tjäna så pass stora fiskar 

till föda. Möjligen skulle införandet af elritsor eller fiskyngel 

varit andamalsenligare, men detta erbjuder större svårigheter, 

då tillgången på sådana ej är att påräkna hvar som helst. 

Af ofvanstaende torde tydligt nog framga, att man i 

vissa fall kan så godt som utöda myggen eller åtminstone 

betydligt reducera deras antal och därigenom göra sommar- 

vistelsen på landet behagligare. 

Som : förut ' blifvit nämndt, ställes så till, att i det fria 

befintliga vattenkärl förses med täta lock, hvarigenom mygg- 

honorna hindras från att i dem lägga sina ägg. För det 

andra ser man till, då larver visa sig i kärlen, att de med 

snaraste förgöras medelst salt eller ännu bättre fotogen, eller 

genom uttömmandet af vattnet på marken, då regn är att 
vänta, och man kan hoppas att få kärlen snart fyllda. Vidare 

må man undersöka, om mindre vattensamlingar, som ej snart 

uttorka, finnas i närheten af bostaden, och, om så är fallet, 

behandla dem med fotogen, så snart larver visa sig i vattnet. 

Fotogenen afdunstar dock hastigt, hvarför operationen bör 

upprepas vid behof. F. V. THEOBALD rekommenderar paraffin. 

Hvad boningsrummen beträffar, böra de fönster, som äro 

ärnade att öppnas för luftväxling, ersättas med sådana af 

hårduk. Spjäll och dörrar tillslutas, åtminstone om aftnar 
och nätter, äfvensom andra i väggarna befintliga öppningar. 

Resande i Lappland brukade förr använda björkolja, som 

ströks på de kroppsdelar, hvilka voro mest utsatta för myg- 

gens angrepp. Denna olja har dock olägenhet med sig, nam- 

ligen. att förorsaka sveda, där huden är tunn, t. ex. om 

den kommer i beröring med ögonen, näsan etc., hvilket svår- 

ligen kan undvikas. För min del använde jag den ej, utan fast- 

sydde ett svart tylistycke i kanten af hattbrättet och 

stoppade in dess undre del under rockkragen, hvarigenom 

såväl hals som ansikte skyddades. Nästippen kom dock för 



LAMPA: BERÄTTELSE TILL LANDTBRUKSSTYRELSEN 1906 57 

nära eller i beröring med tyllen och blef därför utsatt för 

anfall, vardt blodig och till sist sarig. Under hetaste tiden 
blef det dock väl varmt under floret, sa att ansiktet badade 

i svett, hvilket äfven var en olägenhet. 

Inne i rum plägade man i Kvickjock hela dygnet om 

elda i spiseln med torra svampar, enris eller sopor af bark 

och stickor, och detta gjorde, att plagoandarna ej forekommo 

i så stor mängd, förmodligen till följd däraf, att röken hindrade 

dem från att inkomma genom skorstenen. Samma medel 

användes äfven i ladugården, där korna måste inställas öfver 

nätterna, emedan myggorna oroade dem för mycket ute i 

det fria, och mjölken minskades. Tobaksrök användes mycket 

som skyddsmedel och ej alldeles utan framgång. 

TASCHENBERG rekommenderar att emellanåt bestryka 

ansikte och händer med nejlikeolja, men om huden är för 

känslig att tåla vid oljan, bestrykas de närmaste delarna af 
kläderna därmed. Om de s. k. myggbetten visa sig besvär- 

liga, svälla upp och blifva elakartade, fuktas de med sal- 
miaksprit. 

Andra författare rekommendera såsom medel mot myggor 

och . flugor, da dessa oroa kreaturen, att tvätta huden pa de 

mest utsatta ställena af kroppen med ättiksprit, infusion på 

valnötsblad, eller gnidning med färska sådana, tobaksvatten, 

karbolsyra, tepentin o. d. Öppna sår äro särdeles begärliga 

för flugor och böra därför betäckas med linnelappar, och 

omkring dem pastrykes utspädd karbolsyra eller en blandning 

af dyfvelsträck, 40 gm, upplöst i vinättika i ett dricksglas samt 

två gånger sa mycket vatten. 
Rabarberjordloppan (Chetocnema concinna MARSH., den- 

Zipes KOCH). En liten svart och något grönglänsande jord- 

loppa, som under sommaren uppträdt pa matrabarber vid 

Entomologiska Anstalten. Den åstadkom bruna smäfläckar 
och hål på bladen, men dock så sent, att någon nämnvärd 

skada ej åstadkoms. Ett sådant angrepp är, som jag tror, 
ej förut iakttaget och offentliggjordt. Enligt CURTIS (Farm 

Insects) skall den angripa humle, gräs, nässlor och rofveplan- 

tor samt vara allmän i England och södra Skottland: Hos 

oss är den ej sällsynt och skall enligt ZETTERSTEDT äfven 

finnas i Lappland. 
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Den är af ungefär samma storlek som den svarta jord- 

loppan (Phyllotreta atra PAYK.), men kroppen är bredare, mer 

oval och kullrig; täckvingarna äro tämligen starkt punkt- 

strimmiga, antenner och skenben vid basen rödbruna. 

Sedan arten visat sig kunna blifva skadlig, borde den 

tilldelas ett svenskt namn. Ett passande sådant är dock ej 

så lätt funnet. Som den är rätt allmän, torde dess förnämsta 

näring ej bestå af humle- och rabarberplantor, då dessa väx- 
ter ej finnas hvar som helst, utan troligen oftare utgöras af 

korsblommiga växter. På sådana lefva dock flera andra slag 

af jordloppor, och vi hafva förut namnen kåljordloppan, raps- 

jordloppan etc. Det vore därför kanske mest praktiskt, att 

kalla den rabarberjordloppan, då högst få skalbaggar synas 

lefva på denna växts bekostnad. Manga insektarter träffas 

på flera olika växter, men böra naturligtvis ej benämnas 

efter mer än en af dessa. 

Träfjäriln (Cossus cossus L., ligniperda FAB. m. fl.) 

Denna stora spinnare har, sa vidt kändt varit, hittills ej anträf- 

fats nordligare i Sverige än i Medelpad, men ända upp i 

Saltdalen i Norge: (Genom järnvägsträdgardsmästaren B. 

MALMSTEN erhölls 1 ar en ettårig larv, funnen vid Boden 1 

Norrbotten, och afsändaren meddelade, att björkarna därstädes 

voro angripna. 

Honan lägger äggen vanligen i barkspringor i närheten 

af trädens rot, och då larverna utkläckts, stiga de uppat i 

yttre veden, hvarvid gangarne bli stôrre, allt eftersom djuren 

tillvaxa. Då larven är i andra året drager han sig mer inåt 

i stammen. Efter tva ar ar han fullväxt och ater da en vag- 
rät gång ut genom barken samt spinner där in sig i en hylsa af 

träspån och öfvergår till puppa vanligen 1 maj; eller ock 

kryper han ut för att uppsöka någon passande barkspringa 

nära marken eller går in i ett ihåligt träd och spinner in sig 

därstädes. Puppan lämnar fjäril ibland samma år, men under- 

stundom kan detta dröja ända till två års tid. Hon är för- 
sedd med ringar af taggar omkring bakkroppen, medelst hvilka 

hon kan förflytta sig så, att en del af framkroppen kommer 

utanför innan fjäriln utkryper. Honan stannar vanligen kvar 

pa kläckstället tills hon uppsökts af en kringflygande hane 

och befruktats. Hon är större än hanen, och båda äro askgrå 

med tvärgående, mörkare streck. Vingbredd 65—88 mm. 
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Larven är undertill rödgulaktig, ofvan köttröd, vanligen med 
stora fyrsidiga, rödbruna eller svartaktiga tvärfläckar. Längd 

ända till 10 cm. 

Det är lyckligtvis oftast sjukliga träd som angripas, men 

det händer dock, att äfven friska blifva tillhåll för larverna. 

Äro dessa sistnämnda flera i samma träd, aftynar detta van- 

ligen efter hand eller blåser af, sedan stammen blifvit försva- 

gad genom de till sist grofva gångarna. De flesta löf- 

träd kunna angripas, dock pläga sälg, pil och poppel vara 

mest utsatta därför. Till och 

med tallen skall ej ga fri från 

angrepp. 

För flera år sedan märkte 

en egendomsinnehafvare 1 Väst- 

manland, då han en gång satt 

på trappan å en veranda, att 
något djur arbetade sig ut ur 

en planka i golfvet. Snart fram- 

kom ett sådant, hvilket förevi- 

sades mig och befanns vara en 

träfjäril. Plankan var helt säkert 
af furu och en larv hade antag- 

ligen däri gått i puppa. 

Larven kan lefva äfven af 

andre amnen -an trä,.och fall 

uppgifvas, da man funnit en sadan 

uti inälfvorna pa ett gammalt 

och tandlöst far, hvilket en tid Fig. 2. Trafjaril (Cossws cossus 
Ra EN: À ). a. Fjäril. b. Larv. c. Puppa, 

varit sjukligt. Afven har man färdig att kläckas. 

anträffat en ännu ung larv inne i 

fjärilhonans döda kropp, där den blifvit utkläckt ur ett befruktadt 

ägg och lifnärt sig, först af kvarvarande ägg och sedan af 

moderns torkade bukinnehåll. 

Vill man erhålla fjärilar efter larver, böra dessa tagas, då 
de äro fullväxta och införas tillsammans med gammalt trä uti 

glasburkar eller burar af metalltråd, ty eljest äta de sig ut. 

Emedan fjäriln flyger blott om natten och är ganska trög, är 

det endast sällan man finner honom, och vanligen är detta da 

en hona, som väntar på hanar. Om en sådan hona försiktigt 

införes i en liten bur med nätväggar, och denna utsättes på 
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en fri plats om aftonen, torde hanar uppsôka henne och dar- 

vid kunna med lätthet infangas. 

Larverna äro val skyddade i sina gängar, hvarför det ej 

blir lätt att där förstöra dem. Om man undersöker stammen 

pa ett tynande träd och finner hål, uppfyllda af färska exkre- 

menter, så är det sannolikt, att en larv kan vara i gången 

innanför. Vill man då aflägsna orenligheterna i öppningen 

och sedan inblåsa tobaks- eller svafvelrök, så tvingas 

inbyggaren att bege sig ut. Insprutning af fotogen eller 

kolsvafla och halets tilltäppande med en träpinne, astad- 

komma larvens död. Den lätt igenkännbara larven bör dödas, 

då han anträffas vår eller höst vandrande på marken för att 

söka sig annan tillflyktsort. Man träffar äfven ettåriga 

larver, hvilkas utvandring ej gärna kan bero på annat, än att 

de förut vistats i grenar eller smala stammar, som ej vidare 

lämna tillräckligt utrymme. 

Aro flera larver tillfinnandes i en och samma trädstam, 

komma de nog att till sist döda densamma. TI sådant fall 

kan knappast vara annat att göra, än att hugga ned trädet, 

klyfva sönder stammen och döda alla däri befintliga larver 

samt använda veden fortast möjligt till bränsle. Finner man 

ett utgangshal, hvari en puppa ligger, bör denna dödas på 

lämpligaste sätt. 

Observationer rörande tre för fruktodlingen särdeles 

skadliga fjärilar. 

Frostfjäriln (Cheimatobia brumata 1). Äggen började 

kläckas ute här vid Anstalten den 9 maj, eller omkring 9 

dagar innan äppleträden fingo utslagna blommor, hvarom all- 

mänheten underrättades genom tidningarna. De späda larverna 

hade alltså under då rådande, för årstiden ovanligt starka 

värme god tid att angripa blomknopparna samt intränga i 

dem och förstöra blomdelarna. En besprutning med kejsar- 

grönt hade säkerligen varit till mycken nytta, om den skett 

så snart larverna observerades. 

Äpplevecklaren (Carpocapsa pomonella L.). Redan 
den 25 maj, medan äppleträden ännu blommade, ertappades 
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en fjäril ute bland träden, men detta var nog en tillfällighet, 

emedan fjärilar ej utkläcktes i kallrum förr än den 12 juni, 

och i det fria från den 17:de. Den egentliga flygtiden torde 

här alltså börjat i medio af juni eller ett par veckor sedan 

äppleträden upphört att blomma. En besprutning, då blom- 
bladen fallit, hade alltså i år skett omkring fjorton dagar för 

tidigt för att bli af önskvärd verkan mot detta skadedjur. 

Kommande observationer äro dock behöfliga för att utreda detta. 

Rönnbärsmalen (Argyresthia conjugella ZELL.). Den 3 

maj utkläcktes ett par tjärilar inne i varmrum fran larver ur 

rönn- och oxelbär. Pupporna hade inflyttats nagon tid förut, 

hvarigenom kläckningen betydligt paskyndats. I kallrum bör- 

jade fjärilarna framkomma först den 16:de och så fortfor sedan 
dagligen en tid. 

Ute i det fria fångades första fjäriln ännu senare, nämli- 
gen den 21 juni på en rönn. Blott ännu ett exemplar erhölls 

den 4 juli, men detta var betydligt slitet och hade nog flugit 

länge. Äfven detta flög omkring rönnar, vid äppleträden 

syntes inga till i ar. Det första exemplaret erhölls nagot 

öfver en månad sedan äppleträdens blomning började 

(den 18 maj) och tre veckor efter dess slut (den 31 maj). 

Rönnen började blomma den 27 maj och stod i full blom- 

ning den 5 juni. Detta trad hade således äfven utblommat 

längt innan fjärilarna uppträdde. Fjärilarna framkommo som 

det tycks något senare än förlidet ar, oaktadt maj månad 

var ovanligt varm om dagarna, den 8 + 25°, med undantag 

af tiden omkring den 20, då starka frostnätter inträffade fler- 

städes inom landet. 

Hvad i föregående anförts rörande tiden för besprutning 

mot äpplevecklaren, synes kunna tillämpas äfven rörande 

bekämpandet af detta skadedjur, emellertid är det sannolikt 

att, som ofvan nämnts, första besprutningen kan och kanske 

bör ske något senare, än då blombladen affalla, och den an- 

dra omkring 14 dagar därefter. Om så skulle inträffa, att 

rönnarna ej blomma 1907, vore det särdeles önskligt, att be- 

sprutningar verkställdes litet hvarstädes, åtminstone à några 

träd på försök. 
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Af öfriga skadeinsekter, om hvilka förfrågningar ingått, 

må här i korthet anföras följande. 

Vinbärsfjäriln (Vanessa c. album 1..) insändes i larvstadiet 

från konstnären KARL KJELLIN, Stäket, som funnit sådana 

larver på vinbärs- och krusbärsbuskar. Larven uppträder i 

allmänhet ej i så stort antal, att nämnvärd skada åstadkommes. 

Den är lätt igenkännlig på de greniga, merendels hvita tag- 

garna samt den hvita fläcken längs öfversidan af kroppens 
bakre hälft. 

Då sådana larver upptäckas à bladen, kunna de med 

lätthet bortblockas eller genom besprutning med schweinfurter- 

grönt dödas. 

Körsbärsfuchsen (Il. polychloros L.) erhölls från Blekinge. 

Larven liknar föregåendes, men blir större och har en smal, 

svart, af brunt kantad linje längs ryggen. Han lefver i kolonier 

på fruktträd och alm samt kan i södra Sverige de ar, då han 

är ovanligt allmän, nog vara skadlig. Utrotningsmedlen äro 

desamma som mot föregaende. 

Aprikosspinnaren (Orgyia antigua L.). Agosamlingar 

insändes fran herr Hy. DAHM i Bollnäs och f. d. 6fverfalt- 

lakaren G. DUNER, Horby, under oktober och november. Aggen 

laggas i en stor hop omkring puppskalet, men de vackra, med 

harborstar 1 bakandan och pa sidorna vid hufvudet forsedda 

larverna, traffas vanligen en och en har och dar pa apel, apri- 

kosträd och hallon. Detta gör, att den skada de förorsaka, 

vanligen blir omarklig. Antraffar man agghoparna pa hôsten, 

bora de borttagas och förstöras. Besprutning med kejsargront 

ar ett godt medel, om det skulle bli behöfligt. 

Lindspinnaren (Phalera bucephala L.). Uppträdde och 

aflofvade en ekbuske vid Jadraas 1 Gefleborgs lan enligt C. A. 

EHRLIN därstädes. Larverna blifva ganska stora och aro da 

elupska samt förstöra bladen pa de flesta slags löfträd. De 

lefva sällskapligt och kunna därför snart aflöfva ett mindre trad, 

om man ej i tid dödar dem med kejsargrönt. De kunna afven 

nedskakas och ihjaltrampas. De äro ludna, gråbruna med flera 

gulaktiga linjer längs Öfversidan. 

Blahufvan (Diloba coeruleocephala I.) har visat sig pa 
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flera ställen à äppleträd och slanbuskar. Prof på larver erhöllos 

fran Blekinge och Hjo. De äro fullvuxna 34 mm. länga, tjocka 

och köttiga, blågrå, med tre svafvelgula band längs rygg och 

sidor. Vartorna stora och svarta. 

Äggen läggas på kvistar om hösten och öfvervintra. Fjäriln 

är nattdjur och träffas därför blott sällan. De tröga larverna 

ser man däremot ofta, men vanligen en och en i sender. Äfven 

denna art gör vanligen föga skada, men uppträder tillsammans 

med andra, vida talrikare skadedjur, och bidrager då till att 

göra härjningar fullständigare. 

Besprutning med kejsargrönt torde äfven mot denna vara 

radikalaste medlet. 

Sädesbroddflyets (Agrotis segetum I.) larver hafva som 

vanligt visat sig på många håll, och skrifvelser därom äro 

ingångna från Fjärdingslöf i Malmöhus län (betor), Stafsnäs i 

Stockholms (rötterna af äppleträd), Östra Kamp i Hallands och 

Värnanäs i Kalmar län. Å sistnämnda ställe förstördes flera 

tunnland med betor och morötter. (E. C. CARLSUND.) 

À rotfruktfält är det synnerligen svårt att utrota dessa 

larver, synnerligast som de uppträda hela senare delen af 

sommaren, och fjäriln flyger omkring och lägger ägg från maj 

till inemot hösten. Uppväxande ogräs blir alltid lockande för 

fjärilhonorna, hvarför sådant bör strängt efterhallas. Larverna 

eller pupporna öfvervintra på ett djup af omkring I dm., och 

bör plöjningen om våren, efter en djupare höstplöjning, göras 

till ungefär nämnda djup, på det att skadedjuren må föras upp 

i ytan för att blifva ett rof för rakor, krakor m. fl. insekt- 

ätande faglar. Gödsling med mindre väl brunnen kreaturs- 

spillning bör, efter hvad man pastar, undvikas. Man mä noga 

observera bet- eller roffältet, och så snart man märker gul- 

nande plantor, böra dessa uppgräfvas, samt larverna bortplockas 

för att Ofverlamnas at svin eller fjäderfä. Höstsädesplantor 
angripas af larverna nattetid och afbitas vid jordbrynet. Lar- 

verna gömma sig om dagen under kokor eller i jorden helt 

nära de angripna plantorna, och kunna där lätt upptäckas, 

synnerligast om natten med hjälp af lykta. 

Krusbärsmottet (Zoplodia convolutella HB.) synes ej 

hafva gjort stor skada i ar, da förfragningar rörande detta 
skadedjur ej inkommit fran mer än ett håll. Den i krusbär 

och vinbär lefvande, grönaktiga larven, äter ur innehållet först 
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i ett bär, fästar sedan ihop detta med ett närbeläget, hvari 

den sedan ingår och fortsätter sålunda förstörelseverket ibland 

a ännu flera. Då han är fullväxt, sänker han sig ned till marken 

för att i jorden gå i puppa. Fjäriln framkommer först i början 

af följande sommar och lägger äggen på kvistarna. 

Något säkrare utrotningsmedel kan för närvarande ej upp- 

gifvas, än att granska buskarna från det bären äro halfväxta 

och bortplocka de skadade och förstörda tillika med de inuti 

varande larverna. Fjäriln är just ej mycket allmän, hvarför 

den skada larverna åstadkomma, vanligen blir af mindre bety- 

delse. 

Ekvecklaren (Zortrix viridana L.) har under flera ar ej 

synts mycket till i Stockholmstrakten, hvarför ekarna stått 

gröna hela sommaren, 1 motsatts till förut, då de i många 

somrar stodo bruna och kalätna någon tid, för att sedan åter 

grönska. I år hade dock larvantalet så ökats, att träden i 

topparna voro rätt mycket skadade, hvarför vi sannolikt hafva 

att emotse en ny härjning, som kanske kommer att räcka i 

flera ar. 

Tidig besprutning med schweinfurtergröntär nog ett kraftigt 

medel, men kan endast med svårighet och rätt stort besvär 

användas på de höga ekarna, som vanligen först angripas i 

toppen. 

Tallskottvecklaren (Ketinia buoliana SCHIFF.). Den 

vackert rödbrunt fläckiga fjäriln träffas i juli eller kanske något 

tidigare bland 6-—12-åriga tallbuskar. Honan lägger äggen på 

sommaren mellan knopparna, vanligen i toppen på de små 

träden, hvarest larverna utvecklas och därpa intränga i själfva 

knopparna, där de sedan öfvervintra halfväxta. Följande vår 

angripa de märgen i de unga skotten, hvarigenom dessa dödas 

eller bilfva missbildade. Toppskottet blir krökt och sedermera 

äfven den smala stammen, som dock så småningom mer eller 

mindre rätar sig. — De angripna skotten förstöras. 

Statens Entomologiska Anstalt 1906. ' 

Sven Lampa. 
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Om oxstynget 

(Hypoderma bovis D.G.) 

af 

Sven Lampa. 

Med en färglagd tafla. 

I en skrifvelse af den 21 juni 1906 fran Svenska garfveri- 

idkareföreningens styrelse till Jordbruksdepartementet fram- 

hållas de stora förluster, som uppstå för landet samt de svåra 
lidanden, nötkreaturen fa utstå genom oxstyngets angrepp, och 

hemställes, att Departementet matte medverka till spridandet 
af kännedom härom, äfvensom hur nämnda skadedjur och dess 

larver ma kunna utrotas. Denna skrifvelse remitterades till 

Landtbrukstyrelsen, som anmodade mig att därom afgifva ytt- 

rande. I detta föreslogs bland annat utgifvandet af en popu- 

lär skrift rörande oxstyngets utseende, förekomst och lefnads- 

sätt samt lämpliga utrotningsmedel, hvilken skulle kostnadsfritt 
utdelas bland allmänheten samt, om möjligt, äfven till skolor 

pa landet. Härigenom komme lärarna i tillfälle att undervis> 
sina elever rörande ämnet, hvilket i hög grad borde bidraga 

till uppfyllandet af garfveriidkareföreningens beaktansvärda 

önskemål. 
På hemställan af Landtbruksstyrelsen beviljades ett stats- 

anslag af trehundra kronor till utgifvandet af nämnda skrift. 

Det torde vara på sin plats, att här förutskicka ett kort med- 

delande "rörande storleken af de förluster, som man i andra 

"länder, hvarifrån redogöreser föreligga, beräknat uppstå genom 
oxstyngets angrepp pa nötboskapen. 

Entomol. Tidskr. Årg. sn. 2. (go): 5 
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I en liten, för allmänheten afsedd skrift, förlidet ar utgifven 
pa föranstaltande af Landbrugsministeriet i Danmark, lämnar 

professor J. E. V. BOAS en redogörelse angående »oksebrem- 

sen» (oxstynget), hvarur jag tager mig friheten här meddela 

några uppgifter, som kunna belysa och tillämpas äfven pa 

våra förhållanden. 
Af en garfverifirma i Köpenhamn inköptes under åren 1900 

— 1904 en mängd hudar, bland hvilka 24 procent i medeltal voro 

skadade af stynglarver. Största antalet skadade, eller 44 proc., 

erhölls år 1901. Hudarna voro mestadels efter kvigor, hvilka 
jämte andra ungkreatur vanligen mest angripas. (Enligt DAHL- 

BOM skola tjurar äfven vara mycket utsatta.) Af 133,000 hudar, 

som såldes a auktion i Köpenhamns slakthus under aren 1899 
—1903, voro 16,000, eller 12 proc., skadade. Man beräknade 

skadan å hudar under 1903 till fem och en half millioner kronor 

i hela Danmark. I Storbritannien uppger man, att årliga för- 

lusten där belöper sig till 36 millioner kronor, d. v. s. till vid 

pass tre kronor per lefvande nötkreatur. 

Af föreliggande uppgifter från Förenta Staterna i Nord- 

amerika inhämtas, att förlusterna äfven där äro mycket stora, 

men att de företrädesvis uppstå genom en annan styngart, 

nämligen /7./ineata VILLERS, som har samma lefnadssätt som var. 

En angripen hud kan sällan skattas i högre värde än en 

tredjedel af en frisk, emedan dess bästa delar, nämligen rygg- 
sidan, värst skadas och kunna blifva nästan odugliga i följd af 

de manga sma häl, larverna efterlämnat, fastän bulorna gätt ihop 
och blifvit läkta. 

2 Beträffande vårt land kunna 
oe ae SE ee ES a 

Dire CNT Se > inga tillförlitliga beräkningar göras 
aa eat « © rörande förlusterna i följd af larver- 

ee =) Os Be « APE : 
nas angrepp, sa lange offentliga 

° © = 
8 » x ö slakthus saknas, men att de böra 

Se eS ® vara jämförliga med demi Danmark, 
kan dock fa anses som gifvet. För- 6 ect ö 5 S 

ee | utom förlusterna på grund af hudar- 

8 jé & nas minskning i värde uppstå äfven 

6 ee 2 6 andra, som kunna vara högst betyd- 

rs é liga. Ett mindre antal styngbulor ~ 
Fig. 1. Ett garfvadt hudstycke. , RCA Me 

Visar hälen efter larven åstadkommer ej så märkbara följder, 
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men om de pa ett enda kreatur uppga till ett femtiotal eller där- 

öfver, blir saken allvarligare, ty utom det att huden förlorar 

betydligt i värde, minskas djurets hull mer eller mindre, eller 

afstannar dess växt, om detär ett ungt djur, och korna lämna 

en mindre mängd mjölk än i friska tillståndet. Hvad detta 

sistnämnda beträffar, anför prof. BOAS följande exempel. 

En stor ko höll sig mager och lämnade blott omkr. 15 liter 

mjölk dagligen, men sedan hon befriats från 46 stynglarver, 
ökades mjölken till 20, hvilken mjölkmängd sedan höll i sig under 

en god del af sommaren. Om hösten var djuret vid installningen 
i godt hull. Förutom att ett svårare angripet djur magrar, blifva 

de köttpartier, som ligga närmast den angripna delen af huden, 

svampartade och i ytan smutsgula, hvilken färg vid luftens till- 

träde snart 6fvergar i smutsigt gröngult, hvarigenom utseendet 

blir högst oaptitligt, och de sålunda färgade partierna måste 

bortskäras. 

Hvad beträffar djuret själft, torde detsamma helt visst lida 

stort men till följd af dei huden befintliga svulsterna eller bulorna, 

hvari var ständigt utvecklas genom inflammationen under 

huden. Om plågorna ej synas häftiga, förefinnes dock en stän- 

dig klåda, som åstadkommer stort obehag och oro hos djuret. 

Det har äfven inträffat, att stynglarver funnits under huden 
på människor. 

Utbredning och vistelseort. Oxstynget är ganska allmänt 
1 hela Skandinavien, helst i bergstrakter och skogbeväxt mark, 

de längst i norr belägna landskapen dock troligen undantagna. 

Nordligaste fyndorten i Sverige synes vara Skalstugan i Jämt- 

land, men i Norge är det funnet så långt upp som i Lappmarken. 

Dessutom är det till finnandes i det öfriga Europa, Asien, Afrika 

och Nordamerika. 

Beskrifning. Det fullt utbildade djuret har blott två 

vingar och tillhör således flugornas ordning, men liknar kanske 

mer ett vildbi än en fluga. 
Hela kroppen är beklädd med tätt sittande, korta hår. Ögo- 

nen äro stora, utstående och vidt skilda från hvarandra; pann- 

spröten eller antennerna äro knölformiga, försedda med ett borst 

och insänkta i djupa gropar, som upptill äro kantade och åtskiljas 

genom en smal, utstående list. Framkroppen har ofvan tre fåror 
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efter längden och en pa tvären samt är svart, med de upphöjda 

partierna glänsande. Svarta äro dessutom: ögonen, största delen 

af bröstet, ett bredt tvärband pa bakkroppen, äggläggningsröret 

hos honan samt laren och skenbenen. Gulaktigt hvitgraa aro: 

ett smalt tvarband mellan vingarna, en större flack pa bröst- 
sidorna, vingfjallen och ett tvarband vid bakkroppens bas. Gul- 

graa aro: ansiktet, ryggens framre del och skutellen. Bakkrop- 

pens bakre tredjedel ar rödaktigt gul, fötterna (tarserna) gul- 

bruna och vingarna grarökiga. Längd 12—15 mm. Bitande 

mundelar, stick- eller sugverktyg saknas. Flygtiden infaller ijuni 

och upphör i september. 

Ägget är smalt, aflängt, hvitt och i ena ändan försedt med 

ett kantigt, brunaktigt bihang, som vid äggläggningen fastnar 

på kreaturets hår. En enda hona skall kunna lägga 500 ägg. 

Larven saknar utbildadt hufvud och fötter, kroppen består 

af elfva ringar (segment), och dessa äro skilda genom djupa fåror, 

samt försedda med knölliknande upphöjningar. Sista ringen har 

under senare larvtiden i en fördjupning två njurlika, plattade och 

svarta knölar, hvariandrören utmynna.Dålarven om våren befinner 

sig i närheten af hudytan, synas dessa knölar utifrån i det hål, 

hvarigenom han far sitt behof af luft. I yngsta stadiet, medan 

larven drager sig inat genom huden, är han till formen cylindrisk 

och tämligen jämnsmal samt har i främre ändan ett brunt, 

härdt och nästan hakformigt verktyg, hvarigenom hans förflytt- 

ning framåt underlättas. Efter en tid inträder han i sitt andra 

stadium och vandrar därunder tillbaka baklänges till det ställe 

vid huden, där han i sitt sista stadium ligger stilla och lifnärer 

sig med tillströmmande blodpartiklar samt det var, som bildas 

i den honom omgifvande säcken. Här växer han nu mycket 

hastigt, får en mer gulaktig färg och något plattad oval form 

(E. ORMEROD). Huden har nu tvärgående, något upphöjda val- 

kar, som äro besatta med små, svarta punkter, hvilka vid för- 

storing visa sig vara spetsiga taggar. Vid ringarnas bakre kant 

ligger en tvärrad af aflanga, mindre valkar, på hvilka finnes en 

enkel rad af något större, plattade och nästan fjällika taggar. Det 

är i detta sista stadium, som de af larven bildade svulsterna, de 

så kallade styngbulorna, bäst märkas utanpå huden. Larven 

uppnår en längd af 25—28 mm. och är då mörkbrun. Han ar- 

betar sig nu ut genom hålet, faller till marken och förvandlas 

där under gräs o. d. till puppa. 
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. Puppanär päronformig, smalare framåt, i ytan ojämn och 

försedd med likadana taggar som hos larven. På undersidan af 
främre ändan befinner sig ett lock, som vid kläckningen öppnas 

af stynget, hvarefter detta utkryper. Pupptiden räcker i 26— 

30 dagar eller längre vid kyligt väder. 
Lefnadssätt. Stynget är under mulna och svala dagar 

trögt och sitter då merendels stilla vid marken eller på buskar; 
men vid solvarmt väder blir det lifligt och oroar då boskapensamt 
kommer den att »kesa», som det vanligen kallas. Man har ej 

ännu kunnat nöjaktigt förklara orsaken till denna kreaturens 

rädsla. Det har visserligen på ett och annat håll antagits, att 

bromsar äro fridstörarna, emedan dessa äro blodsugande och 

därigenom kunna förorsaka djuren smärta. Hvar och en, som 

vistatsilandsbygden, har nog observerat nötboskapens beteende, 

då stynget eller »stingen kommer», och kanske äfven haft 

tillfälle erfara, att samma verkan 

uppkommer, då man i närheten 

af djuren härmar en större flugas 

surrande. Djuren lyfta svansen 
1 vädret, när de höra ljudet, rusa 

bort och stanna först, då de ej 
längre förnimma detsamma; men 
om bromsar svärma omkring 

dem, synas de föga oroliga. Man Fig. 2. Hudstycke med håret afklippt, 
kan väl knappast förklara en hvarigenom bulorna med sina lufthål 

sådan rädsla för ett flygfa, som TERRES" 

hvarken sticks eller bits vid sitt framträdande, pa annat sätt, 

än att instinkten säger kreaturet, att det har i närheten en 

fiende, som kan förorsaka det lidanden och åtskilligt obehag. 
En annan outredd fråga är, hur och hvar stynget lägger sina 

ägg, emedan man äfven funnit larver i svalget samt andra inre 

delar af djurkroppen. Man har då trott, att äggen visserligen 
lagts utanpå huden, men att larverna inkommit i svalget där- 

igenom, att kreaturen slickat i sig dem eller ock äggen, liksom sker 

med häststyngets larver, och att de sedermera vandra ut till 
huden. Miss ÖRMERODS noggranna undersökningar synas dock 

ej bekräfta detta, ty hon fann de smala gångar, larverna bilda 
från öfverhuden inåt. 

Da larverna inifrån närmat sig huden, bildas var i deras 
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halor till följd af en inflammation i underliggande muskelpartier. 

Bulorna tillväxa hastigt liksom de inneliggande larverna och 

kunna uppna ett dufäggs storlek. Den smala utgangskanalen 

hölles öppen för lufttillträdet, och en vätska utsipprar som sedan 

stelnar pa hudytan eller orenar närsittande hår. På allra sista 

tiden utvidgas kanalen, så att larven slutligen kan tränga sig ut. 

Utrotnings- och skyddsmedel. Det är endast, då krea- 

turen vistas 1 fria luften och under soliga och varma dagar, som 

de oroas af stynget. Befinna de sig i skugga eller vada i vatten, 

få de vara i fred. Det är därför lyckligt, om trädgrupper eller 

vattensamlingar finnas i betesmarken. 

Ett af gammalt kändt sätt att döda larverna är, att klämma 

fram dem ur huden. Mot tiden da de blifva fullvuxna, i slutet af 

mars till in i maj, sitta de så långt ut i gångarna, att de svarta 
andningsrören synas utifrån, och är det då ej svårt att få ut dem; 

ty om man trycker starkt med vänstra handens fingrar omkring 

bulorna, pressas larverna ut i öppningarna och utdragas lätt 

med en stark pincett (ett slags tång med raka och spetsiga armar, 

som kan köpas hos instrumentmakare m. fl.). Går larven sönder 

och ej helt och hållet medföljer, skall detta ej betyda något. Är 
hårbeklädnaden tät, synas bulorna ej tydligt, men märkas lätt, 

om huden på djuret strykes längs ryggen med handen. 

Att detta utrotningsmedel lämnar tillfredsställande resultat, 

om det genomföres med kraft, visa nedanstående uppgifter från 

Danmark. 

I Skærums Mejerikres behandlades under åren 1902— 1906 

2213 kreatur på nyssnämnda sätt; hvarefter det visade sig, att 

styngbulornas antal årligen minskades betydligt; ty 1902 döda- 

des 22,394, 1903; 15,049, 1904: 11,779, 1905: 10,396 och 1906 

blott 8,996 st. larver. Kostnaden härför belöpte sig 1 medeltal 

till endast 5,14 dre per kreatur. Första året var kostnaden 7,5 

öre men det sista blott 3,; per djur. Man betalte pa Gaardbo- 

gaard i början 2 öre, men sedan, da tillgången minskades, 3 öre 

per larv. 1899 blefvo 832 larver insamlade, men redan 1904 

upphörde arbetet i brist på dylika. I öfriga delen af Raabjergs 

socken dödades 1899 818, men 1905 blott 279 larver. I midten 

af socknen fanns sedermera inga bulor på andra kreatur än så- 

dana, som voro nyss inköpta från annat hall (BOAS). Häraf 

framgar, att det ej synes omöjligt att förminska antalet af styngen 
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eller att nästan, åtminstone för någon tid, utrota dem inom ett 

visst område, hvilket tyvärr sällan kan blifva fallet med de flesta 

andra skadeinsekter. I Danmark har man på sina håll bildat för- 
eningar eller kretsar, inom hvilka föres ett utrotningskrig mot 
skadedjuret, och intresset därför säges vara i tilltagande, sedan 

man erfarit de goda verkningarna af ett sådant. 
I England synas dylika utrotningsförsök ej hafva utfallit 

fullt så lysande, hvilket dock kan vara beroende på utförandet 
samt lokala förhållanden. 

Att den större delen af dem, som i vårt land idka kreaturs- 

skötsel, skall af egen drift vidtaga några åtgärder till skyddandet 

af sin boskap mot stynget, kan man knappast hoppas, atminstone 

ej förr an de större jordägarna föregått med exempel, samt kom- 

muner och föreningar tagit hand om saken. Till en början borde 

besiktningsmän tillsättas, som på allmän bekostnad under måna- 

derna mars, april och en del af maj besökte ladugardarna, under- 

sökte kreaturen och lämnade råd och anvisningar rörande styng- 

larvernas aflägsnande m. m. Dessa undersökningar maste val i 
allmänhet under första året öfverlämnas åt veterinärer, men dessa 

borde da åtföljas af de lokala besiktningsmannen, som härigenom 

finge tillfälle att närmare sätta sig in i sakens detaljer. Samtidigt, 

eller helst förut, borde föreningar bildas, som utfästa en be- 

löning af omkring 2—3 öre för hvarje dödad och uppvisad styng- 

larv. Kommunalmyndigheter vore nog i de flesta fall lämpligast 

att taga insamlingen om händer, betala premierna och uttaxera 

afgifterna, hvilka kunde utga fran hornboskapsägarna, helst för 
hvarje deras, i det fria betande djur. Sa har man på vissa håll 

ordnat i Danmark, och min öfvertygelse är, att dessa utgifter 

vore till mycket större nytta för allmänheten än dem, som 

man betalar ut för fällda kråkor etc. Man har äfven pröfvat 

andra medel till larvernas dödande, som visat sig ändamåls- 

enliga och mindre tidsödande än det förut anförda. Larven 
dör snart, om dess bakre ända, som vändes utåt i gången, kom- 

mer i direkt beröring med feta ämnen, som tilltäppa andhålen. 

Ett godt medel är alltså, att i hålen införa rofolja, rå linolja, tran 
eller annat flytande fett, hvilket lätt kan ske medelst en mindre 

pensel. Man kan äfven drypa in oljan droppvis, sedan den blan- 

dats med ungefär */20 karbol eller fenylsyra. Detta medel kan 
ej förorsaka kreaturet någon nämnvärd smärta. 
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Miss ORMEROD anför äfven andra medel, hvilka här i kort- 

het ma omnämnas. I England har man med stor fördel användt 

gräsalva, som förts in i hålen. Försiktigheten torde härvidlag 
fordra, att den giftiga salvan ej kommer i beröring med håren, 

så att den kan uppslickas af djuren. Nagra olägenheter hafva 
dock ej försports därifrån, och hålen sägs skola läkas inom en 

vecka efter behandlingen. Vagnsmörja med något stött svafvel 

och karbolsyra, osaltadt smör eller svinister, salt eller saltlake 

göra äfven god verkan, men jag känner ej, om saltet kan för- 

orsaka sveda eller klåda. 
Det ges äfven vissa skyddsmedel, som mer eller mindre af- 

hålla stynghonorna från att lägga ägg på kreaturen. Skugga 
och vattensamlingar äro redan omnämnda, och må tilläggas stall- 

fodring och djurens betäckning på ryggen med dukar. I Eng- 

land användes äfven rätt mycket MC DOUGALLS smörja, som 

torde bestå af fett och karbolsyra, samt kanske flera ämnen. 

En blandning af stött svafvel 112 gm, tjärsprit 15 c.-liter och 

en liter tran, som blandas noga, eller enbart tran, !/2 kgm stött 

svafvel, !/2 kgm såpa, upplöst i 1!/2 liter hett vatten, eller karbol- 
syra, en del i 50 delar olja. Dessa medel strykas medelst en 

borste på huden längs ryggraden, hvilket upprepas, då kar- 

bollukten försvunnit. Pulveriseradt svafvel, som pustas öfver 

kreaturets rygg, eller paraffin och olja skola äfven afhålla stynget 

från att lägga ägg, hvarigenom huden blir oskadad, och djuret 

får beta i ro. Intet af dessa medel är, som jag tror, försökt i vårt 
land, hvarför de borde pröfvas först och främst på sådana gar- 
dar, där kreaturens antal är blott ringa. 

Häststynget (Gastrophilus equi F.) är äfven afbildadt à taflan, 

emedan detta förekommer allmänt på många ställen. Det lägger 400—5co 

små, hvita ägg på häs:ens främre delar, vanligen frambenen. Larverna 

uppsslickas sedan af hästen och inkomma i hans mage. Fullvuxna afgå 

de och förpuppas i jorden. — Medel: omsorgsfull ryktning och äggens 

afborstning med fotogen o. d. 

Förklaring öfver taflan: 
Fig. 1. Oxstynget (Hypoderma bovis D.G.). 2. Ägget. 3. Nyutkläckt larv, 
förstorad. 4. Larv i första stadiet. 5. D:oi sista stadiet. 6. Puppa. 7. Häst- 

stynget (Gastrophilus equi Fas.) 8 Ägg med larv. 9. Fullyuxen larv. 
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Besprutningar med kejsargrönt. 

Af | 

Alb. Tullgren. 

Uti »Meddelande fran Kgl. Landtbruksstyrelsen» N:o 126 
har förf. i förening med Fil. Kand. C. G. DAHL publicerat 

en »Redogörelse för försök med kejsargrönt oeh andra in- 

sektdödande medel». En kort sammanfattning af de resultat, 

vi beträffande försöken med kejsargrönt kommo till, torde 

lämpligen böra inga i denna publikation. Den, som närmare 

intresserar sig för fragan, aterfinner i ofvannämnda »Redo- 

gorelse» de försöksprotokoll, som ligga till grund för den 

uppfattning vi fått om kejsargröntbesprutningens inflytande 

pa växterna. 
Närmaste anledningen till, att vi satte försöken i gang, 

var det pa senare tider tyvärr alltmer spridda pastaendet, 
att besprutning med kejsargrönt under vissa förhållanden 

skulle kunna i mer eller mindre hög grad skada de behand- 

lade trädens biad eller frukter. Särskildt har det varnats för 

att spruta i solsken, det har t. o. m. fran en af vart lands 
störste fruktodlare bestämdt framhållits, att besprutningen ej 

farcaga rumemellan kl: :*/2 10 %-mu.och */93 e. mi ty isa 
fall skulle det kunna hända, att blad och kartar blefve 

branda., Ock> pastas det ratt man ti «;vissa®..fall,iakt- 
tagit, att efter en dylik besprutning samtliga blad och 

kartar affallit. För själfva frukterna skulle risken bestå däri, 

att efter en besprutning pa karten, den mogna frukten skulle 
kunna (åtminstone à vissa fruktsorter) uppvisa ett sprickigt 

och af s. k. korkrost mer eller mindre starkt anlupet skal. 

Att förneka, att t. ex. bladverket efter en besprutning 
blifvit svårt »brändt», torde vara omöjligt. Att förklara or- 
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sakerna därtill, torde äfvenledes vara synnerligen svårt, men 

som vi af det följande skola se, finnes det all sannolikhet 

för att antaga, att själfva besprutningen skett med en vätska, 

som på ett eller annat sätt betydligt afvikit från den, som i 

regeln användes och på ett rationellt sätt blifvit tillredd. 

För att ett försvar för en god sak skall vara tillräckligt 

effektivt; ar det emellertid ej. nog med, att man i tal och 

skrift pläderar for densamma, man maste ocksa prestera pa 

faktiska försök grundade iakttagelser, som bevisa nagot för 

eller emot, och det ar detta, vi ha velat ästadkomma. Och 

sa vidt vi kunna forsta, ha vi ocksa lyckats, d. v. s. vara 

försök ha ej i nägot fall utfallit sa, att de besprutade träden 

lidit nagon som helst allvarlig skada. 

Försöken utfördes sommaren 1905 1 Adelsnas tradgardar 

i Östergötland samt sommaren 1906 dels pa samma plats, dels 

ock vid Helmershus i Kristianstads lan. De flesta försöken 

utfördes vid Adelsnäs, dar vi hade ett större material af trad 

i olika aldrar att tillga. 

Den uppgift, vi ställde oss fore, var således att klargöra, 

huruvida skador pa trad och buskar kunna uppkomma ge- 

nom besprutning med kejsargrönt, hvilken betydelse dessa 

skador i sa fall ha for vaxterna, under hvilka forhallanden 

de uppkomma, samt om olika trädsorter eller samma sort 1 

olika lägen eller under olika belysningsförhällanden reagera 

olika. Särskild vikt skulle vi fasta vid des. k. brannskadorna 

och korkrostbildningen a fruktskalen. 

Med brännskador mena vi da dels sadana fläckar pa bla- 
den, som till sitt utseende aro fullt analoga med de bruna, 

af en mörkare rand omgifna, vanligen mer eller mindre run- 

dade flackar, hvilka uppkomma, om solstralarna fa verka pa 
bladet genom en vattendroppe, dels liksom af elden svedda 

bruna bladkanter eller bladspetsar. 

Att vi äfven tagit den s. k. korkrostbildningen och dar- 

med följande sprickor i fruktskalet med i räkningen, beror 

endast på det numera alltmer utspridda påståendet, att dessa 

fenomen stå i sammanhang med besprutningen. Med kork- 

rost menar man ju det korkfärgade, ljusbruna, skrofliga öf- 

verdraget på fruktskalet. Hos vissa fruktsorter, såväl äpplen 

som päron, uppträder ju korkrost normalt. Det rent af känne- 
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tecknar fruktsorten. Men ej sallan uppkommer ju korkrost 

afven pa frukter, hvilkas skal normalt ar glatt och glansande, 

och pa sadana anses korkrosten ofördelaktig atminstone för 
deras utseende. Och verkligt skadlig blir den, da den at- 

foljes af sprickor 1 fruktkôttet. 

Korkrosten anses af vaxtpathologerna harflyta ur mini- 
mala sar pa frukthuden under fruktens forsta svallningsperiod. 

Och tills dato har man ej funnit nagon annan orsak till detta 
fenomen än en lindrig senfrost, hvilken pa kansliga frukt- 
sorter skulle framkalla en oändlig mängd mikroskopiskt sma 
sprickor i fruktskalet. De salunda bildade saren öfverdragas 

med sarkork. I vissa fall kunna hudcellerna flackvis torka, 

hvarigenom större, sammanhangande, korkanlupna ytor upp- 

komma. Genom dessa otanjbara ytors forekomst bildas se- 

dermera under den fortskridande svällningsprocessen större 

eller mindre sprickor i fruktskalet. Att dylika afven kunna 

uppkomma sekundärt efter angrepp af Fuszcladium ar ju ett 

välbekant faktum. Likaledes kan ett for stort vattenöfverskott 

framkalla en sprangning af fruktskalet. 

Om det salunda pa forhand kunde forutses, att. besprut- 
ning med kejsargrönt ej det ringaste hade med uppkomsten 

af korkrost att göra, lag det ju i vart intresse att genom experi- 

ment ädagalägga den nya »korkrostteoriens» ohallbarhet. For 

"detta ändamål ha vi anställt försök just med sådana frukt- 
sorter, som uppgifvits i detta afseende vara sardeles kansliga. 

Såsom redan omnämnts utfördes vara experiment dels 
i Adelsnäs trädgårdar i Östergötland, dels vid Helmershus 

nere i Skåne. Å det förra stället uppgingo försöken till bortåt 

500. För att utröna om träden i vissa åldrar reagerade olika, 

besprutades af en del sorter ända till fem olika åldersstadier. 

Dock ha vi i regeln blott besprutat ett träd af hvarje, detta 

framför allt för att vi skulle kunna hinna variera försöken så 

mycket som möjligt. Och praktiskt sedt hade vi säkert 

genom mångdubling af besprutningen ej kommit till något annat 

resultat. 
För att få veta, om de olika sorterna reagerade olika i olika 

utvecklingsstadier, ha vi sprutat dels omedelbart efter knopp- 

sprickningen, dels omedelbart före och omedelbart efter blom- 

ningen. Dessutom ha vi sprutat vid olika tider på dagen, 

för belysningsförhållandenas skull, samt vid olika väderlek, 
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mulet, klart, lugnt och blåsigt. Detta senare har emellertid 

ej kunnat fullt genomföras. 

Vid Helmershus blefvo försöken ej så talrika men ändock 

af stort intresse, framförallt därför att man hade tillfälle se 

resultaten af besprutning med bordeaux-vätska + kejsargrönt 

i stort, då därstädes hela kvarter besprutades, under det att 

andra med samma fruktsorter förblefvo orörda. 

Kejsargröntvätskan tillblandades på vanligt sätt. I ett 

kärl hälldes t. ex. 10 lit. vatten. I detta uppslammades 10 
gr. alldeles nysläckt kalk plus 5 gr. kejsargrönt. Vid Helmers- 

hus uppslammades i regeln kalken och kejsargrönt i 2 lit. 

vatten, hvarefter de återstående 8 literna vatten pafylldes. 
Under besprutningen hölls vätskan 1 ständig omrörning. Till 

besprutningarna användes den allmänt brukliga s. k. Success- 

sprutan med bordeaux-munstycke. 

Slutresultatet af alla vara försök blef, att vi kunde kon- 

statera, att ej i något fall skador af någon som helst allvarlig 
betydelse uppkommit. Och de fall, då öfverhufvudtaget mär- 

ken efter besprutningen visat sig, voro relativt fa. 
Hvad beträffar den första, tidigaste besprutningen vid 

knoppsprickningen 1905 (Adelsnäs 17—19 maj) hade den 

blott i några få fall förorsakat bruna brännfläckar på bladen. 

Vid besprutning med 50 gr. kejsargrönt pr 100 lit. vatten ha 

dylika iakttagits i två fall, vid besprutning med 100 gr. pr 

100 lit. vatten ater i fyra fall. Vid båda tillfällena var det 

Charlamovsky och Ribston som »reagerade». Skadorna in- 

skränkte sig till några få fullt betydelselösa brännfläckar på 

bladen. Utom på dessa sorter märktes dylika fläckar på ett 

40-arigt Gravensteinerträd samt pa ett 15-arigt Grapäronträd. 

I sistnämnda fall stod trädet i skugga, i de föregående där- 

emot voro träden utsatta för full solbelysning (3—6 e: m.). 

I alla öfriga fall, till antalet 95 och omfattande 18 fruktsorter, 

kunde ej den ringaste skada upptäckas, oaktadt ju träden i 

allmänhet voro starkt solbelysta och de framspruckna bladen 

helt späda. Fruktsorterna voro följande: röd och hvit Astra- 

kan, Charlamovsky, Gravensteiner, Ribston, Säfstaholm, Aman- 

lis, Grennapäron, Gråpäron, gulröd Bigarrå, Bowyers early, 

Ostheimer, Skuggmorell, Anna Späth, Hackmans plommon, 

Reine Claude, vanlig Hassel och Lamberts emperor. 
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Vid den andra besprutningen 1905 (5—7 juni) kunde efter 

besprutning med 50 gr. kejsargrönt skador antecknas i 7 a8 

fall. Så t. ex. erhöll en I-ärig och en 3-arig röd Astrakan »en- 

staka bruna fläckar à bladen». Samma var förhållandet med 

en I5-arig Gravensteiner, en I-arig och en 4-arig Ribston, en 3- 

ärig Säfstaholm. Päron- och körsbärsträden gingo absolut fria, 
under det att vi paett 3-och ett 4-arigt Reine Claude-träd kunde 

konstatera en del brunsvedda, späda bladspetsar samt några 

misstänkt svarta knoppar. Efter besprutning med 100 gr. kej- 

sargrönt pr 100 lit. vatten voro Astrakan- och Ribstonträden 

oskadda (i motsats till i förra fallet var dagen mulen), under det 

att bruna fläckar eller bladkanter kunde konstateras på en 3-årig 

Charlamovsky (solbelyst), en 15-arig Gravensteiner (mulet), en 

3-arig Safstaholm (solbelyst) samt ett 3-arigt Reine Claude-trad 

(mulet). I 121 fall kunde ej den ringaste skada antecknas. Sor- 

terna voro desamma som vid forsta besprutningen. Dessutom 

hade tillkommit Melon, Vildapel, Äkerä, Höstbergamott samt 

rotäkta plommon. 

Efter den Zredje besprutningen vid Adelsnäs 1905, efter 

blomningen (20—23 juni), kunde äfven en del »skador» påvisas. 

Efter 50 gr. kejsargrönt i 2 fall, efter 100 gr. i 10 fall, af hvilka 

dock sex voro sådana, att vi ej kunde säkert afgöra, om fläckarna 

härrörde af besprutningen eller ej. Märkligt är, att viäfven nu 

bland de skadade återfinna Ribston. Pa ett 15-arigt Ribstonträd 
hade sålunda fläckar uppkommit efter besprutning med 50 gr. 

kejsargrönt vid mulet och efter besprutning med 100 gr. vid 

soligt väder. Bland de öfriga »skadade» märkas röd Astrakan 

(3—4 år), Säfstaholm (3—4 år), Äkerö (15— 40 ar), Skuggmorell 

(3 ar) samt ett c. 15-arigt vildplommonträd, hvilka alla erhållit 
brannflackar, 1 regeln dock ytterst sparsamt. Att märka är, att 

af dessa skadade träd stodo ett Astrakan, ett Ribston, ett Säfsta- 

holm, ett Skuggmorellträd samt vildpiommonet z skugga vid och 

efter besprutningen. I 62 fall kunde ej den ringaste skada iakt- 

tagas. Flertalet besprutningar utfördes vid kvällssolbelysning 

eller vid mulen väderlek. Försökssorterna voro ungefär desamma 

som vid andra besprutningen. Vid tredje besprutningen blef äf- 

ven fruktkart à följande sorter besprutad: Gravensteiner, Charla- 

movsky, Ribston, Säfstaholm och Åkerö, utan att sedermera 

frukten på hösten visade någon abnorm korkrostbildning. 
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Som totalresultat af 1905 ars besprutningar vid Adelsnäs 

kan anföras, att under alla försöken körsbärsträden gätt nastan 

absolut fria (Skuggmoreli erholl i ett fall några brännfläckar pa 

bladen), af plommon har Reine Claude i tva fall och af päron 

Gräpäron i ett fall fatt brännfläckar. Afäpplesorterna harvidalla 

tillfällen Ribston blifvit »bränd», därnäst i ordningen Charlamov- 

sky och Gravensteiner. Nagon olika känslighet hos tradi olika 

åldrar eller i olika utvecklingsstadier har ej kunnat iakttagas. 
Likaledes är det märkligt, att »brännfläckarna» kunnat upp- 

komma, äfven om trädet stått i skugga vid och åtminstone ett 

halft dygn efter besprutningen. 

Försöken med kejsargrönt sommaren 1906 lämnade unge- 

fär samma goda resultat. Nu besprutades träden blott en enda 

gang, nämligen omedelbart efter blomningen den 11 juni 1906. 

Alla försökssorterna voro då försedda med fruktkart. Af Gra- 

vensteiner likväl endast ett par träd, hvilka besprutades med 100 

gr. kejsargrönt pr 100 lit. vatten. Granskningen af de besprutade 

sorterna ägde rum dels den 26 juni, dels den 6 september. I 

intet fall hade korkrost uppkommit eller fanns åtminstone ej i 
högre grad än à obesprutade träd. Å bladverket kunde man 

liksom föregående ar iakttaga brännfläckar, hvilka dock aldrig 

voro så talrika, att de hade någon som helst betydelse för trä- 

det i sin helhet. Efter besprutning med 50 gr. kejsargrönt kunde 

dylika fläckar blott upptäckas på Cox's orange, efter besprutning 

med 100 gr. dessutom på Gravensteiner, Lord Suffield, Åkerö 

och Doyenné du Comice samt efter besprutning med 150 gr. på 

Astrakan, Cox's orange, Gravensteiner, Lord Suffield, Ribston, 

Gul Richard och Jules Guyot. Det visade sig sålunda tydligt, 
att antalet genom brännfläckar å bladen skadade fruktsorter 

ökades i samma mån, som besprutningsvätskan gjordes starkare. 

Detta förhållande torde emellertid vara af ringa praktisk bety- 

delse, då det ej visade sig, att brännfläckarna i samma man 

blefvo talrikare. Belysningsförhållandena vid dessa båda försök 

voro ungefär likartade, stark middagssol. 

Af de vid Adelsnäs med kejsargrönt utförda experimenten 

torde man således kunna draga följande slutsatser: 

1:0) att vissa fruktträdsorter äro absolut okänsliga för be- 

sprutning med kejsargrönt (50—150 gr. pr 100 liter vatten), 

under hvilka förhållanden (tidpunkt, belysning o. s. v.) än be- 
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sprutningen äger rum. Hit höra stenfruktsorterna samt à stort 

sedt äfven päronsorterna; 

2:0) att bland äpplesorterna flera finnas, hvilkas bladverk 

lätt erhåller skada af besprutningen i form af mindre, bruna och 

oftast runda brännfläckar à bladytan eller på likartadt sätt svedda 

bladkanter. Hit hori främsta rummet Rıbston samti andra hand 

Cox's orange, Charlamovsky, Gravensteiner m. fl.; 
3:0) att de skador, som efter rationellt utjörda besprutningar 

uppkomma, ej äga någon som helst betydelse för trädet och knappt 

ens kunna betecknas med namnet »skada». 

För jämförelses skull utfördes äfven vid Helmershus i Skåne 

— som förut blifvit nämndt — en del besprutningsförsök med 

kejsargrönt. Dessa utföllo hufvudsakligen i samma riktning som 

de vid Adelsnäs. Första besprutningen gjordes den 9 maj 1906, 

då bladen öfverallt voro utspruckna, således nästan omedelbart 

före blomningen. Endast äpplesorter användes till försöksträd. 

Sorterna voro: Slesvigst smultronäpple (= Höstparmän), Röd 

Astrakan, Sherwoods Favorite, Harberts renett, Rhode Island 

Greening, Åkerö, Belle de Boskoop, Cludius’ höstäpple samt 

Melon. De flesta sprutades med 50, 75, 100 och 150 gr. kejsar- 

grönt pr 100 liter vatten. De tre förstnämnda sorterna spruta- 

des midt pa middagen under starkaste solbelysning och vid en 

temperatur af c:a + 20°. Ungefär en månad efter besprutningen 

verkställdes granskningen. Härvid framgick, att man endast på 

tvenne sorter, Smultronäpplet och Sherwoods Favorite, kunde 

konstatera brännfläckar, som säkert härledde sig från besprut- 

ningen. På Smultronäppleträdet voro brännfläckarna rätt tal- 

rika, men utan betydelse. Egendomligt nog såg det med 150 gr. 

kejsargrönt besprutade trädet bättre ut än det, som sprutats med 

75 gr. En del blomknippen hade fallit af, men om detta för- 

orsakats af besprutningen torde vara tämligen osäkert. Pa Sher- 
woods Favorite kunde man äfven konstatera att kejsargröntvät- 

skans styrka hade föga att betyda. Det träd, som sprutats med 

150 gr., hade nämligen ej »skadats» så mycket som det, som 

sprutats med 50 gr. På Belle de Boskoop kunde man konsta- 

tera en del gulnade blad, hvilket man vid första anblicken kanske 

vore benägen tillskrifva besprutningen. Sådana förekommo 
emellertid äfven på obesprutade träd och talrikast på sådana 
som blommat. 
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Den andra besprutningen ägde rum omedelbart efter blom- 

ningen, den 7 juni 1906. Försökssorterna voro: Slesvigst smul- 

tronäpple, Röd Astrakan, Sherwoods Favorite, Ribston, Cludius’ 

höstäpple, Guldparmän, Gul Richard, Gravensteiner, Melon, 

Golden noble, Äkerö och Maglemer. Alla buro fruktkart. Be- 

sprutningsvätskan innehöll 50 eller 100 gr. kejsargrönt. Besprut- 

ningen ägde rum vid halfmulen väderlek. Den 4 september 

granskades träden och speciellt frukten, hvarvid det kunde kon- 

stateras att korkrost visserligen fanns å en del fruktsorter, sär- 

skildt Ribston och Gravensteiner, men dock ej i högre grad 

an a obesprutade träd. Det torde därför med fullt fog kunna 
påstås, att besprutningen varit utan något som helst menligt in- 

flytande på träden. 
Vid Helmershus besprutades äfven i början af maj en del 

fruktkvarter med bordeaux-vätska tillsatt med kejsargrönt. 

Vätskan innehôll 1 kg. kopparvitriol, 2 kg. nysläckt kalk, 200 

gr. kejsargrönt och 200 lit. vatten. Besprutningen ägde rum 

vid full solbelysning pa f. m. a följande sorter: Gox’s orange, 

Ribston, Rödt Ananasäpple, Guldparmän, Gravensteiner, Järn- 

apple, Golden noble, Harbets renett och Rhode Island Greening. 

Alla trad voro stadda i rik knoppning. Granskningen verkstall- 

des i början af juni. Härvid syntes Ribston, rödt Ananas, Järn- 

apple och Golden noble ha blifvit fullt oberörda af besprut- 

ningen. De öfriga daremot visade sig alla reagera för besprut- 

ningen. Endast pa Gravensteiner var »skadan» mera pafallande. 

Och a dessa trad kunde man äfven iakttaga en i ögonen fallande 
olikhet, alltefter som träden voro besprutade eller ej. A de be- 

sprutade träden (flere hundra stycken) visade det sig namligen, 

att de yngsta bladen gulnat och blifvit ganska flackiga, nagot 

som ej kunde iakttagas a de obesprutade traden. Gransen mellan 

det sprutade och det osprutade kvarteret utgöres af en relativt 

smal vag och har kunde olikheterna latt iakttagas. Nagon be- 

tydelse for tradens utveckling och den blifvande skôrden hade 

ej de uppkomna »skadorna». 



En nordamerikansk hemipter 

funnen i Norge. 

Af 

O. M. Reuter. 

Redan för nagra ar sedan upptackte jag i en liten 
samling Hemiptera fran nordligaste Norge, som konservator 

SPARRE SCHNEIDER i Tromsö sande mig till granskning, några 
exemplar af en 7eraftocoris-art, tagna pa Bjerkeng vid Maals- 

elven, hvııka afveko fran alla mig dittills bekanta. Till stor- 

lek och kroppsform är den snarlik 7° virzdis DOUGL. et SCOTT, 
men bade d och © skiljas genast fran denna genom bakåt 
betydligt bredare pronotum och något större ögon. Hanén 

har hufvud och pronotum gröna med en tämligen bred och 

stark svart midtellinje, som löper ut i skutellen, hvilken stun- 

dom med undantag af basalhörnen är helt och hållet svart; 

vid framhörnen af pronotum finnes äfven en kort svart. linje. 

Vanligen äro hufvud, pronotum och skutell hos 7° viridis till 

största delen svarta, endast med två gröngula fläckar på 

hjässan, men teckningen varierar, och Herr WARLOE har från 

Skonevik i Norge sändt mig bland andra ett exemplar af 

denna senare art, hvilket är fullständigt lika tecknadt, som 

den typiska varieteten af 7. Saunderst DOUGL. et SCOTT, 

eller grönt med endast en svag och fin svart linje öfver hufvud 
och pronotum samt en liten svartaktig fläck vid dettas fram- 

horn.’ Men hanarne fran Bjerkeng afvika genom en annan 
väsentlig karaktär fran 7. vzrzdis, i det nämligen deras geni- 

talsegment ar bildadt efter samma typ som hos 7. Saun- 

dersi eller till vänster djupt urbuktadt vid genitalgriffelns bas 

och öfver denna utdraget i en bakät riktad flik, medan denna 

1 Endast undantagsvis är den svarta teckningen hos 7. Saunders’ ens 

så utbredd som hos arten från Bjerkeng. 

Entomol. Tidskr. Arg. 28. H. 2 (1907). 6 
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flik hos 7. viridis saknas, och randen löper nästan vertikalt 

ned mot griffeln. Med 7. Saundersi kan arten från Bjerkeng 

emellertid icke förväxlas; både d och © afvika genom bakåt 
betydligt bredare, tydligt transversellt pronotum, större och 

starkare hvälfda ögon samt längre antenner och ben. De 

hafva några ar stått i min samling, utan att jag vågat be- 
skrifva dem, då de af UHLER uppställda nordamerikanska ar- 

terna varit mig i naturen obekanta. Genom herr O. HEIDE- 

MANNS i Washington vänliga tillmötesgående har jag numera 

varit i tillfälle att erhålla exemplar af dessa och till min öfver- 

raskning funnit, att arten från Bjerkeng är en af UHLERS arter, 

T. herbaticus, beskrifven i Entomologica Americana III, 1887, 

p. 67, enligt exemplar, funna i närheten af Ungava Bay i 

Labrador, från hvilken lokal jag äger en doch 2 22. Dessa 

senare äro makroptera och hafva en fin svart långlinje öfver 

hufvud och pronotum,. medan honan från Bjerkeng är kort- 

vingad och har enfärgad grönt pronotum; såsom bekant äro 

alla till detta släkte hörande arters honor pterygo-dimorfa. 

Hanarne från Norge och Labrador öfverensstämma i minsta 

detalj. Utan tvifvel är denna art cirkumpolär, ehuru på grund 

af den ringa undersökningen af den arktiska och hög- 

nordiska heteropterfaunan de hittills kända fyndorterna ligga 

så långt från hvarandra, som i Norge och på Labrador. 

Från Kamtschatka och Ochotsk stå visserligen i k. sven- 
ska riksmuseum två honor af en 7eratocoris-art, men 

dessa hafva vid förnyad undersökning konstaterats vara 7° 

Saundersz DOUGL. et SCOTT, såsom äfven tidigare af mig upp- 

gifvits (Anal. hemipter., Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, H. 

I, p. 190). Fran Lenaflodens nedre område har mag. Pop- 

PIUS hemfört 7. vzridis DOUGL. et SCOTT (Agrafena, Naschim 

haja) och 7. Saunders? DOUGL. et SCOTT (Ust Vilni, Schigansk) 

och från dess mellersta område 7. paludum J. SAHLB. (Ust 

Aldan), af hvilka exemplar förvaras i Helsingfors universitets 

museum. Men 7. herbaticus är, såsom sagdt, ännu icke 

känd fran Sibirien eller andra delar af den paläarktiska re- 

gionen utom arktiska Norge. Den skall dock utan tvifvel 

anträffas, sa snart en gäng lämpliga lokaler under tillräckligt 

hög nordlig latitud blifvit undersökta. Uteslutet är icke häller, 

att den utbredts öfver bryggan fran Grönland öfver Island. 



Entomologiska föreningens sammanträde à 

Grand Restaurant National 

den 29 september 1906. 

Vid början af sammanträdet ägde som vanligt justering 

rum af protokollet fran närmast föregående sammanträde. 

Ordföranden prof. AURIVILLIUS meddelade därefter, att 

föreningen sedan nämnda sammanträde genom dödsfall för- 

lorat följande medlemmar: jägmästaren C. M. SJÖGREN, förste 

provinsialläkaren dr. J. L. NAUMAN, grosshandlaren EDWARD 

FRANCKE och ingeniören GÖSTA FRIS. 

Till medlemmar af föreningen hade styrelsen föreslagit: 

löjtnanten frih. ADOLF BARNEKOW, Kastberga, herr W. 

SMITT, Norrköping, fängelsedirektören, häradshöfding E. T. 

ORSTADIUS, Pajala, med. kand. RAGNAR EKLUND, Stockholm 

och fru H. ANDERSSON, Båstad, hvilka alla invaldes. 

Ordföranden meddelade vidare, att tacksägelsebref ingått 

från de båda nyvalda hedersledamöterna dr. GUSTAV KRAATZ 
i Berlin och herr EUGÉNE SIMON 1 Paris. 

Aftonens hufvudföredrag, som hölls af assistenten vid 

Entomologiska anstalten fil. kand. ALB. TULLGREN och 

handlade om ämnet: »Intryck från en praktiskt-entomolo- 

gisk studieresa i utlandet sommaren 1906», finnes återgifvet 

i häftet 3—4 för samma år af denna tidskrift. 

Ordföranden tackade för det intressanta föredraget och 

framhöll, hurusom vår, delvis genom åtgärder från Entomologiska 
föreningen åstadkomna Ent. anstalt, ehuru jämförelsesvis oan- 

senlig, dock vore praktiskt inrättad med hänsyn till under- 

sökningar och utrotningsmedlens användande samt välbelägen. 

I sammanhang med föredraget yttrade sig dessutom prof. 

LAMPA, som framhöll, hurusom från Ent. anstalten utsändts 

massor af förfrågningar rörande skadeinsekter, fast blott helt 
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fa svar ingått, en omständighet, som beklagades såväl af 

honom som prof. AURIVILLIUS. Tusentals exemplar af upp- 

satser om »nunnan», rönnbärsmalen m. fl. skadeinsekter samt 

arsskriften »Uppsatser i praktisk entomologi» visade, att upp- 

lysningsarbetet rörande skadeinsekterna och dessas bekäm- 

pande ej heller hos oss hade forsummats. 

Vidare yttrade sig med anledning af föredraget landtbruks- 

inspektör LYTTKENS, byråchefen MEVES och föredraganden. 

Assistenten TULLGREN meddelade därefter, att han dels 

genom experiment, dels på grund af iakttagelser fått klarhet 

i frågan angaende Schizoneura fodiens BUCKT. och Tetra- 

neura ulmi DG. förhållande till hvarandra. Den förra är utan 

tvifvel den senares underjordiska sommargenerationer. Lika- 

ledes meddelade han, att könsindivider (sexuales) af Pemphi- 

gus lactuarius PASS. blifvit funna på poppelstammar i massor 

under bark, hvarigenom adagalagts, att denna mycket om- 

tvistade art är att betrakta såsom underjordiskt lefvande gene- 

rationer af någon på popplarna förekommande gallbildande 

art. Dessutom hade assistenten TULLGREN funnit sexuales 

af såväl Stagona xylasti DG. som af en ny på hagtorn lef- 

vande S/agona-art. 

Slutligen redogjorde föredraganden för ett fynd af en 

liten till bibioniderna hörande mygga: Scatopse flavicollis 

MEIG. Denna hade anträffats vid Adelsnäs i Östergötland 

under rätt egendomliga omständigheter. På en mindre ek- 

kvist hade nämligen en hel svärm (flere hundra individ) sla- 

git sig ned, de flesta i kopulation. Att bibioniderna i all- 

männhet uppträda massvis vore ju väl kändt, men att en art 

vid parningen hölle tillsammans likt en bisvärm, vore rätt 

sällsynt. 

Till sist meddelade byråchefen J. MEVES, att uppgifter, 

som inkommit rörande tallspinnarens uppträdande i Värm- 

land och Dalarne under årets sommar, dess bättre visat sig 

vara oriktiga. Det hade varit röda tallstekeln, man tagit för 

tallspinnaren. Där inom Värmland åtgärder vidtagits mot den 

senare, hade den sedermera ej uppträdt. 
Filip Trybom. 



Svenska Siphonaptera. 

Af 

Einar Wahlgren. 

Man synes länge haft den föreställningen, att samtliga 
loppor, med undantag af sandloppan, tillhörde en enda art, 

och äfven LINNE var, som nedan synes, af den meningen. 

Vid närmare undersökning har det emellertid visat sig, att 

arternas antal ar mycket stort, och att olika värddjur i all- 

mänheten hysa olika arter. Särskildt har det genom N. C. 

ROTHSCHILDS undersökningar blifvit ådagalagt, att fågellop- 
porna icke, såsom TASCHENBERG ännu år 1880 i sin mono- 

grafi öfver denna insektordning antog, tillhöra samma art 

utan äro för olika fåglar väsentligt olikartade. 

Af svenska loppor äro hittills med säkerhet endast kända 

den allom bekanta Pulex irritans L., en af SCHÖNHERR! under 

namn Pulex segnis beskrifven art samt de trenne arter, 

hvilka jag under namn af Oncopsylla vulpes, Hystrichopsylla 

obtusiceps och Typhlopsylla agyrtes förut omnämnt såsom 
funna i Sverige”. 

Genom välvilligt tillmötesgående af Intendenten Dr. L. 
A. JÄGERSKIÖLD har jag blifvit satt i tillfälle att undersöka 

Göteborgs museums samling af svenska loppor, och jag har 

äfven erhållit sådana insamlade af Dr. I. ARWIDSSON, Fil. 

Kand. E. MJÖBERG och Assistenten A. TULLGREN. Genom 

dessa herrars bistånd, för hvilket jag är mycket tacksam, 

har jag blifvit i stånd att till listan af svenska arter foga 

ytterligare 10, af hvilka en synes vara för vetenskapen ny. 

1 C. I. SCHÖNHERR. En ny svensk Loppa. K. Vet. Ak. Nya Handl. 
XXXII. 1811. 

? E. WAHLGREN. Aphanipterologische Notizen nebst Beschreibung 
neuer Arten. Arkivf. Zoologi. I. 1903. 
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Såsom framgår af förteckningen a värddjur, pa hvilka 
loppor hos oss anträffats, är vår kännedom om de svenska 
arterna ännu mycket ofullständig, och då jag har för afsikt 

att för den af Entomologiska föreningen utgifna »Svensk in- 

sektfauna» bearbeta ifrågavarande insektordning, är en af af- 

sikterna med offentliggörandet af denna lilla uppsats att till 

entomologer, jägare och konservatorer rikta en vördsam be- 

gäran att tillvarataga och godhetsfullt sända mig till bestäm- 

ning de loppor från fåglar eller däggdjur (utom människa 

och hund), som tillfälligtvis påträffas. 

I det följande har jag upptagit samtliga svenska arter. 

Af synonymer har jag endast anfört sådana, under hvilka 

arterna förut omnämnts i svensk litteratur. 

Fam. Pulicidæ. 

Chætopsylla vulpes MATSCH. 

Syn. Oncopsylla vulpes WAHLGR. 1903. 

Funnen pa gräfling (Meles meles IL.) vid Grytstorp 1 

Västergötland. Utom pa gräfling är arten annorstädes i Eu- 
ropa anträffad pa räf. 

Pulex irritans L. 

Allmän öfver hela landet. Arten är en utpräglad män- 

niskoparasit med kosmopolitisk utbredning, men är utom 

Sverige tillfälligtvis anträffad äfven pa räf, hund, katt, pung- 

råtta och höns. 

Ctenocephalus canis KOL. 

Hundloppan ar säkerligen allman öfver hela landet. Har 

haft tillfälle att undersöka ex. fran Göteborgstrakten (Göteb. 

mus.). Arten, som ar kosmopolit, ar i andra lander afven 

funnen pa människa, pa flera hund- och räfarter, pa huskatt och 
andra kattarter, fenck, skedhund, hyena, faraokatt, tvattbjorn, 

hare och rattor. Sannolikt ar artens upptradande pa flera 
af dessa varddjur endast tillfalligt. Huruvida hund- och katt- 
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loppor tillhöra samma art, är ännu ej säkert afgjordt. ROTH- 

SCHILD anser dem vara väl skilda arter. 

Ceratophyllus fasciatus Bosc. 

Funnen pa Faron i bo af gnagare *°/¢ 1904 (E. MJÖBERG). 
Arten ar forut funnen flerestades i Europa och i Australien 

och ar antraffad pa mullvad, rattor och andra gnagare. 

Ceratophyllus sciurorum SCHRANK. 

Denna art synes vara allman pa ekorre (Sciurus vulgaris 

L.). Fran Göteb. mus. har jag haft tillfalle att undersöka 4 

prof fran ekorre, tagna juli 1898, aug. 1905, maj och okt. 

1906 af konservator H. SkooG. Fran samma hall har jag 

afven erhallit 1 ex., märkvärdigt nog antraffadt pa grafling 

(Meles meles L.), maj 1906. Och vid Entomologiska anstal- 

ten har arten träffats i ett ca. 2 meter öfver marken beläget 

häl i en ek (E. MJÖBERG). 
Arten är förut endast känd fran ekorre. 

Ceratophyllus uralensis WAGNER. 

Anträffad pa ekorre (Sciurus vulgaris L.) i Skaratrakten 
5/7 1905 samt tillsammans med € sciurorum likaledes pa 
ekorre, sannolikt i Göteborgstrakten, okt. 1906, (Göteb. mus., 

H. SK00G). Arten är förut endast funnen i Uralbergen, och 
dess värddjur var hittills obekant. 

Ceratophyllus gallinæ SCHRANK. 

Funnen i Göteborg i bo af grå flugsnappare (Muscicapa 
ficedula L.) */10 1875 (Göteb. mus. A. W. MALM), vid Ento- 

mologiska anstalten i bo af talgoxe (Parus major L.) °°/s 
1903 (A. TULLGREN) samt i Västerås i bo af stare (Sturnus 
vulgaris L.). Arten var förut ej känd från flugsnappare eller 

talgoxe men uppgifves arnorstädes vara allmän på höns och 

är funnen på en del andra fågelarter samt, tillfälligtvis, på 
skogsmus och en flädermus. 
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Ceratophyllus styx ROTHSCH. 

Funnen i bo af backsvala (CZvzicola riparia L.) sannolikt 

i Göteborgstrakten, juni 1904 (Göteb. mus. H. SKOOG) samt 

vid stora Floda i Västergötland, aug. 1904 (Göteb. mus. L. 

A. JÄGERSKIÖLD). Backsvalan synes äfven utomlands vara 
denna arts enda värddjur. 

Ceratophyllus monedulæ n. sp. 

Af denna art, af hvilken beskrifning lämnas nedan, äro 

flera ex. funna i bo af kaja (Coleus monedula 1..), april 1905 
(Göteb. mus. H. SkooG). Den tillhör samma grupp af slak- 

tet Ceratophyllus som öfriga fagelloppor och synes vara när- 

mast släkt med C. zzswlavzs ROTHSCH., som är funnen i England. 

Palæopsylla dasyenemus ROTHSCH. 

Funnen pa vattennäbbmus (Neomys fodiens PENN.) vid 

Engelsberg i Västmanland, juni 1906 (I. ARWIDSSON). Arten 

ar forut endast funnen i England pa vanlig nabbmus och mullvad. 

Ctenophthalmus agyrtes HELL. 

Syn. Typhlopsylla agyrtes WAHLGR. 1903. 

Funnen på mullvad (7alpa europea 1.) vid Kungslena 

i Västergötland, i bo af gnagare pa Färön *°/s 1904 (E. 
MJÖBERG) samt vid Entomologiska anstalten på vattensork 

(Microtus terrestris IL.) */3 1905 (A TULLGREN). Är förut 

känd såväl fran dessa djur som fran ängssork, näbbmöss och 
och skogsmus. 

Fam. Ctenopsyllidæ. 

Ctenopsyllus musculi DUG. 

Syn. Pulex segnis SCHONH. 

Att SCHONHERRS Pulex segpis ar ofvanstaende art, 
framgår med all önskvärd tydlighet såväl af den lat vara 

ofullstandiga och delvis oriktiga beskrifningen som i synner- 
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het af afbildningen. SCHÖNHERR fann arten pa husmus 
(Mus musculus L.), pa hvilken och andra rättarter arten är 

funnen flerestädes i Europa samt i Förenta staterna och 

Mexico. 

Fam. Hystrichopsyllidæ. 

Hystrichopsylla talpæ CURT. 

Syn. Hystrichopsylla obtusiceps WAHLGR. 1903. 

Patraffad under mossa i Stockholmstrakten. Ar förut 

funnen flerestädes i Europa på mullvad, näbbmöss, skogsmus, 

ängssork och vesslor. 

Fam. Ischnopsyllide. 

Ischnopsyllus octactenus KOL. 

Funnen pa nordisk flädermus (Vespertilio Nilssont KEYS | 
& BLAS.) i Göteborg 4/7 1871 (Göteb. mus.) och aug. 1904 
(Göteb. mus. H. SKOOG). Är förut funnen flerestädes i Eu- 

ropa äfven pa andra flädermusarter. 

Ischnopsyllus hexactenus KOL. 

Ett ex. pa nordisk flädermus (Vespertilio Nilsson! KEYS 

& BLAS), aug. 1904 (Göteb. mus. H. SK00G). Är förut ej 
anträffad pa detta värddjur, däremot pä ett flertal andra flä- 

dermusarter i Europa. 

Utom nu nämnda arter är ännu en, af FABRICIUS,! upp- 

gifven såsom funnen i Sverige, på gröngöling (Picus viridis 

L.). Denna art, Pulex auritus FABR., ar dock omöjlig att 
identifiera, ehuru den säkerligen tillhör samma afdelning af 

släktet Ceratophyllus som öfriga fågelloppor. Afstort intresse 

1 O. Faprıcıus. Beskrivelse over nogle lidet bekjendte Podurer, og 

en besynderlig Loppe. Nye Saml. K. Danske Vidensk. Selsk. Skr. II. 

1783. 
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vore darfor att fa tillfalle att underkasta loppor fran svensk 

eröngöling en narmare granskning. 

I sin beskrifning öfver Pulex zrritans omnämner LINNÉ 

flerestädes, att denna 1 särskildt stor mangd skulle forekomma 

pa harar; sa t. ex. 1 Systema Nature, ed. XIII: »leporibus 

potissimum molestus». Äfven SCHÖNHERR uppgifver i sin 

förut citerade uppsats, att harar aro besvärade af loppor. 

Ehuru jag ej sett nagon loppart fran hare, anser jag det 

ytterst sannolikt, att i dessa fall åsyftas Spzlopsyllus leporis 

LEACH, som flerestades utomlands ar traffad pa hare och 

kanin. 

Dessutom finnes naturligtvis 1 litteraturen om svenska 

däggdjur och fåglar en hel del uppgifter om loppors före- 

komst pa olika djurslag, men ifraga om dessa ar en nar- 
mare undersökning af nöden, för att arten skall kunna ‘med 

sakerhet bestammas. 

Slutligen bifogar jag en förteckning öfver de värddjur, 
på hvilka i vårt land loppor äro anträffade. 

Pa Homo sapiens Pulex irritans 

> Vespertilio Nulssoni Ischnepsyllus octactenus 

» hexactenus 

» Neomys fodiens Paleopsylla dasycnemus 

Talpa europea Ctenophthalmus agyrtes 

Meles meles Chetopsyla vulpes 

Ceratophyllus sciurorum 

» Canis familiaris Ctenocephalus canis 

> Sciurus vulgaris Ceratophyllus sciurorum 

> uralensis 

Mus musculus Cienopsyllus musculi 

> Microtus terrestris Ctenophthalmus agyrtes 

Lepus timidus 2 Spilopsyllus leporis 

» Coleus monedula FREE tus monedule 

» Sturnus vulgaris galling 

> Parus major » galling 

» Muscicapa ficedula » galling 

» Chvicola riparia > styx 

Picus viridis ? » aurılus 



EINAR WAHLGREN : SVENSKA SIPHONAPTERA gt 

Beschreibung von Ceratophyllus monedulæ n. sp. 

Form und Beborstung des Kopfes wie bei C. gallinæ SCHRANK 

Pronotumkamm 26—28—stachelig. Die jederseits am Hinterran 

de der Abdominaltergiten beflndlichen Zahnchen sind in folgen- 

der Anzahl vorhanden: 

auf dem I. und 2. Tergit 

je 32 auf’dem '3. 2, auf 

demi ca ere | at) An (der 

Aussenseite des Hinter- 

schenkels keine Borsten- 

reihe, nur je eine starke 

Borste nahe an dem 

proximalen und dem di- 

stalen Ende des Unter- 

rands. An der Innen- 

seite des Hinterschen- 

kels ist die Borstenreihe 

längs dem unteren Schen- 

kelrand aus 7—8 Borsten 

gebildet. Auf der Aus- 

senfläche der Hinter- 
schiene sind die Borsten Ceratophyllus monedule. 

in zwei Lanesreihen oe- Fig. Ie Beborstung das Hinterschenkels 

> 2 von Innen. 
ordnet. Der männli- 

che Haftapparat gleicht 

etwas demjenigen von C. s#yx ROTHSCH. und C. zusularis 

ROTHSCH., der bewegliche Finger ist aber am Vorderrande 

mehr eckig und die Beborstung ist verschieden; siehe Fig. 2. 

Das Ende des 8. Sternits trägt 7 lange gebogene Borsten 

und an seinen Seiten zarte, mit Dörnchen besetzten Lappen 

wie bei C. styr und anderen Arten. Länge 2,5—3 mm. In 

einem Neste von Coleus monedulæ L. von Konservator H. 

SKOOG April 1905 angetroffen. Die Exemplare gehören dem 

Goteborger Museum. 

Fig. 2. Männlicher Haftapparat. 

Karlstad 1. III. 1907. 



Meddelanden från Entomologiska 

Sällskapet i Lund. 

Till bildande af ett sydsvenskt entomologiskt sällskap 

utfärdades 1 januari 1903 följande af bataljonslakaren I. AM- 

MITZBÖLL, Ystad, kyrkoherden JOSEF ANDERSSON, Färlôf, 

docenten SIMON BENGTSSON, Lund, läroverksadjunkten G. 
LÖFGREN, Helsingborg, postexpeditör B. VARENIUS, Helsing- 

borg, och öfverjägmästaren J. H. WERMELIN, Malmö, under- 

tecknade tryckta 

Inbjudning. 

»Oförnekeligen är intet land i Swerige at förlikna emot Skåne.» 

Orden äro vår störste naturforskares, CARL von LinNEs, nedskrifna 1 hans 

»Skånska resa». Ängarne hade tett sig för honom här, säger han, »med 

blomstren mer utsirade, än på någon annor af mig sedd ort» . . . och 

»djuren likna wäxterna uti et så härligt land». För entomologen ej min- 

dre än för botanisten har Skåne med dess rika naturalster sedan dess ut- 

gjort en efterlängtad vallfartsort, der de kunnat insamla de mångfaldigaste 

och raraste objekter. Dess jord har fostrat flere af Sveriges berömdaste 

man inom entomologien: en C. J. SUNDEVALL, en B. F. Fries, en H. D. 
J. WALLENGREN, en C. G. THOMSON. Dess andliga metropol, akademien 

i Lund, har under ett sekel utgjort ett högsäte för den entomologiska 

vetenskapen i värt land, hvarest utom de nämnda en C. F. FALLEN, en ]. 

W. ZETTERSTEDT, en A.G. DAHLBOM erhållit sin daning och åt hvilket de 

sedan med sitt lifs gerning säsom frejdade entomologer gifvit heder och 

ryktbarhet. — — — — — Tiderna förändras. De store, till hvilka vi, en 

senare generations barn, nu med beundran och vördnad blicka upp, äro ej 

mera ibland oss. Men deras verk lefver. Samma kärlek och hängifvenhet 

för naturen och dess studium, hvaraf de inspirerades, lefver helt visst ock 

ibland oss. När sol och vår väcker naturen till nytt lif, sätter helt visst 

än här, än där i vår kära skånska bygd samma håg och intresse ännu i 

dag håf och sikt och samlingsflaska i handen på mången både ung och 

gammal, och skog och mark genomströfvas, sjö och strand undersökas, 
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och sedan, dä köld och vinter gjort sitt inträde, dväljes man sä gerna bland 

sina »penater» och det insamlade materialet granskas närmare, bearbetas 

och ordnas. 
Men gemensamt intresse har förmägan att samla och förena. I Lund 

lefver ännu vära store bortgängnes ande kvar inom den institution de ska- 

pat och hvilken nu bland sina skatter kan med en viss stolthet peka pä 
deras samlingar säsom sin tillhörighet. Kring dessa och sina skrifter vilja 

de här ännu föra oss samman att lyssna och lära, att i gemensamt utbyte 
af tankar och erfarenheter inom värt fack, i framläggandet af gjorda fynd 

och iakttagelser och i kordialt samkväm hemta ömsesidig nytta och trefnad. 

Entomologiens idkare och vänner i Skåneland! Lätom oss i sådan 

sammanslutning söka främja det entomologiska studiet — det praktiska 

såväl som det teoretiska — ı våra bygder och för detta ändamål mötas 

på ett konstituerande sammanträde å Akadem. Föreningen i Lund instund. 

30 Januari 1903 kl. 6 & m. för bildandet af ett sydsvenskt entomologiskt 
sällskap. 

I hopp att få påräkna Eder anslutning till företaget anhålla vi att, sär- 

skildt i händelse af förhinder för Eder att personligen vid sagda tillfälle 

närvara, Ni före nämnda dag derom behagade underrätta undertecknad 

Bengtsson, adr. Lund. 

I Januari 1903. 

J. Ammitzböll Josef Andersson Simon Bengtsson 

Bataljonsläkare, Kyrkoherde, Färlöf. Docent, Lund. 

p. t. Ystad. 

G. Löfgren B. Varenius J. H. Wermelin 

Läroverksadjunkt, Postexpeditör, Öfverjägmästare, 

Helsingborg. Helsingborg. Malmö. 

Konstituerande sammanträde. 

Med anledning af nämnda upprop hade samtliga inbju- 

dare utom herr WERMELIN, som blifvit förhindrad att per- 

sonligen närvara, jämte direktör F. ULRIKSEN, Alnarp, ama- 

nuens H. ÅGREN, Lund, konservator H. MUCHARDT, Hel- 

singborg, läroverksadjunkt A. VILKE, Lund, samt kandd. 

OTTO. MÖLLER och E. BRODDESSON, Lund, stämt möte den 

30 januari 1903 à Akademiska Föreningen i Lund till ett 
konstituerande sammanträde. Frän ett tiotal personer hade 

därjämte gynnsamt svar ingatt om anslutning till företaget. 

Sedan doc. BENGTSSON förklarat mötet öppnadt och à in- 

bjudarnes vägnar hälsat de närvarande välkomna, utsägs den- 

samme att leda aftonens förhandlingar. I den därpå följande 
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diskussionen anslöto sig alla talare lifligt till det i inbjudningen 

framställda förslaget om en sammanslutning af entomologiens 

idkare och vänner i södra Sverige, hvarpa de närvarande med 

acklamation konstituerade sig sasom en själfständig före- 
ning under namnet »Entomologiska Sällskapeti Lund». 

Härefter utsägs interimsstyrelse, bestaende af doc. BENGTS- 

SON, ordför., aman. ÄGREN, sekret., och kand. MÖLLER, med 

adjunkt VILKE och konserv. MUCHARDT sasom suppleanter, 

at hvilken uppdrogs att utarbeta och till första ordin. möte 

inkomma med förslag till stadgar för sällskapet. Nästa möte 

bestämdes förslagsvis till tredje dag påsk. Efter mötet följde 

ett angenämt samkväm. 

Sammanträdet den 14 april 1903. 

Sedan ordföranden hälsat de talrikt närvarande medlem- 

marne välkomna och föregående mötes protokoll upplästs 
och godkänts, diskuterades paragraf för paragraf det af inte- 

rimsstyrelsen uppgjorda förslaget till stadgar, hvilket med 

några mindre ändringar antogs och bekom följande lydelse: 

Stadgar för Entomologiska Säliskapet i Lund. 

ire 

Entomologiska Sällskapet i Lund utgör en sammanslutning af entomo- 

logiens idkare och vänner i södra Sverige och speciellt inom Skäne, i syfte 

att främja det entomologiska studiet. 

se: 

Sitt ändamäl vill Sällskapet söka vinna dels genom ordinarie samman- 

komster, dels genom anordnande af exkursioner, dels ock genom tillhanda- 

hällande ät medlemmarne af entomologisk litteratur, i den män Sällskapets 

tillgångar medgifva inköp af sådan. 

Mom. a. Sammankomsterna hållas i Lund fyra gånger under året, 

hvaraf den första, till firandet af Sällskapets stiftande, hålles sista lördagen 

i Januari och de öfriga å dag, som på närmast föregående möte beslutes. 

Vid desamma böra föredrag hållas och kortare meddelanden om gjorda fynd 

eller iakttagelser framläggas, äfvensom entomologisk litteratur refereras. 

Mom. b. Exkursionerna anställas vid lämplig årstid till olika trakter, 

företrädesvis inom Skåne. Med desamma afses särskildt att söka praktiskt 

handleda yngre ämnessvenner uti olika metoder för insekters insamling, 

preparering o. dyl. 
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§ 3- 
Till medlem af Sällskapet kan inväljas en hvar för entomologien in- 

tresserad person, som därtill af nägon föreningsmedlem föresläs. 

§ 4. 
Arsafgiften, 2 kronor, erlägges pa första mötet under året. Medlem, 

som fôre arets slut ej inbetalt sin afgift, anses hafva ur Sällskapet utträdt. 

S 5: 
Sällskapets styrelse utgöres af ordförande, sekreterare och tre ordinarie 

medlemmar, hvilka väljas för år på första sammankomsten under året. 
Vid tillfälligt förfall för ordförande eller sekreterare utser mötet ställ- 

företrädare. 

Kallelse till sammankomster och exkursioner utfärdas af sekreteraren. 

Det åligger hvarje medlem af Styrelsen att, i den ordning han efter 

öfverenskommelse inom Styrelsen därtill utsetts, ansvara för föredrag på 

mötena. 

$ 6. 

Sekreteraren är tillika kassaförvaltare. — Ordföranden har sig anför- 

trodd vården af Sällskapets bibliotek och förer journal öfver utlåningen. 

LA?) 1. 

För granskning af Sällskapets räkenskaper och inventering af biblioteket 

utses vid ärets sista sammankomst tvenne revisorer, som ega att till näst- 
följande möte inkomma med revisionsberättelse. 

$ 8. 

Alla val rörande person företagas genom sluten omröstning. Vid 

alla beslut gäller enkel pluralitet. 

ec 

3 9- 

Andringar af dessa stadgar föreslås på ordinarie möte, men beslut kan 
ej fattas förr än på nästföljande. 

Åt Ordför. uppdrogs att låta trycka Sällskapets stadgar. 
Härefter företogs val af styrelse för året, hvarvid utsågs till 
ordförande docent S. BENGTSSON, till sekreterare amanuens 

H. ÅGREN och till öfriga styrelseledamöter kontraktsprosten 

J. ANDERSSON, ôfverjägmästare J. H. WERMELIN och kand. 

O. MÖLLER. På grund af den långt framskridna tiden be- 
slöts att till ett följande möte uppskjuta det af ordf. utlof- 

vade föredraget, hvarpå kand. MÖLLER demonstrerade tvenne 

af honom funna, för den svenska faunan nya skalbaggar, 
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nämligen Zzmnoxenus oblongus HERBST, tagen vid Lund i 

maj 1898, och Hylesinus oletperda F., funnen vid Klinta nära 
Ringsjön i juni 1800. 

Dr. AMMITZBÖLL, som blifvit förhindrad att närvara vid 

aftonens förhandlingar, hade genom ordföranden sändt Säll- 

skapet sin helsning och såsom mål för Sällskapets varexkur- 

sion föreslagit Fjelkinge backar. Efter en stunds diskussion 

om denna fraga beslöt Sällskapet att ej nu redan träffa 

nagra definitiva bestämmelser, utan uppdraga ät styrelsen 

att närmare ordna beträffande dag och plats för exkur- 

sionen. 

Ordfôr. omnamnde, att af framlidne Akademiadjunkten C. G. 

THOMSONS anhoriga patanktes resandet af en enkel vard pa 
dennes graf, och hemstallde, huruvida Sallskapet skulle finna 

lämpligt och med sitt syfte förenligt att taga initiativ till ut- 

färdandet af en allmän inbjudning till bidrags tecknande för 

astadkommande af en den frejdade entomologen värdig min- 

nesvård. Förslaget mottogs med allmän sympati och beslöt 

Sällskapet uppdraga åt ordföranden att sätta sig i förbindelse 

med Entomologiska Föreningen i Stockholm för att söka 

få till stånd en af denna och vårt sällskap gemensamt utfär- 

dad dylik inbjudning eller, därest Föreningen i Stockholm 

skulle afböja förslaget, ı sällskapets namn vidtaga annan 

lämplig åtgärd för planens realiserande. 

Sammanträdet den 26 september 1903. 

Efter protokolljustering och inval af nya medlemmar er- 

inrade ordf. om den af sällskapet den 8 sistl. juni företagna, 

synnerligen lyckade exkursionen till V. Wram, den gamle, 

ärevördige prof. W. LILLJEBORGS — nestorn bland vårt lands 

zoologer — fadernebygd. Föredraget för aftonen hölls at 

ordföranden, afhandlande humlornas (Dormdus) biologi, del- 

vis med stöd af egna. iakttagelser, därvid olika arter och 

deras bon förevisades. 

Ordför. meddelade, att han jämte Lunds universitets 

rektor, prof. M. BLIX, professorerna A. QUENNERSTEDT och 

D. BERGENDAL samt Vetenskapsakademiens sekreterare prof. 



MEDDELANDEN FRÄN ENTOMOLOGISKA SÄLLSKAPET I LUND. 97 

CHR. AURIVILLIUS utsändt inbjudning till tecknande af bidrag 

till en minnesvård öfver akad.-adjunkten C. G. THOMSON. 

Sammanträdet den 12 december 1903. 

Sedan ordför. hälsat de talrikt tillstädeskomna och sär- 

skildt de för första gangen närvarande nya medlemmarne 

valkomna, skreds till val af revisorer, hvartill utsagos adjunkt 

A. VILKE och kand. N. ROSEN. Föredrag hölls af adjunkt 

G. LÖFGREN, som lämnade en skildring af insektfaunan i 

Helsingborgstrakten, hvarvid särskildt uppräknades därstädes 

förekommande sällsyntare djur af skilda ordningar, samt före- 

visade talrika af honom och andra gjorda. fynd af insekter, 

som antingen voro nya för den svenska faunan eller endast 

enstaka gänger förut päträffade. Föredraget ätföljdes af ett 
lifigt meningsutbyte, hvari deltogo hrr WERMELIN, ÄGREN, 

ordföranden m. fl. 

Adjunkt VETTERHALL förevisade exemplar af den i Sve- 
rige sällsynta trollslandan Orthetrum coerulescens F., som af 
honom under föregående sommar påträffats i stort antal vid 

Ryds sanatorium i Småland, samt meddelade sina iakttagelser 
öfver Donacza-larvens lefnadssätt och förpuppning. 

Ordföranden redogjorde för olika äldre och nyare metoder 

för insektsamlingars konservering, och fäste föredragaren därvid 

särskildt uppmärksamheten på den af D. SHARP (The En- 

tom. Month. Magaz. Ser. 2. Vol. XIII. London 1902, sid. 88 

ff.) nyligen offentliggjorda s. k. karbolsyremetoden. Med an- 

ledning af föredraget yttrade sig flera af de närvarande. 

Efter mötet följde som vanligt ett animeradt samkväm pä 
Akad. Föreningen. 

Sammanträdet den 30 januari 1904. 

Sedan föregående mötes protokoll upplästs och god- 

känts, företogs val af styrelse, därvid enhälligt ätervaldes doc. 

S. BENGTSSON, ordför., aman. H. ÅGREN, sekret., samt kon- 

traktsprost. J. ANDERSSON, öfverjägmäst. J. H. WERMELIN 

och kand. O. MÖLLER. Revisionsberättelsen föredrogs och 

beviljades åt räkenskapsföraren full och tacksam decharge. — 

Entom. Tidskr. Årg. DS Els 2 (1907): 7 
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Aman. ÄGREN redogjorde i ett af teckningar illustreradt fö- 

redrag för hufvuddragen af Collembolernas organisation och 

systematik samt demonstrerade de allmännaste inhemska re- 

presentanterna för denna ordning. 

Konservator MUCHARDT förevisade talrika fynd af sällsynta 

eller delvis för svenska faunan nya insekter, tillhörande ord- 

ningarne Coleoptera, Hemiptera och Hymenoptera samt där- 

efter flera lefvande exemplar af en i sydöstra Europa före- 

kommande art af de egendomliga s. k. »vandrande pinnarne» 

(Bacillus sp.). — Ordför. omnämnde, att sällskapet under sitt 

första år räknat 30 inskrifna medlemmar. 

Sammanträdet den 28 maj 1904. 

Efter företaget inval af nya medlemmar hölls föredrag 

af kand. MÖLLER, som refererade H. von IHERINGS nyligen 
publicerade undersökningar öfver de gaddlösa brasilianska 
honungsbiens (Melipona och Trigona) biologi samt af ordfö- 

randen, som framlade och kritiskt redogjorde för nyare sven- 

ska och utländska entomologiskt-faunistiska arbeten, afsed- 

da för begynnande entomologer och lämpliga till en första 

handledning i vår inhemska insektfauna, och öfverlämnade 

föredragaren som gåfva till Sällskapets bibliotek de hittills 

utkomna delarne af »Svensk Insektfauna» utgifven af Entom. 

Föreningen i Stockholm. På förslag af ordför. uppdrogs åt 

denne att vid lägligt tillfälle söka åt Sällskapet förvärfva ett 

eller två exemplar af THOMSON, Skandinaviens insekter, 

en handbok i entomologi, Lund 1862 samt att. inköpa A. 

KARSCH, Die Insektenwelt; Ein Taschenbuch zu entomolo- 

gischen Exkursionen für Lehrer und Lernende. 2 . Auf. 

Leipzig 1883 och D. H. R. von SCHLECHTENDAL und O. 
WÜNSCHE, Die Insecten. Leipzig 1879. — Ät styrelsen upp- 

drogs att anordna en exkursion 1 början af juni. 

Sammanträdet den I oktober 1904. 

Sedan de vanliga inledande ärendena behandlats, hölls 

föredrag af kand. T. HOLMSTRÖM, hvilken refererade GOTTFR. 

ADLERZ nyligen i K. Vet.-Akadem. Handl. utkomna arbete 
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»Lefnadsforhallanden och instinkter inom familjerna Pormprlide 
och Sphegide». 

Konserv. MUCHARDT visade en rikhaltig och praktfull 
samling af exotiska skal- och skinnbaggar, de flesta hemma- 

hörande i Brasilien och Kamerun, och anhöll att genom ord- 

föranden fa öfverlämna denna samling till universitetets ento- 

mologiska museum, för hvilken värdefulla gafva ordför. hem- 

bar till hr. MUCHARDT museets varma tack. 

Stud. G. LOVEN demonstrerade en samling dagfjärilar fran 

Kongo, som inrymde mänga stora och präktiga »Riddare» 

m. fl. samt former, som lämnade intressanta exempel pa 

saison-dimorfism. 

Ordföranden förevisade en af den berömda optiska firman 

CARL ZEISS i Jena nykonstruerad anastigmatisk dubbellup, 

afsedd närmast för entomologiska ändamål, och framhöll 

densammas öfverlägsna egenskaper, som torde göra den till 

den för närvarande bästa existerande lup. 

Sammanträdet den 10 december 1904. 

Aman. O. MÖLLER föredrog öfver melanism bland fjärilar 

och visade melanistiska former af Preris napi L., Vanessa 

urtice L. och levana L., Argynnis paphia L., A. Selene 

SCHIFF., /no ROTT. och pales SHIFF., Hibernia leucophearia 

SCHIFF. och Diston hirtarius CLERCK. Af dessa var enligt 

foredragaren Vanessa urtice ab. ichnusoides SCL. förut ej 

kand fran Sverige och varieteterna af Argynnis Selene och 

zno samt I varieteten af Argyn. Paphia nya for vetenskapen. 

Med anledning af foredraget yttrade sig ordföranden. 

Konserv. MUCHARDT demonstrerade dels en fullstandig 

utvecklingsserie af den stora och sällsynta skalbaggen FArga- 

tes faber L., insamlad sistlidne sommar a gottlandska Faron 

af kand. E. MJOBERG, dels af denne a samma lokal funna 

exemplar af den 1 sitt nymfstadium i pafallande grad myr- 

liknande hemipteren Alydus calcaratus TL. Vidare förevisades 

af den samme larver och puppor af Spondylis buprestoides 

L., Lina collaris L. och Cassida vibex L., samtliga funna i 

Skane af föredragaren. 
Ordforanden framlade trenne for norden nya arter af 

humlor, nämligen Bombus variabilis SCHMIED., Gerstäckeri 
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Mor. och fomorum PANZ. och redogjorde för desammas 

slaktskapsforhallanden och geografiska utbredning. Bombus 

variabilis var väl förut anträffad i Sverige, men hade af 

äldre svenske forskare ej blifvit urskild såsom egen art, utan 

sammanblandad med dels muscorum F., dels agrorum F. 
Den var af föredragaren anträffad i Värmland, Dalsland och 

Södermanland och dessutom för honom känd från Norrland, 

Östergötland och möjligen äfven Skåne. Bombus Ger- 

stäckert var förut endast bekant från Alperna, tills den för- 

liden sommar hade af föredragaren anträffats i ett enda ex- 

emplar à fjället Gieravaro i Lycksele lappmark, där den flög 

tillsammans med Bomb. consobrinus D'AHLB. på blommorna 

af Aconitum. Den uppfattades visserligen allmänt såsom en 

från denna sistnämnda skild art, men det föreföll föredragaren 

ganska tvifvelaktigt, om den så vore. Bombus pomorum hade 

under sommaren anträffats vid Uldum i Jylland, hvarifrån 

konserv. MUCHARDT bekommit en större samling humlor, 

hvilken varit föredragaren sänd till granskning. 

Med anledning af af konserv. MUCHARDT väckt förslag, 

att Sällskapet i en eller annan form skulle uppvakta Entom. 

Föreningen i Stockholm med lyckönskningar vid dess tjugu- 

femårsjubileum den 14 nästk. december, beslöts att uppdraga 

at ordför. att genom telegram eller eventuellt personligen 

framföra sällskapets välönskningar vid ifrågavarande tillfälle. — 
Sällskapet hade under året räknat 31 medlemmar. 

Sammanträdet den 28 januari 1905. 

Ordföranden helsade de talrikt tillstädeskomna medlem- 

marne och uppläste från de frånvarande föreningsledamöterna 

dr. AMMITZBÖLL, konservat. MUCHARDT och ingenjör I. B. 

ERICSON i Mölndal ingångna helsningar. Den sistnämnde 

hade, under beklagande af att det långa afståndet i allmänhet 

lade för honom hinder i vägen för besökande af sällskapets 

möten, sändt en talrik samling sällsyntare skalbaggar till för- 

delning bland intresserade yngre föreningsmedlemmar, för 

hvilken gåfva sällskapet beslöt att genom ordföranden bringa 

ingenjör ERICSON sin tacksamhet. 
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Ordfor. omnamnde, att han i enlighet med sällskapets 
vid förra mötet fattade beslut afsändt lyckünskningstelegram 

till Entom. Föreningen i Stockholm pa dess tjugufemars dag 
den 14 sistl. december. 

Sedan revisionsberättelsen föredragits och full decharge 
beviljats räkenskapsföraren, företogs val af styrelse, hvarvid 

till ordförande utsags doc. S. BENGTSSON, till sekreterare 
aman. H. ÄGREN samt till öfriga styrelseledamöter öfverjäg- 

mäst. J. H. WERMELIN, adjunkt G. LOFGREN och aman. ©. 

MÖLLER. 
Adjunkt LÖFGREN redogjorde i ett längre, af talrika 

teckningar och djur demonstreradt föredrag för nervulationen 

i vingarne hos steklarne. Med anledning af föredraget yttrade 

sig ordföranden, adjunkt VETTERHALL och docent LEMBKE. 

Nästa möte utsattes till tisdagen den 25 april. 

Sammanträdet den 25 aprıl 1005. 5 5 

Efter protokolljustering och inval af nya medlemmar 

hölls föredrag af konservat. MUCHARDT, som redogjorde för 

silkesfjärilens utveckling och biologi samt silkesberedningen, 

hvarvid förevisades en från silkesodlingsanstalten i Glosterup 

i Danmark bekommen preparatsamling af fjärilen i dess 

olika utvecklingsstadier, råsilke m. m., och anhöll föredraga- 

ren att genom ordför. fa till universitetets entomologiska mu- 

seum Ofverlamna ifrågavarande samling. Ordföranden hem- 

bar för denna gåfva till hr. MUCHARDT museets tacksamhet. 

Konservat. MUCHARDT förevisade sedan dels ett par hugg- 

pipor för tillverkning af fastlappar till klistrande af smain 

sekter, dels en samling af skalbaggar fran Kuba och Nica- 

ragua. 

Ordföranden lämnade en allmän öfversikt af insekternas 

larvformer och dessas biologiska förhållanden, hvarvid talrika 
larvtyper demonstrerades. 

Åt styrelsen uppdrogs att i slutet af maj anordna en 

vårexkursion och uttalades härvid från flera håll önskvärd- 

heten af dess förläggande i ar till Skäralid. — Som dag för 

nästa möte bestämdes lördagen den 30 september. 
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Sammanträdet den 30 september 1905. 

Ordföranden tillkännagaf, att sällskapets varexkursion ägt 

rum den 4 sistl. juni till Skäralid och hade räknat ganska 

manga deltagare. 

Ordför. gaf en allmän redogörelse för skalbagglarvernas 

morfologi och skildrade de inom gruppen förekommande olika 

hufvudtyperna af larvformer, hvarvid särskildt deras mundelar 

mera ingående behandlades. Föredragaren fäste uppmärk- 

samheten på, huru ofantligt mycket på detta område äfven 

beträffande vår svenska fauna ännu aterstode att utröna, om- 

nämnde de för skalbagglarvernas studium viktiga och grund- 

läggande arbetena af ERICHSON, SCHIÖDTE, PERRIS m. fl. 

samt hänvisade mer speciellt beträffande litteraturen till RU- 

PERTSBERGERS. sammanställning af den samma, dennes larv- 

kataloger m. m. Slutligen anknöt föredragaren härtill prak- 

tiska råd och anvisningar för larvernas insamling, kläck- 

Ning. 0, SV 

Kand. HELGE ROSEN förevisade exemplar dels af skal- 

baggen Anthocomus rufus HERBST, af Cantharidernas grupp, 
för hvilken ej förut nagon svensk fyndort varit med full 

säkerhet bekant, men som af föredragaren anträffats sistl. 

sommar vid Nosaby i nordöstra Skåne, dels af Coccinella 

14-pustulata LIN., som träffats af föredragaren vid Arkelstorp 

i Skåne och var ny för provinsen. 

Ordför. uttalade till sist önskvärdheten af, att sällskapets 
medlemmar mera allmänt, än hvad hittills varit fallet, läm- 

nade bidrag till mötesförhandlingarne, och riktade särskildt 

till de yngre en uppmaning att vid mötena meddela och 

framlägga gjorda fynd eller iakttagelser ur insektvärlden. 

Sällskapet räknade under året 35 inskrifna medlemmar. 

Sammanträdet den 27 januari 1906. 

Ordföranden meddelade, att på grund af mellankomna 

förhinder höstterminens andra möte enligt styrelsens beslut 

inhiberats. Till medlemmar i styrelsen för året valdes doc. 

S. BENGTSSON, ordför., aman. H. ÅGREN, sekret., öfverjäg- 

mäst. J. H. WERMELIN, adjunkt G. LÖFGREN och aman. 
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O. MÖLLER. Till revisorer utsägos aman. MÖLLER och 

kand. H. ROSÉN. 
Adjunkt LÖFGREN höll föredrag öfver nervgangen i vin- 

garne hos Diptera och belyste detsamma med synnerligen 

vällyckade, delvis färglagda teckningar, utförda efter skiopti- 
konbilder, af vingarne hos talrika, till olika familjer hörande 

svenska dipterer. j 

Konserv.. MUCHARDT framlade fynden af åtskilliga intres- 

santa, af honom under sistl. sommar anträffade hemipterer. 

Af dessa voro nya för Sverige: Chdlacis Typhe PER., träffad 
a Typha latifolia L. vid Finjasjön i Skane, och Monanthia 

ciliata FIEB., tagen vid Pålsjö norr om Helsingborg. Nya 

for svenska fastlandet voro Presma capitata \WOLFF. och 

Oncotylus punctipes REUT., bada träffade vid Helsingborg, 

samt nya for Skane: Metatropis rufescens H.-SCH-, tagen vid 

Engelholm, Rhopalus maculatus H.-SCH., Nystus helveticus 

H.-SCH., Nerdes tipularius L., Ploearta vagabunda L., Phyto- 

coris Tilie F., Pilophorus bifasciatus F., Atractotomus mag- 

nicornis FALL., Geocoris lapponicus ZETT., Hebrus pusillus 

FALL. och Aydrometra gracilenta HORV., samtliga funna i 

Helsingborgstrakten. Äfven demonstrerades tvenne vid Hel- 

singborg anträffade exemplar af den längvingade formen af 
Campylostira verna FALL., hvilken enligt föredragaren endast 

skulle tvenne gånger förut vara funnen och då pa kontinen- 

ten (se vidare Entom. Tidskr. Arg. 27.1906, | Sid.) 125; 102: f): 

Slutligen visades larver af Orchestes populi F. samt af dessa 

genomminerade blad af Saliv pentandra L. Skalbaggen i 

fraga hade foregaende sommar upptradt 1 Helsingborgstrak- 

ten sasom ett svart skadedjur a nämnda tradslag. 
Stud. ERIK WIDMARK visade dels talrika intressanta hog- 

nordiska insekter af skilda ordningar, insamlade af foredra- 

garen under sistlidne sommar vid Ovikkjokk i Lule lappmark, 

dels exemplar af den sällsynta spindelliknande, pa flädermöss 

ektoparasitiskt lefvande flugan Nycteribia  vespertilionts 

LATR., traffad af foredragaren pa graskymliga fladermusen 

(Vesperugo discolor NATTER.). 
Med anledning af en fran professor LAMPA till konserv. 

MUCHARDT i privatbref stald forfragan, huruvida ej sallskapet 

ville lata meddelanden fran sina forhandlingar inflyta i Entom. 
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Tidskrift, väckte hr. MUCHARDT förslag i sadan riktning, och 
beslöt sällskapet att genom sin ordför. meddela prof. LAMPA, 

att sällskapet med tacksamhet mottoge ett dylikt erbjudande, 

och uppdrogs ät ordför. att affatta och till tidskriften insända 

dessa meddelanden. 

Upplästes ett meddelande fran hr. ESBEN PETERSEN i 
Silkeborg, Danmark, hvari denne uttalar sin önskan att träda 

i bytesförbindelse med svenska neuropterologer. 

Sammanträdet den 26 maj 1906. 

Sällskapets möte var denna afton förlagdt till Entom. 

Museet. Sedan revisionsberättelsen upplästs och decharge 

beviljats, hölls föredrag af ordför., som lämnade, såsom ett 

första led i en tillämnad serie redogörelser för Lunds univer- 

sitets entomologiska samlingar, en historik af museets, såvidt 

akademiens häfder gifva vid handen, äldsta, grundläggande 

samling, den Stobæiska, skänkt till universitetet år 1735 af 

LINNES utmärkte lärare, archiatern KILIAN STOBÆUS. Denna 

samling, hvaraf museet ännu förvarar ungefär en tredjedel, 

ägde ett betydande historiskt intresse, jämväl derigenom att 

med dess begagnande i STOBÆI naturaliekabinett studenten 

CARL LINNÆUS lade grunden till sina första entomologiska 

studier vid härvarande universitetet. Samlingen i fråga de- 

monstrerades och anknöt föredragaren därtill en kort skil- 

dring af STOBAI lif och personlighet, hans närmare förhål- 

lande till LINNÉ m. m. 
Stud. CARL HAMMARLUND förevisade exemplar af den 

förut ej med säkerhet fran Sverige bekanta dagfjarilen Papz- 

lio podalirius L., anträffad af föredragaren i tvenne exemplar 

sommaren 1905 vid Kjuge i nordöstra Skäne samt redogjorde 
för dess utvecklingsstadier och geografiska utbredning. 

Som mäl för sällskapets värexkursion föreslogs eventuelt 

trakten kring Sofiero, norr om Helsingborg. 

Sammanträdet den 13 december 1906. 

Ordföranden omnämnde, att sällskapets medlem apotekare 

ISIDOR NORDIN sedan sista sammankomsten aflidit och knöt 
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därtill några sympatiska minnesord öfver den bortgångne. 
Till revisorer af räkenskaper och bibliotek utsågos fil. kand. 

H. ROSEN och kand. K. KRISTOFFERSSON. 
Adjunkt LÖFGREN förevisade en del af kand. E. MJö- 

BERGS under den gångna sommaren på Gottska Sandön 
gjorda fynd af sällsynta coleoptera, af hvilka följande arter 

voro nya för den svenska faunan: Dromius angustus BRULL., 

Xylita Parreyssi MULS., Nacerdes rufiventris SCOP., Mono- 

chammus galloprovincialis OLIV. och Tomzcus cryptophagus 

RATZ. Flera af de gjorda fynden bidrogo att kasta ett in- 

tressant ljus öfver insektfaunans härkomst à nämnda 6. 

Konserv. MUCHARDT visade tvenne för Skåne nya skal- 

baggar, nämligen Corynetes coeruleus DE GEER och Dlechrus 

glabratus DUFT., som under sistlidne sommar af honom pa- 

träffats i Pålsjö vid Helsingborg samt visade och öfverläm- 

nade till sällskapets bibliotek GOWANS'S Nature Books no. 4, 

Butterflies and Moths at home. 60 photographs from life by 

A. FORRESTER. London 1005, för hvilken gafva ordför. à 

sällskapets vägnar tackade. 

Ordfor. meddelade, att han med anledning af sällskapets 

beslut vid mötet den 27 sistl. januari satt sig i personlig för- 

bindelse med redaktionen af Entom. Tidskrift i Stockholm 

och att denna förklarat sig villig att med nöje i tidskriften 

intaga meddelanden om sällskapets förhandlingar. — Ordfor. 

omnämnde sedan, att sällskapets bibliotek fått såsom gafva 

af aman. BIRGER NILSON mottaga J. W. ZETTERSTEDT, 

Diptera Scandinaviæ, komplett i 14 inbundna tomer, och be- 

slöt sällskapet att skriftligt genom ordför. därför frambära sitt 

tack till gifvaren. — Antalet medlemmar i sällskapet under 

året hade utgjort 28. 

Sammanträdet den 2 februari 1907. 

Till medlemmar i styrelsen för året valdes doc. S. BENGTS- 

SON, .ordtor:,9 fal elie?) Hl. AGREN, sekret., öfverjägmäst. J. H. 

WERMELIN, adjunkt G. LOFGREN och konserv. HARALD 

MUCHARDT. 
Hr. MUCHARDT föredrog öfver anpassningsfôreteelser hos 

fjarilarne, pa dessas .olika utvecklingsstadier, och förevisade 
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talrika svenska fjärilar såsom exempel på sådan tillpassning. 

Med anledning af föredraget yttrade sig ordföranden. 

Ordför. höll sedan föredrag öfver Ephemeriderna eller 

aftonsländorna, hvilken svenska benämning föredragaren före- 

slog för denna insektgrupp i stället för den vanliga beteck- 

ningen: dagsländor (endagssländor, »Eintagsfliegen»), hvilken 

senare påvisades vara ur alla synpunkter mindre lämplig, och 

redogjorde särskildt för olika formtyper af larverna och dessas 

biologi, under förevisande af talrika representanter för grup- 

pen, preparat af larvmundelar m. m. 

Fil. känd. H. ROSÉN visade exemplar af den för Sveri- 

ges fauna nya skalbaggen Chrysomela gypsophile KÜST., 

anträffad sommaren 1905 af föredragaren vid Nosaby i n.ö. 

Skåne, och redogjorde för artens affiniteter och geografiska 

utbredning. Efter detta anförande yttrade sig hr. MUCHARDT, 

omnämnande bl. a., att han samma sommar anträffat arten 

i fråga äfven vid Helsingborg. - 
B. 

En för Sverige ny skalbagge 

Bembidium tibiala DUFT. har af undertecknad anträffats vid 

Hälsingborg. — Omnämnas kan äfven, att den eljest mer 

nordligt hos oss förekommande Dolitobius speciosus ER. er- 

hallits i rutten svamp vid Hagen i Västergötland. 

B. Varenius. 



Två nya stekelbon. 
Af 

A. Roman. 

De i Sv. Insektfauna, Hymenoptera, sammanförda bio- 

logiska uppgifterna äro af värde ej blott genom de fakta som 

meddelas, utan äfven genom sitt påpekande af luckorna i vårt 

vetande. Helt naturligt är det i de större släktena med 

svårskilda arter, som man oftast möter den negativa uppgiften: 

»lefnadssätt okändt», och goda uppgifter om dylika arters 

biologi äro därför af särskildt värde. Mitt föreliggande bi- 

drag utgöres af de säkert konstaterade bona af rofstekeln 

Crabro (Coelocrabro) podagricus V. D. L. och getingen Ody- 

nerus (Ancistrocerus) oviventris WESM. 

Den förra arten anträffades i juli 1905 vid Statens Ent. 

Anstalt, Albano (lokalen nordligare än de förut enl. Sv. Ins.-f. 

kända), där den tämligen sparsamt höll till i stammen af en 

gammal ek.. Boet utgöres af en enkel gäng i barken och 

sträcker sig ofta äfven in i murkna angränsande delar af ve- 

den; mynningen ar cirkelrund, ett par mm. i diameter. Of 

tast är blott mynningsdelen gjord af stekeln, som med för- 

kärlek begagnar sig af gamla larvgangar, hvarför boets inre 

delar vanligen äro tämligen oregelbundna, men alltid mer 

eller mindre nedåtriktade. Till föda för afkomman insamlas 

bägge könen af en liten myggart (Chironomus sp.), som tätt 

packade fylla de innersta 3—4 cm. af gången. Hur stekelns 

ägg placeras upptäcktes ej, men efter fullgjordt arbete stänges 

boet medelst en propp af fin murken träspån af samma slag 

som det i öfvergifna larvgångar befintliga materialet. Proppens 

yta antager snart samma färgton som den omgifvande bar- 

ken och är därför på äldre stadier svår att upptäcka. — Egen- 

domligt var att se den stora olikheten mellan myggans olika 

kön, hvilka dock med osviklig säkerhet sammanförts af stekeln. 

Getingboet anträffades under en exkursion från Uppsala 

den II juni 1906 på sandmark nära Flottsund vid Mälaren. 

Det satt pa sidan af en ungefär hufvudstor sten vid foten 
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af en gran och bestod af en gra, fast lerkaka om c:a 4—5 

cm. i diameter och c:a I cm. i tjocklek. Pä dess yta funnos 

flera cirkelrunda hal af c:a 3 mm:s diameter efter redan utflugna 
individ; i botten på hvarje hal lågo rester af en tunn, brun 
kokong. Lyckligtvis upptäcktes dessutom vid boets sönder- 

brytande en fullt utvecklad, lefvande hona af arten i fraga, 

som ännu ej öppnat sin cell, hvarigenom möjlighet gafs att 

bestämma byggmästaren. — Detta slags bobyggnad synes 

hittills ha varit obekant bland åtminstone de svenska odyne- 

riderna. Valet af lera som byggnadsmateriel påminner om 

undersläktet Hoplomerus, men metoden i öfrigt liknar påfal- 

lande den hos det varmtempererade och tropiska rofstekel- 

släktet Sceliphron, om, som jag förmodar, hela boet är till- 

verkadt af samma hona. Sceliphron-arternas bon äro nämligen 

också lerklumpar (af stundom knytnäfsstorlek), sittande på lod- 
räta väggar, ofta i boningsrum, där den byggande honan arbetar 

utan någon större skygghet för människor. Skillnaden synes 

egentligen vara den, att cellerna i dessa bon äro vertikalt 

ställda i ett skikt, men hos O. oviventris oregelbundet strödda. 

— Om larvernas näring kunde pa det stadium, hvari boet 

anträffades, naturligtvis ingen upplysning vinnas. 

Auszug. 

Der Verf. hat zwei neue Hymenopteren-Nester aufgefun- 

den. Das eine, von Crabro podagricus V. D. L., war in der 

Borke einer alten Eiche ausgegraben und bestand aus einem 

langen, einfachen Gang, dessen Innere meist ein verlassener 

Larvengang war. Als Larvenfutter wurde eine kleine Chzro- 

nomus-art in Menge eingesammelt (4 $), und nach erfolgtem 

Eierlegen die Mündung des Ganges mit einem Pfropfen aus 

feinen Holzspänen verschlossen. — Das zweite, von Odynerus 

oviventris WESM., bestand aus einem Lehmkuchen, der Seite 

eines kopfgrossen Steines angeklebt. Im Bau waren meh- 

rere Zellen unregelmässig verteilt. Die Zellen waren beim 

Auffinden alle bis auf eine geöffnet und verlassen; die einzige 

noch verschlossene enthielt glücklicherweise ein ganz fertiges 

® der genannten Art. Verf. erwähnt die ziemlich ähnliche 

Bauweise der Sphegidengattung Sce/iphron. 



Dubbelparasitiska ichneumonider. 

Af 

A. Roman. 

Öfverallt i naturen medför konkurrensen mellan de pä ett 

och samma omräde lefvande organismerna, att de tillgängliga 
näringsmöjligheterna tillvaratagas i en grad, som stundom 

synes oss gränsa till det groteska. Ett godt exempel härpa 

"gifva en del parasitsteklar, de sa kallade dubbelparasiterna 

(»parasiter af 2:a graden»). Härmed menas ej, som man 

skulle kunna tro, att en sädan art kan utvecklas hos mer än 

en värdart, hvilket är en vanlig företeelse, utan att dess värd 

redan själf är parasit. Detta lefnadssätt är kändt inom chal- 

cididernas och ichneumonidernas stora grupper, kanske talri- 

kast inom den förra med dess nästan uteslutande små former. 

Bland ichneumoniderna äro hittills tre släkten kända för 

att innehålla parasiter af andra graden, nämligen ZZemzteles 
GRAV., Pesomachus GRAV. och Mesochorus GRAV. Af det 

andra i ordningen torde väl alla arter vara dubbelparasiter, 

af de bägge öfriga, som äro mera heterogent sammansatta, 

blott en del arter. Alla äro små former om 3—6 mm:s längd 
med kort och rak äggläggare (kortare än bakkroppen) hos 

honorna. De snylta hos andra parasitsteklar, mest de närbesläk- 

tade braconiderna', hvilka i många arter hemsöka särskildt 

fjärilarnes larver. Det är i synnerhet en grupp bland braco- 

niderna, som faller offer för dubbelparasiternas angrepp, näm- 
ligen Microgasterini, sma svarta, allmänt förekommande for- 

mer, som anfalla större fjärillarver och lägga en mängd ägg 

i hvar larv. Parasitlarverna lämna sedan sin värd, då denne 

är färdig att dö, hvarefter hvar och en af dem spinner sig 

1 Ett fåtal äfven hos ichneumonider af grupperna Campoplegini, 

Pimplini och Anomalini, hvilka i sin tur äro fjärilparasiter med förpupp- 

ningsvanor liknande de ofvan omtalade braconidernas, 
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en kokong hvari han förpuppas. Under mellantiden, innan 

kokongerna blifvit färdiga, ligga de små mjuka braconidlar- 

verna oskyddade, lätt synliga genom sina rörelser för fiender, 

som undersöka alla vrår mellan blad och strån. Sådana fien- 

der äro just de ofvannämnda dubbelparasiternas honor; på 

och nära marken de vinglösa, myrliknande Pesomachus-arterna, 

högre upp de öfriga släktena. 

Emellertid ha äfven andra braconiders larver samma vana 

att lämna värden före sin förpuppning och spinna kokong. 

Så hos släktet Meteorus HAL., tillhörande gruppen Perilitina. 

De ofta ljust färgade Meteorus-arterna uppträda mest på skug- 

giga ställen och angripa smärre fjärillarver, hvarvid blott ett 

ägg lägges i hvar värdlarv. Den af parasitlarven förfärdigade 

kokongen är egendomlig och lätt igenkänlig, enär den hänger 

på en fin trad af ända till flera centimeters längd samt är” 

tunn och något genomlysande, men likväl betydligt fast. 

En sådan kokong anträffades den 16 juli -1906 hängande 
på den skrofliga barken af en knäckepil i Skolparken i Upp- 

sala och medtogs hem för kläckning. Förvarad i ett prof: 

rör med bomullspropp förblef kokongen alltjämt oförändrad, 

hvarför den i slutet af sept. försiktigt öppnades, emedan det 

sedan en tid skymtat igenom liksom en fullfärdig insekt. In- 

nehållet var dödt, men utgjordes ej blott af en, utan af två 

insekter: dels godt igenkänliga rester af en nästan fullgången 

Meteorus, dels en alldeles färdig liten ichneumonid-hona af 

släktet ZLeptocryptus THOMS. Arten var antingen sirigosus 

THOMS. eller @reus GRAV., troligen den senare att döma af 

den ringa kroppslängden, 3,5 mm. Lefnadssättet hos detta 

släkte synes vara särdeles bristfälligt kändt; jag bar mig en- 

dast bekant en uppgift af THOMSON (Opusc. ent. p. 965), en- 

ligt hvilken Z. brevis THOMS. kläckts ur Microgaster conglo- 

meratus, en braconid, som ej återfinnes i THOMSONS bearbet- 

ning af microgasterinerna, men troligen afser Apanteles glo- 

meratus (L.), en vanlig parasit hos dagfjarilar, i synnerhet 

kålrjäriln. ©O.° SCHMIEDEKNECHT har i sin bearbetning af 

Leptocryptus (1905) inga som helst biologiska uppgifter, och 

som hans arbete (Opuscula ichneumonologica) ar det nyaste i 
branschen, så gäller denna brist troligen hela den utländska 

litteraturen. Släktet är emellertid ej enhetligt. Flertalet arter 
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tillhöra samma typ som de bägge kläckta och dela förmod- 

ligen deras dubbelparasitiska lefnadssätt, men tva arter (Z. 

claviger TASCH. och Aeteropus THOMS.) afvika genom smär- 

tare kroppsbyggnad och läng, i spetsen nedböjd äggläggare 

samt genom sin förekomst pa lefvande trädstammar (åtminstone 

claviger). Afvikelserna tala för att dessa bägge liksom mänga 
andra ichneumonider med samma äggläggarform (t. ex. släktena 

Ephialtes SCHR., Xylonomus GRAV.) parasitera hos träfrätande 

skalbageslarver, i detta fall väl hos sådana, som hålla till 

mellan barken och veden. Att de skulle vara dubbelparasiter 

hos i trä borrande braconider (t. ex. släktena Helcon NEES, 
Doryctes HAL., /phiaulax FÖRST.) är osannolikt redan af den 

orsaken, att dessa alltid uppsöka murket trä för sin äggläggning. 

Tillsammans äro alltså för närvarande fyra ichneumonid- 

släkten bekanta, inom hvilka med säkerhet dubbelparasitiska 

arter förekomma, och i den mån en ökad kännedom vinnes 

om artvanorna hos de sma ichneumoniderna, torde flera af 

dem komma att inrangeras i denna egendomliga biologiska 

grupp. 

Auszug. 

Der Verf. bespricht die Lebensweise der doppelparasitischen 

Ichneumoniden, als welche bisher Arten von Zemzteles GRAV. 

und Mesochorus GRAV. nebst wahrscheinlich der ganzen Gat- 

tung Pesomachus GRAV. bekannt waren. Diesen reihen sich 

nach Beobachtungen von THOMSON (Of. ent. p. 965) und 

Verf. zwei Arten der Gatt. Zeplocryptus THOMS. zu. Die 

erste Art, L. brevis THOMS. wurde aus Mzcrogaster conglo- 

meralus (? = Apanteles glomeratus (L.)), die zweite, L. ereus 

GRAV., aus einem AMefeorus-Cocon gezogen. Das Mehrzahl 

der Zeptocryptus-Arten schliesst sich morphologisch an diesen 
beiden und dürfte wohl auch Doppelparasiten sein, aber die 

beiden Arten Z. claviger TASCH. und Aeferopus THOMS. bilden 

eine besondere Gruppe, die nach dem Verf. wahrscheinlich bei 

unter der Borke frischer Baumstämme lebenden Käferlarven 

schmarotzt. 



Nägra fynd af sällsyntare Parasitsteklar 

i Halland och Östergötland är 1906. 

Af 

H. Nordenström. 

Fran exkursioner under 1906 i sydvästra Halland, huf- 

vudsakligen Hallandsas (äfven södra sluttningen däraf inom 
Skäne) jämte slättbygden norr om äsen och i sydöstra Öster- 

götland hafva antecknats nedanstaende fynd af sällsyntare 

parasitsteklar; några fa fynd fran föregående år, först nu be- 

stämda äro äfven medtagna. 

Ichneumonides. 

Coelichneumon brannulatus (GRAV) SI (syn. Zchn. comitator 

var I. WESM.) Ög., Bjärka 27. 5; »sälls. i mell. och s. 

Sv.» (THOMS.). 
Coelichneumon fuscipes (GMEL.) ©; Hall, Karup, hagtorns- 

häckar: 1056. 

Ichneumon albicollis (MESM.) 9 Hall., Himmeslöf, pa Aego- 

podium; 20. 6. 

Ichneumon macrocerus (THOMS.) ¢; Hall., Karup, 5. 8; »salls. 

i Sk.» (THOMS.). 

Ichneumon cessatar (MULL.) 9 Og., Malexander, ar 1896, leg. 

Dr Sy: a enligt HOLMGR. »min. ean THOM- 

SON uppger den »ej sällsynt»; ett J-ex. af mig antraffadt 

1 sydv. Smal. (Hvittaryd) 1899. 
Ichneumon discriminator (WESM.) d'; Ög., Bjärka, buskmark (i 

flykten), 6 okt. 1902; arten hör till graczlzcorn?s-gruppen 

(THOMS.) af subgenus /c/meumon, long. 15 mm.; förut funnen 
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i Tyskl., Frankr. o. Spanien; © beskrifven af WESM. i 

»Remarques critiques». Ny för Sverige. 

Ichneumon bicingulatus (GRAV.) 9; Ög., Bjärka, 24. 5; Syn: 
Amblyt. interruptus (HOLMGR.) »sälls. i n. o. mell. Sv.» 

(THOMS.). Enligt benäget meddelande af Hr Kand. A. 
ROMAN ej ovanlig (JQ) i Lima i Dal. 

Cratichneumon dissimilis (GRAV.) d'; Og., Linköping, ade, 
26. 5; en var. punctis albis vertic. efte: allan 706, 

envar pverticel ett sent; | totis:migris;, all) 410: 7; enl. 

THOMS. säll. i mell. och s. Sv. 
Cratichneumon albilarvatus (GRAV.) d'; Og., St Lars, Tinnerän- 

garne, II. 6. 1899. 

Amblyteles truncicola (THOMS.) ©; Hall, Karup, trädg. pa 

häckar; 2. 7; 10. 6; »sälls., :funnen vid Lund» (THOMS.). 

Diadromus intermedius (MESM., HOLMGR.) 9; Og., Linköping, 

trädg., pa Aegopodium, 1.9; »Upl. Smol. rarius» (HOLMGR.) 
Diadromus varicolor (WESM.) 9; Og., St. Lars, Tinnerängarne 

7. 9; »sälls. men utbredd i n. och mell. Eur.» (THOMS.); 

»Scania, Smol. rarius» (HOLMGR.). 
Pheogenes mysticus (MESM.) g; Og., St. Lars, 22. 8; 25. 8. 

Enligt THOMS. ett par ex. funna pa Skanör sand; »Gotl., 

Upl., rariss.» (HOLMGR.). 

Cryptidæ. 

Spilocrypius dispar (THOMS.) ¢; Hall, Dömestorp, 13. 8; en 

vackert tecknad art med hvit petiolus abdom; »ej sälls. 

i Sv. och Dmk» (THOMS.); ej förut af mig anträffad. 
Cratcoryptus opacus (THOMS.) Q; Hall, Dömestorp, 13. 8, 

»sälls. 1 Sk. o. Dmk» (THOMS.). 
Microcryptus lacteator (GRAV.) ©; Hall., Karup, 14.8; »sälls. 

Gotl.» (THOMS.). 
Phygodenon nitidus (GRAV.) d; Hall., Karup, pa häckar, 8. 6; 

»funnen vid Ringsjön och Ydinge» (THOMS.). 
Phygodenon trichops (THOMS.) 9; Og., Bjärka 24. 5; »funnen 

vid Lund» a, 
Acanthocryptus nigrita (THOMS.) d; Og., St. Lars, 22. 8; (ett 

Q-ex. fran Dr NERENS samlingar, fyndort obekant); »sälls. 

vid Lund» (THOMS.). 

Entomol, Tidskr Ärg. 28. H. 2 (1907). 8 
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Atractodes flavicoxa (THOMS.) 9; Hall., Hasslöf, åsen 4. 7. 1903. 
» » » 3; Hall., Karup 26. 6; Og. Bjärka 

9. 8. 1903; »funnen vid Lund» (THOMS.); afviker fran 

THOMSONS beskr. endast genom storleken (5—7 mm.). 

Tryphonide. 

Hadrodactylus gracilis (HOLMGR.) ¢9; Hall, Karup; slutet 
af juni 1906, J i mängd; “Halls Karup» (HOLMGR.); under 

de fyra föregaende somrar jag besökt Karup ej anträffad. 

Hadrodactylus confusus (HOLMGR.) 4; Hall, Karup, 26. 6; 

»Lapl., Dal, Dovre» (HOLMGR.) 

Hadrodactylus sp. 2 (ad nigricoram (THOMS.), eller snarare 
nov. sp.); long. omkr. 15 mm.; Hall Karup, hogplatan 

af Hallandsas; 25. 6. 
Stiphrosomus (Catoglyptus) montanus (GRAV.) 9; Hall., Karup, 

21. 6; »Dal., Lapl> (HOLMGR.). 
Euryproctus bivinctus (GRAV.) SJ; Skane, Hjernarp, södra 

sluttn. af Hallandsås; 16. 6; »Ostrog. rariss.» (HOLMGR.). 

Hypamblys (Syndipnus) buccatus (HOLMGR.) d; Og., St. Lars, 

Smedstad 22. 8; »Lappon. merid. rariss.; Scania: Lind- 

holmen» (HOLMGR.). 

Barytarbus virgultorum (GRAV.) SJ; Hall, Karup, hagtorns- 

häckar, 3 ; »södra Sverige» (THOMS.); 2 förut af 
mig funnen i Karup. 

Scopesus tegularis (THOMS.) (= Mesoleius longipes) (HOLMGR.), 

d; Hall, Karup, 5. 8; »funnen vid Stockholm» (THOMS.); 

»Ostrog. Gusum» (HOLMGR.). 
Polyblastus subalpinus (HOLMGR.) 4; Hall, Karup; 28. 6; 

»Dal., Lapl:, Dovre» (HOLMGR.). 
Cteniscus pictus (GRAV) d;. Hall, Karup 25. 6; »Sk., Dal. 

Lapl.» (HOLMGR.). 
» hostilis (HOLMGR.) 9; Hall, Karup, Gropmöllan 

& Dömestorp 6. 8; »Upl., Dal., Lapl., 

alpib. Norveg.» (HOLMGR.). 
Exochus tibialis (HOLMGR.) 9; Ög., Kärna 21. 9. 

Prometheus festivus (GRAV.) d; Og., Linköpingstr; pa Daucus 

19. 7; Hall, Karup, klöfveräkrar, 10. 8; »Skane, Ring- 

sjön» (HOLMGR.), »mindre allm. i s. Sv.» (THOMS.). 
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Homotropus pallipes (GRAV.) d; Ög., Kärna, 21. 8; »sälls.» 
(THOMS.). 

» graculus (GRAV.) 9; Og., St. Lars, 22. 8; »sälls.» 

(THOMS.). ee 
» pictus (GRAV) 2; Og., Linköping, trädg., pa 

Cornus sanguinea, 17—20 sept.; »salls. » (THOMS.) 

Dyspetus prerogator (GRAV.) d; Hall., Karup, juni o. aug.; 
»Pälsjö, Holmeja 1 Sk.» (THOMS.). 

Hyperacmus crassicornis (GRAV.) 2; Og., Karna, 21. 8; »Boh., 
Lapl., Sk.» (HOLMGR.). 

Pimplariæ. 

Apechtis (Pimpla) quadridentata (THOMS.) SJ; Og., Kärna 21. 

g; »teml. sälls. s. Sv.» (THOMS.). 
Glypta ad nigripes (STROBL.) ¢; Hall., Karup, Gropmöllan, 5. 6. 

Ophionidæ. 

Campoplex notabilis (FOERST) SJ; Hall., Karup, hagtornshäc- 
kar, 7. 6; © Karup, trädg., juni. 

Campoplex leptogaster (HOLMGR.) 9; Hall, Karup, Himmes- 

löf, pa Aegopodium — Urtica-vegetation vid ästränder, 
13. 6; »ej allm. i n. och mell. Eur.» (THOMS.). 

Cymodusa antennator (HOLMGR.) d; Hall, Hasslöf, Alguts- 
LOL} 16 5 71,10, 72 

Sagaritis annulata (GRAV.) I; Og., Linköping, tradg., pa 
Cornus sanguinea, 18. 9. 

Tranosema arenicola (THOMS.) d; Og., Linköping, trädg., pa 
Cornus sanguinea. 

Angitia exareolata (RATZ.) d; Hall, Karup 5. 8; © förut 
funnen i Ög. 

Braconidæ. 

Rogas dissector (NEES) d; Hall., Karup, 21. 6; »sparsamt ut- 

bredd Lapl.—Sk.» (THOMs.). 

Opius cingulatus (MESM.) SJ; Hall, Karup, 14. 8; »funnen 
vid Lund» (THOMS.). - 

»  procerus (WESM.) d; Hall, Karup, häckar; 16. 6. 

Phenocarpa (Alysia) pratelle (HALID.) 9; Og., Bjärka, 13. 9. 
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Microdus tegularis (THOMS.) © d'; Og., Banketorp 19. 8; Hall. 

Karup 23. 6; 14. 8; »funnen vid Pålsjö, Sk.» (THOMS.). 
Microgaster fulvicrus (THOMS.) SJ; Hall., Karup, klöfveräker, 

11. 8; 10. 6; »funnen vid Torekov» (THOMS.). 
Apanteles falcatus (NEES) 2; Hall, Karup, 10. 8. 

Coelinius niger(2) (NEES) 9; Og., Kärna 23. 8; »funnen vid 

Lund» (THOMS.). 

Vid bestämningen af flere af ofvanstaende arter har äfven 

nu välvillig hjälp lämnats mig af Herr Kandidat A. ROMAN. 

Om Aneurus tuberculatus MJÖB. 

Af den under ofvanstäende namn af hr MJÖBERG fran 

Öland beskrifna Aneurus-arten har jag i Helsingfors museum 

varit i tillfälle att undersöka typexemplar och funnit, att arten 
är grundad pä större, väl utvecklade exemplar af den vanliga 

laevis L. Hr MJÖBERG anför icke i sin beskrifning, hvarigenom 

den skulle skilja sig från /aevis, men förmodligen är det de 

olika af honom beskrifna tuberklerna, som föranledt honom 

till artens uppställande. Dessa tuberkler finnas emellertid hos 

alla Aneurus-arter och äro rätteligen att anse såsom släkt- 

karaktär. De äro olika starkt utvecklade hos olika exemplar 

af samma art, men hos ingen af de talrika dels beskrifna, dels 

obeskrifna arter af detta släkte, som jag undersökt, har jag 

funnit, att de skulle saknas. Prof. REUTER har äfven under- 

sökt Zuberculatus och har icke kunnat finna någon skillnad 

mellan denna och /aevis.” 
E. Bergroth. 

1 Kand. MJÖBERG har anhållit att vid annat tillfälle i E. T. få bemöta 

detta uttalande. Red. 



Entomologiska Föreningens hôgtidssam- 

manträde à Grand Restaurant National 

den 14 dec. 1906. 

Sedan ordföranden, prof. AURIVILLIUS, efter den sedvan- 

liga protokollsjusteringen hälsat den för första gängen när- 
varande nye medlemmen byrächefen C. F. GIÖBEL välkom- 

men, meddelade han, att Föreningen genom dödsfall förlorat 

sin ledamot häradsskrifvaren C. A. SANDBERGH. 
Enligt stadgarna voro nu i tur att afga fran sina befatt- 

ningar: ordföranden prof. AURIVILLIUS, styrelsens medlem 

prof. SJÖSTEDT och styrelsesuppleanten landtbruksinspektör 

LYTTKENS. Alla ätervaldes enhälligt. 
Till revisorer ätervaldes apotekare H. ENELL och gross- 

handlare K. KNUTSON, till revisorssuppleant fotograf E. 

ROESLER och till klubbmästare konservator C. ROTH — alla 

med acklamation. 
Föredraget för aftonen hölls af prof. YNGVE SJÖSTEDT 

och handlade om Kilimandjaro-expeditionens allmänna gång 

och resultat. 
På ett högst fängslande sätt upprullade föredraganden 

bilder från färden till och pa denna Ostafrikas så intressanta 
bergjätte med dess evigt is- och snöhöljda kupol, från det 

närbelägna berget Meru, från steppen och skogarna därom- 
kring, från de olika negerstammarnas lif, från djur- och växt- 
världen, från jakter på högvildt och entomologiska exkursio- 

ner. Ett stort antal förträffliga skioptikonbilder visades tillika 
med intressanta, karakteristiska och i biologiskt afseende 

betydelsefulla insekter i olika utvecklingsstadier. 

De à steppen belägna natronsjöarna, hvilkas vatten är 

så bittert, att det omöjligen kan förtäras af människor, besökas 

dock af stora hjordar villebråd, som komma dit för att släcka 

sin törst. Dessa vattensamlingar hysa ett rikt insektlif, i 
mycket påminnande om insektlifvet i våra nordeuropeiska in- 

sjöar, i det att talrika Dytiscider, Nepor, Notonector och Corixor 
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här lefde, under det att vissa dammar ofta till stor del voro 

igenväxta af Polamogeton. Prof från insekt- och växtlif visa- 

des. Infödingarna visste berätta, att noshörningens mage 

skulle härbärgera talrika »dudu», d. v. s. smådjur. Vid un- 

dersökning af en af honom fälld noshörning fann föredragan- 

den en stor mängd oestridlarver fastsittande klumpvis pa 

magväggens insida, några sågo mörka och mogna ut, med- 

togos inbäddade i maginnehållet, och efter någon månad hade 
han glädjen se en praktfull förut okänd stor oestrid, som 

framkommit ur en af de under tiden förpuppade larverna, 

sitta på kläckburens gallerverk. Förutom dessa larver och 
imago, visades också den från tropiska Afrika så illa beryk- 

tade tsetseflugan (Glossina fusca). Ej nog med att tsetse- 

flugan ar mycket farlig för boskapen, hennes syndaregister 

har nu pa ett mycket allvarsamt sätt ökats, i det att hon 

starkt och pa goda grunder misstänkes fororsaka den üdes- 

digra sömnsjukan hos. människorna. Prof. R. KOCH har pa 

senaste tid varit sysselsatt med att i Afrika vid Victoria 

Nyansa göra ingaende studier öfver sistnämnda sjukdom och 

dess orsaker. 

I Kilimandjaroomrädet äro »flöjtakasior» mycket talrika. 
Namnet härleder sig däraf, att ljud, paminnande om »eols- 

harpans» toner, fast svagare, höras fran dessa akasior, da 

vinden susar fram mellan deras taggiga grenar, som äro tätt 

besatta med bruna, kastanjestora gallbildningar, i torrare till- 

stand försedda med ett par hål. Genom dessa spelar vinden 
in och åstadkommer ljuden. Nästan undantagslöst härbärgera 
dessa gallbildningar myror (Cremastogaster tricolor), men före- 

draganden hade kunnat konstatera, att det ej var myrorna, 

som gifva anledning till gallbildningarnas uppkomst. En 

vacker gren af »flöjtakasia» hade af prof. SJÖSTEDT hemförts 
och förevisades, och hoppades S. senare hafva tillfälle att i 
det öfver resan af Vetenskapsakademien utgifna verket när- 

mare kunna redogöra för detta ytterst intressanta problem. 

Ordföranden framförde härefter Föreningens tack till prof. 

SJÖSTEDT för det med spändt intresse åhörda föredraget och 
uttalade den förhoppning, att föredraganden framdeles måtte 

låta Föreningen få del af speciella meddelanden om Kilima- 
ndjaro-omradets insektsvärld. Filip Trybom. 



i 
: 

ze 

u Meo - 

+ ties er al “# 4 4 

See HA 2H 

en 

£ 2 4 5 

/ 

x 

Conrad Georg Gottfrid Holmerz tf 

Då entomologiska Föreningens ordförande vid februari- 

sammanträdet innevarande är tillkännagaf direktör GOTTFRID 

HOLMERZ den 31 jan. timade bortgäng, väckte detta djup 

saknad hos Föreningens medlemmar. Alltsedan första invalet 

den 21 jan. 1880 hade han tillhört den stamtrupp, som mest 

intresserade sig för Föreningens uppgift och trognast bevistade 

sammankomsterna. 

Född i Konungssunds socken af Östergötlands län den 
1 juli 1839 fick han sin skolunderbyggnad i Norrköping. 

Redan den tid, han studerade därstädes, visade han en obe- 

tvingelig hag för naturen. När vären kom, utbytte han, 
sa ofta den ringaste möjlighet gafs, skolbänken mot holmar 
och kobbar ute i de yttersta östgötaskären. Rika fägelskör- 

dar föllo för hans och hans väns, sedermera jägmästaren, AXEL 

CNATTINGIUS hand. Norrköpings läroverks museum hyser en 
ansenlig samling af dessa faglar, stoppade af de bäda däva- 
rande skolynglingarna. I början af 1861 blef HOLMERZ stu- 

dent i Uppsala. Följande år sökte och fann han inträde vid 
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Skogsinstitutet, därifran han utexaminerades i början af juni 

1863. Samma ar förordnades han till e. o. Ofverjagare i 
Östergötland; tre är senare blef han tillförordnad och 1867 

ordinarie öfverjägare inom Norrbottens län samt utnämndes i 
slutet af 1869 till jägmästare i Kalix distrikt. Den 25 okt. 1872 

förordnades han till förste lektor och direktör för kungl. 
Skogsinstitutet, och härmed var han kommen pa platsen för 

sin egentliga lifsgärning. Varmt hängifven sitt lärarekall 

samt enträget och med aldrig svikande samvetsgrannhet ar- 

betande för höjandet af skogsmannabildningen inom vart 

land har direktör HOLMERZ inlagt en mycket stor förtjänst 

om denna bildning. 
Vid uppnädd pensionsälder sökte och erhöll han afsked 

sommaren 1904, hvarefter han bosatte sig i Uppsala. 

Vid sidan af sin tjänst blef direktör HOLMERZ anlitad 

i flera andra offentliga uppdrag. Sa var han förordnad att 

verkställa växtfysiologiska undersökningar i Norrbotten och 

Jämtland 1884 — 1886 samt att vara ledamot i kommitten 

för omarbetning af jaktstadgan 1808. 
Han blef ledamot af Carl XV:s jaktklubb 1865, styrelse- 

medlem i H. M:t Konungens Jaktklubb 1889 och medlem af 

Kungl. Landtbruksakademiens skogs- och tradgardsafdelning 

1883. Bland de föreningar, han tillhörde, ma nämnas Sven- 

ska Jägareförbundet, inom hvilket han 1901 blef t. f. ord- 

förande för Centralafdelningen och 1902 vice ordförande i 

Stockholmsafdelningen. För Svenska Skogvaktareförbundet 
var han ordförande, likaså — under en tid — för Biologiska 

Museets styrelse. I »det Norske Skogselskab» var han he- 

dersledamot. 
Âr 1877 företog direktör HOLMERZ en skogsvetenskap- 

lig studieresa i Norge med anslag af norska staten. I Tysk- 

land hade han vistats redan 1875 för studier i sitt fack ; 1883 

företog han resor för samma ändamål i Tyskland, Österrike 

Schweiz och Frankrike. Vid utställningen i Wien 1890 ord- 

nade han Svenska Jaktklubbens afdelning, och 1897 var han kom- 

mitterad för Svenska Jägareförbundets utställning i Stockholm. 

Bland direktör HOLMERZ' litterära alster må nämnas, att 

han från och med 1895 utgaf »Tidskrift för Skogshushåll- 
ning». Åren 1876 och 1878 utkom af hans penna »Studier i 
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skogstaxation», 2 delar, och 1877: »Handledning för skogs- 
skötsel i Norrland», den senare en af d. v. Skogsstyrelsen 

prisbelönt täflingsskrift. Vidare: »Vägledning i Skogshus- 
hållning» 1870, 2:dra upplagan 1894 och »Om Norrbottens 

skogar» 1896, den senare tillsammans med byrächefen TH. 

ÖRTENBLAD. I Landtbruksakademiens Handlingar och Tid- 

skrift, Tidskrift för Skogshushällning, Skogsvännen, Svenska 

Jägareförbundets Tidskrift m. fl. tidskrifter hafva talrika och 

värdefulla, af direktör HOLMERZ skrifna uppsatser ingätt. 
Inom var förening blef han suppleant i styrelsen 1891 

och ordinarie styrelsemedlem 1894. Såsom sådan kvarstod 
han till dec. 1903, eller tills han hade fattat beslutet att afflytta 

till Uppsala. I den 1891 tillsatta kommitté, som hade i upp- 

drag att utarbeta och för Föreningen framlägga »förslag till 
en praktisk entomologisk försöksstation» invaldes direktör 

HOLMERZ jämte professorerna SANDAHL, AURIVILLIUS och 

JAKOB ERIKSSON samt öfverstlöjtnant GRILL. För tillkom- 

sten af denna station eller, som den sedan kom att heta, 

Statens Entomologiska Anstalt, intresserade han sig i hög 

grad. När tanke uppstod inom Föreningen att utdela ett 

entomologiskt vandringsstipendium (> Claes Grills stipendium») 

och härför bilda en fond, mötte denna plan hos direktör 
HOLMERZ genast liflig anklang och stöd. Så snart det gällde 

insekter, som utöfva inverkan pa skogarna, deltog han alltid 
med stor sakkännedom i öfverläggningarna inom Föreningen. 
I Ent. Tidskrift för 1891 finnes intagen en ur hans penna 

fluten uppsats: »Om tallmätarens (Bupalus piniarius) uppträ- 
dande i sydvästra Nerike under åren 1889—1890.> Bland de 

föredrag, han höll inom Föreningen, kan anföras ett af liflig 

öfverläggning följdt »Om Entomologiens betydelse för skogs- 

hushällningen», vid höstsammanträdet 1806. 
Sedan 1870 var direktör HOLMERZ förenad i ett lyck- 

ligt äktenskap med ANNA GERTRUD ODÉN. Han var R.N. 

Oy Hite: Ver Ova drauld: oc IN; ING St O0! 

Afflyttningen till Uppsala hindrade ej direktör HoL- 

MERZ att äfven därefter allt emellanat besöka Ent. Föreningens 

sammankomster; sa deltog han i tjugofemärsfästen den 14 
dec. 1904. Nagot mer an tre ar darefter hade vi for alltid 

mistat honom. Ständigt skola vi dock minnas vännen med 

det blida, trofasta, rattradiga sinnet. Filip Trybom. 



Nägra sällsyntare insektfynd. 

At 

Harald Muchardt. 

Blechrus glabratus DUFT. Ett exemplar af denna art 

anträffade jag under sällning af torfjord i Pålsjö norr om 

Hälsingborg. Enligt GRILLS Catalogus är arten ej förut an- 

träffad inom Skane. 
Cytilus auricomus DUFT. Af denna förut från Skåne 

icke kända art har undertecknad där antraffat ett 20-tal exemplar 

på olika lokaler. Då arten till sitt yttre vid hastigt påseende 

i hög grad liknar den andra till samma släkte hörande arten 

sericeus FORSTER, förväxlas desamma lätt. C. auricomus ar 

af kand. E. MJÖBERG anträffad vid Stockholm, i Västergöt- 
land och på Öland och är äfven funnen i Uppland. 

Leptura limbata LAICH. Denna för Skåne nya longicorn 

har anträffats under de senare åren ej sällsynt på blommande 

Spirea samt på cruciferer uti trädgårdar i och omkring Häl- 

singborg. Den uppträder ofta tillsammans med den närstående 

C. sanguinolenta L., och jag har flera gånger erhållit båda 

arterna på samma lokal. 
Donacia consimilis SCHRANCK. I juli månad sommaren 

1906 anträffades ett exemplar af nämnda art under håfning på 
vattenväxter i Rönneån vid Ängelholm. Enligt GRILLS Cata- 

logus är arten inom Sverige förut blott anträffad i Väster- 

götland af GYLLENHAAL. 

Harpatus oblitus DEJ. Denna, så väl för Sverige som för 

norra Europa nya art, anträffades stista sommar å Ringtorp 

norr om Hälsingborg. Då jag undersökte en gammal drif- 
bank, fann jag bland andra carnivorer ett exemplar af nämnda 

art. Jag trodde till att börja med, att det var en dvärgform 

af Harpalus rubripes, ty Harpalus-arterna uppvisa ofta dvärg- 



MUCHARDT: NÂGRA SÄLLSYNTARE INSEKTFYND. 123 

former. Sa t. ex. anträffas: ofta i Skane en form af Harp. 
ruficornis, som i storlek icke är mera än 8 mm., da däremot djur- 
ets normala storlek varierar mellan 10—12 mm. Da jag seder- 

mera jämförde exemplaret med en del liknande typer i museets 

europeiska carnivorsamling, så kom jag till det resultat, att 

arten utgjordes af Harpalus oblitus DEJ. Nämnda arts egent- 

liga utbredningsomrade tillhör södra Europa. I Dalmatien 

lär den enligt CALWER vara allmän. Från norra Europa är 

den emellertid icke känd. Hur nämnda art kunnat inkomma 

i värt land är svårt att förklara. Det skulle låta tänka sig, 

att den inkommit som ägg eller larv i den jord, som åtföljer 

trädplantor, hvilka ofta importeras från södra Europa, och 

sedan genom gynsamma yttre betingelser kunnat utveckla sig 

till imago. Men enligt hvad jag förhört mig hos flera träd- 

gärdsodlare i trakten, hafva inga växter inkommit på flera ar, 

och får man då antaga, att djuret är stationärt. Dock vid 

blifvande undersökningar à lokalen under den kommande sä- 

songen hoppas jag att komma till ytterligare resultat angående 

djurets utbredning. Då någon beskrifning i våra allmännare 
faunistiska arbeten icke finnes upptagen, kunna vi uppställa 

följande diagnos efter GANGLBAUER: Die Käfer Mitteleuropas, 

Wien 1892, Band I sid. 352: 

ar pals soos, DEI. spec: IV, 273, Icon. IV, pl. 187, £4; 
» Parcs DEL Suse INA 270, leonıV, pl:288, 1.1; 

» mers DEE SpeeX LV 218 Icon. IV, pl. 197, t. Tr, 

> var dıyersus DE). Spee. IV, 273, Icon. IV, pl. 187,1. 5. 

Oberseite gewölbt mit ziemlich breit abgerundeten Hinter- 

ecken, tieferen Basaleindrücken des Halsschildes und mehr abge- 

rundeten Basalecken der Flügeldecken. Die Flügeldecken sind 

vor der Spitze in der Regel stärker ausgerandet. Die Fär- 

bung der Oberseite ist variabel. Die Fühler und Taster sind 

bräunlichrot, das zweite und dritte Fühlerglied ist in der Regel 

an der Wurzel schwärzlich, die Beine sind pechbraun, die 

Schienen und Tarsen häufig rotbraun; bei var. diversus sind 

die ganzen Beine rostrot. Länge 9—II m. m. 

Chrysomela gypsophile KÜST. utgör ännu en tillökning 

i var skandinaviska fauna. På våren 1903 anträffade jag under 

stenar i den s. k. Berga grusgraf vid Hälsingborg några exemplar 
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af en Chrysomela, som vid första päseendet liknade Chrysomela 
sanguinolenta L. och äfven under detta namn blefvo insatta 
i mina samlingar. Emellertid skiljde sig dessa exemplar dels 

genom sin mera betydande storlek, dels genom sin bronsering 

och sina stora punkter pa elytra från nämnda art. Da jag seder- 

mera genom en tillfällighet kom att jämföra den med exemplar 

i den syd-europeiska samling af coleoptera, som Hälsingborgs 

museum förvärfvade efter framlidne possessionaten C. MÖLLER 

a Vedelsbäck, har det lyckats mig att konstatera alla mina 

exemplar tillhöra Chrysomela gypsophile KÖST. I nämnda sam- 

ling fanns bl. a. ett par exemplar etiketterade »REITTER, Gallia» 

och mina exemplar äro till alla delar öfverensstämmande med 

dessa. Emellertid, då jag i höstas genomgick den skandina- 

viska coleoptersamlingen à härvarande museum, hvilken till 

största delen är hopbragt af ofvan nämnde possessionaten C. 

MÖLLER, så finnes äfven här under namn af Chr. sanguino- 

lenta uppställda flera expl. af Chr. gypsophile och etiketterade 
»Stehag, Scania». Detta visar, att djuret med säkerhet är 

anträffadt på tvenne lokaler inom Skäne.. Men ännu en ny 
lokal kan jag anteckna. Fil. kand. H. ROSÉN i Nosaby af 

Kristianstads län insände till undertecknad under fjolåret ett 

30-tal Chrysomela-exemplar och alla tillhörde enligt mina under- 

sökningar den för vår fauna nya arten. Kandidat ROSÉN 

uppgifver, att djuret var mycket allmänt förekommande. Sa- 
ledes gifva de anträffade fynden på de olika orterna ett bevis 

för att Chr. gypsoplule ager en ganska vidsträckt utbredning 

inom provinsen och antagligen äfven finnes i andra af våra 

sydligare landskap, men hitintills undgått entomologernas 

uppmärksamhet. I Danmark synes den icke vara anträffad, 

men vali Tyskland och enligt Fauna Baltica, D:r G. SEIDLITZ, 

finnes den »In Europa bis Estland, bei uns nicht häufig». I 

C. G. CALWERS Käferbuch, Naturgeschichte der Käfer Euro- 

pas, synes den vara känd från Sarepta, Ungern och Sicilien; 

i en privatsamling af insekter insamlade i trakten af Madrid 

1 Spanien har jag sett exemplar af densamma. 



Nägra iakttagelser öfver insekter frän 
trakten af Varberg. 

Af 

Chr. Aurivillius. 

Under juli månad innevarande sommar vistades jag i Var- 
berg för hälsans vårdande. Så snart krafterna medgafvo, 
gjorde jag kortare utflykter i stadens omgifningar och fann 
särskildt sandmarkerna 1 botten af den stora hafsbukt, som 

skjuter in i landet strax söder om Apelvik, synnerligen 
intressanta. 

Denna sandstrand är belägen en god halftimmas väg 

från Varberg. Växtligheten utgöres hufvudsakligen af Elymus 
och Carex arenaria, hvarjämte äfven Psamma uppträder här 
och där. Närmare stranden växa Salsola kali, Salicornia 

och Halianthus peploides i rätt stor mängd. Ofvan Elymus- 

regionen vidtager däremot den för traktens backar utmärkande 
växtformationen med stora mattor af 7Aymus, som vid denna 

"tid var i full blomning. 

Om vädret varit gynnsamt, skulle här varit tillfälle att 

göra många intressanta biologiska iakttagelser öfver flere in- 

sekter, hvilkas lefnadsvanor hitills varit föga kända. På grund 
af låg temperatur, storm och ett nästan ständigt regnande 

blefvo mina förhoppningar härutinnan dock tyvärr gäckade, 

och endast några enstaka iaktagelser kunde göras. Dessa 

jämte de fynd, som i geografiskt hänseende kunna vara af 

intresse, medelas här nedan. 

Steklar. 

Psithyrus rupestris FABR. sågs flere gånger flyga omkring 

på sandfälten; en hona anträffades sysselsatt med att krafsa 

i den lösa sanden, i hvilken hon gjort en grund fördjupning. 

Ändamålet härmed kunde ej utrönas, möjligen sökte hon in- 

gången till något i närheten befintligt humlebo. 
Megachile argentata FABR. Detta lilla vackra och egen- 

domliga tapetserarebi var allmänt öfverallt på sandkullarne. 

Under fjorton dagars tid från midten till slutet af juli anträffa- 
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des emellertid endast hanar, och först de sista dagarne i juli 
började honorna att visa sig. De första honorna anträffades 

vid gräfning i sanden, men redan dagen efter flögo de om- 

kring, och en hona kom flygande med ett bladstycke, som pa 

grund af dess farg helt säkert härstammade fran strandragen 
(Elymus). Någon annan växt med blad passande för ett 

tapetserarebi fanns ej någonstädes i närheten, och jag hade 

därföre redan på förhand gissat, att 7. argentata skulle bygga 

sina celler med bladbitar af strandrågen. Den dag, då ifråga- 

varande iakttagelse gjordes, var tyvärr den sista, som jag blef 

i tillfälle att besöka sandstranden, och jag kan därföre ej 
lämna några utförligare redogörelser för artens bobyggnad, 

hvilket annars säkerligen skulle varit lätt att göra. Det torde 
emellertid vara tämligen säkert, att cellerna byggas i själfva 

sanden. 
De uppgifter, som finnas i litteraturen om denna arts 

lefnadssätt äro ganska magra. SMITH uppgifver (Entomo- 

logist 3 p. 195. 1867), att den använder blad af harklöfver 

(Trifolium arvense) och af »buckthorn» (Rhamnus catharticus:) 

och RITSEMA meddelar (Tijdschr v. Ent. 13 p. 182. 1870), att 

han funnit den begagna blad af Polygonum convolvulus. 

Uti riksmuseum finnes en fullständig cell af denna art 

tagen på Öland af lektor ADLERZ. Enligt benäget med- 
delande af professor LINDMAN tillhöra de bladbitar, hvaraf 

cellen är gjord, sannolikt landtformen af Polygonum amphibium. 

Detta tapetserarebi synes således ej vara nogräknadt i valet 

af de växter, som det använder vid bobyggandet. 

Osmia maritima FRIESE. Denna ståtliga art beskrefs 
först af THOMSON efter exemplar tagna på sandmarker i Skåne 

under namn af xanthomelana KIRB. KIRBYS art är dock skild 

från THOMSONS, och därföre har FRIESE gifvit THOMSONS art 

det betecknande namnet arifima. Arten synes nämligen 

endast förekomma på sandfält vid hafststränder och har äfven 

anträffats vid Tysklands Nordsjökust. 
Arten är förut i Sverige endast funnen i Skåne, och i 

riksmuseet saknades förut exemplar af densamma. Liksom 

de flesta andra Osmza-arter infaller äfven denna arts flygtid 

på våren och försommaren. Däraf förklaras, att jag ej träffade 

några hanar, och att endast tre honor infångades. 

I sanden intill ett hål, hvarur en hona utflugit, påträffades 
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en larvkammare. Densamma var byggd af söndertuggade 

växtämnen, grön till färgen och hade mjuka väggar. Inuti 

fanns honung och en halfväxt larv. Denna art bygger således 

hela cellen af samma material, som enligt ADLERZ användes 

för mellanväggarne mellan cellerna af den närstående Osmza 

nigriventris, hvilken emellertid anlägger sina bon i barkstycken 

eller i murken ved. | 

Andrena nigriceps KIRBY. En hane pa blommorna af 

Thymus. 

Mimesa unicolor LIND. Af denna rätt sällsynta art an- 

traffades en hane och tre honor. 

Diodontus tristis LIND. En hane. 

Diodontus minutus FABR. En hane, tre honor. 

Tachytes pectinipes L. Ganska allman. 

Miscophus spurius DAHLB. förekom sparsamt. 

Crabo mucronatus THOMS. Af denna sällsynta och förut 

endast i Skäne funna art anträffades en enda hona. Arten 

saknades förut i riksmuseets samlingar. 
Oxybelus argentatus CURT. Af denna art, som först 1 

Svensk Insektfauna anföres fran Sverige, fanns forut blott en 
-enda hona (fran Halland) i riksmuseet. Den var allman pa 
sandfalten vid Varberg. Hanen skiljer sig fran honan däri- 

genom, att mellan- och baklaren till storre delen aro svarta, 

att bakryggen ej är gul mellan sidofjallen utan enfärgad svart 

samt därigenom, att den sidenglänsande behåringen är mindre 

tät samt mera gulaktig, ej så starkt silfverglänsande som hos 

honan. Könsskillnaderna äro således väsentligen desamma 

som hos Oxybelus mucronatus FABR. 

Det ar möjligt, att ©. argentatus CURT. endast ar en 
lokal race af O. mucronatus, ty skillnaden består nästan ute- 
slutande i den tätare och i synnerhet hos honan starkt silfver- 

glänsande behäringen. Af O. mucronatus äger riksmuseet 
talrika exenplar från Gotland. Dessa båda former äro i lit- 

teraturen ofta förväxlade. Flere författare anse, att mucronatus 

FABR. just är den silfverglänsande formen. Om detta är riktigt, 

bör den icke silfverglänsande kallas aculeatus THOMS. Fabri- 
cius nämner dock i sin beskrifning af mucronatus ej ett ord 

om den sifverglänsande behåringen. 

Pterochilus phaleratus PANZ. Af denna i hela norra Europa 

mycket sällsynta art påtäffades en hane och en hona. Hanen 
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har elfenbenshvita, honan gula teckningar. Fôrut ägde riks- 
museet endast ett enda exemplar, en hona, tagen i Skåne af P. 

WAHLBERG. 
Pompilus chalybeatus SCHIÖDTE. Ej sällsynt. 

Pompilus n. sp.? (anus SCHENCK?). En helt liten, blott 

5 mm. lang hona öfverensstämmer med beskrifningen à #anus 

SCHENCK utom däruti, att framfôtterna hafva tydliga om och 

korta gräfborst. Fran alla hittills i Sverige funna arter utom 
fissus AURIV. afviker den därigenom, att tredje ryggleden är 

enfärgad svart. Är möjligen honan till fissus, men afviker i 
så fall från hanen genom framtill starkt afsmalnande nästan 

trekantigt tredje kubitalfält. Vidare undersökningar rörande 
denna och närstående former äro behöfliga, innan man kan 

uttala någon bestämd åsikt i denna sak. 
Förutom här särskildt omtalade steklar förekommo à 

sanden flere andra, som äro allmänna på dylik mark. All- 

männast af alla steklar var såsom vanligt à sandfält vid hafs- 
kusten den ytterst snabba och lifliga Pompilus plumbeus 

FABR: 
Fjärilar. i 

Chrysophanus phleas L. Ur en larv, som päträffades 
under en sten 1 sällskap med Zaszus niger, kläcktes en hane 

af denna art. Chr. phleas hör således till de Lycænidlarver, 

som uppvaktas af myror och förpuppa sig i deras kolonier. 

Tapinostola elymi FR. En hane. 

Skalbaggar. 

Masoreus Wetterhalz GYLL. 1 ex.; ny för Halland. — 

Hypocaccus rugifrons PAYK. — H. metallicus HERBST. Båda 

arterna ej sällsynta. — Mäicrozoum. tibiale FABR. . I ex. — 

Chrysomela hemoptera L. 1 ex. 

Tvavingar. - 

Philonicus albiceps MEIG. — Thereva annulata FABR. — 

Fumerus sabulonum FALL. 

De tva förstnämda arterna voro synnerligen karakteris- 
tiska för sandfälten och spridda öfverallt pa dem. Den sist- 
nämnda anträffades blott pa ett ställe i inkanten af sandomradet. 



Diptera. 

1. 

FÖRSTA UNDERORDNINGEN. 

ORTHORAPHA. 

ANDRA GRUPPEN. 

PEUGOR. BRACHYCERA: 

Fam. 14—23.! 

At 

Einar Wahlgren. 

Den första underordningens andra grupp, Drachycera, 

omfattar — i likhet med hela den andra underordningen — 

sådana tvåvingade insekter, som gå under den gemensamma 
benämningen flugor. Från den första gruppen, myggorna, 

skilja de sig i allmänhet genom kortare, mera fåledade an- 

tenner, bredare eller åtminstone kraftigare byggd kropp och 
gröfre, kortare ben. Till sitt allmänna utseende äro emellertid 

de olika familjernas representanter i hög grad hvarandra olika. 

Öfversikt af familjerna. 

I. 3. antennleden ringlad, dess borst eller spröt, om sådana 

finnas, alltid spetsställda. 3. längsribban vanligen gaffel- 

klufven. Fotputor 3, likstora. 

! Fam. 10—13 af Orthorapha hafva ännu ej blifvit publicerade. 

Entom. Tidskr. Arg. 2 E13 (20907): 
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A. Kantribban nar blott till vingspetsen. Skutell vanligen 

med taggar. Fjället bakom vingarna, vingfjället, 
obetydligt eller saknas. 

© 

14. Vapenflugor. Stratiomyude. 

B. Kantribban nar atminstone langs hela fram- och ut- 
kanten. 

Ie 

2 

Vingfjäll mycket litet, ofta förkrympt. 

a. Hufvud i förhållande till ryggskölden stort. 
Skutell: obeväpnad. 

15. Vedflugor. Xylophagide. 

b. Hufvud i förhållande till ryggskölden litet. 

Skutell med 2 små taggar. 
16. Stinkflugor. Coenomyude. 

Vingfjäll stort och tydligt 
17. Bromsar. 7abanide. 

II. 3. antennleden oringlad; dess borst, om sådant finnes, 

spets- eller ryggställdt. 3. längsribban enkel eller gaf- 

felklufven. 

JG Jo antennledens borst, om sådant finnes, icke rygg- 

ställdt. 

ILE 

bo 

Vingfjäll ovanligt stort. Kroppsform rundad, bak- 

kropp uppblast, klotformigt-oval. 
19. Kulflugor. Acroceride. 

Vingfjäll mättligt stort eller förkrympt. 

a. Panna och hjässa sadelformigt fördjupade, ögon 

till följd däraf starkt utstaende. Bakkropp 

langsträckt. Ben starka. 

20. Rofflugor. Asıkde. 
b. Panna och hjässa ej insjunkna, ofta hvälfda. 

Ögon ej utstäende. 
2. 3. längsribban klufven. 

* Från diskfaltet eller från detta och bakre 

basfältet gå högst 3 ribbor mot vingkan- 

ten; alltså icke mer än 4 bakkantfält. 

Ÿ. 3. antennleden med andborst eller spröt. 

S. Analfält långt utdraget mot vingens 

kant och där öppet eller slutet och 

kortskaftadt. 
21. Sväfflugor. Dombylude. 
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SS. Analfalt kort och slutet, alltid lang- 
skaftadt. 

24. Dansflugor. Empidide. 

ff. 3. antennleden utan ändborst eller spröt. 
23. Fönsterflugor. Scenopimide. 

. Från diskfältet eller fran detta och bakre 

basfältet utga ätminstone 4 ribbor; alltsa 

minst 5 bakkantfält. 

+. 3 fotputor. 3. antennleden med änd- 

borst (l. ändspröt). 
18. Snäppflugor. Zepridide. 

Tr. 2 fotputor. 3 antennleder med änd- 

sprôt.. 22. Stilettflugor. Therevide. 
5. 3. längsribban enkel. 

. Vingar tydligt spetsiga. Pä vingens midt 

inga tvärribbor. 

26. Spjutvingeflugor. ZLonchopteride. 

" Vingar afrundade. 

r. Främre basfältet kort, bakre ej afskildt 
från diskfältet genom någon tvärribba. 

25. Styltflugor. Dolichopodide. 
+}. Främre basfält nästan naende vingens 

midt, bakre fran diskfältet afgränsadt 

med en tvärribba. 

24. Dansflugor. Empidide. 

B. 3. antennleden med ryggborst. 

25. Styltflugor. Dolchopodid«. 

14. Fam. Vapenflugor. Stratiomyiidæ. 

Familjen omfattar flugor af växlande storlek (3—16 mm.). 

Hufvudet af mellankroppens bredd eller föga smalare. An- 

tenner 3-ledade; ändled ringlad och försedd med ändspröt 

eller ändborst. Ögon hos hanarna oftast sammanstötande, 

hos honorna bredt åtskilda. Hjässan med tre punktögon. 

Sugrör kort, köttigt. Skutellen oftast med taggar, nagon gang 

oväpnad; stundom äfven ryggskölden beväpnad. Bakkropp 

5-7-ledad, ofta bred och platt. Benen utan starkare borst eller 
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(a 

liggande platta pa bakkroppen. Längsribborna i vingens fram- 

kant tättliggande, hvarigenom diskfältet ligger närmare vin- 

gens fram- än bakkant. 3. längsribban nästan alltid gaffel- 

klufven. Fran diskfältet utgå 3 eller 4 ribbor, ofta otyd- 
liga och merendels ej naende vingkanten. 

Vapenflugorna, som lefva af växtsafter, flyga bland blom- 

mor och blad, oftast i närheten af vatten eller fuktiga ställen. 

Larverna äro tillplattade med tydligt hufvud; de lefva i 

vatten, i fuktig jord eller i spillning. Deras förpuppning sker 

inom larvhuden. 

taggar; yttersta fotleden med tre fotputor. Vingar i hvila 

Litteratur. 

F. M. van der Wulp, Diptera Neerlardica. Haag 1877. 

Öfversikt af underfamiljer och släkten. 

I. Bakkropp med 5—6 tydliga leder. Skutell oväpnad eller 
med blott 2 taggar. 

A. Från diskfältet utgå blott 3 längsribbor till vingkanten 
(fig. 1). — I. underfam. Pachygastrine. 

1. Pachygaster. 

B. Fran diskfaltet eller fran detta och bakre basfältet utga 
4 längsribbor till vingkanten (fig. 3). 

1, Svarta eller svartbruna arter med ljusare fläckar eller 

band; bakkropp stundom öfvervägande gul med eller 

utan svarta fläckar. — 2. underfam. Stratiomyiine. 

a. Skutell oväpnad. 3. Nemotelus. 

b. Skutell med ett par taggar. 

x. Ryggsköld med I stark tagg på hvarje sida. 

2. Ephippiomyıa. 

6. Ryggsköld utan sidotaggar. 

®. 1. antennleden högst dubbelt sa lang som 

den andra (fig. 5). 
+. 3. antennleden med långt ändspröt. 

4. Oxycera. 

TT. 3. antennleden med kort ändspröt. 
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$. Fran diskfältet utga 3 eller åtminstone 
2 fullständiga längsribbor. 

7. Odontomyia. 

SS. Fran diskfältet utgär blott ı fullstän- 
dig längsribba. Bakkropp grön med 

svart längsband. 8. Hoplodonta. 

** I. antennleden mer än dubbelt, oftast 3—4 

ganger sa lang som den andra (fig. 4). 
+. Bakkropp svart utan gul- eller hvitaktiga 

sidofläckar eller band. 5. Âirtea. 

+7. Bakkropp svart med gulaktiga sidofläckar 

eller band. 6. Stratiomyta. 

2. I grönt, blatt eller violett metallglänsande arter utan 

ljusare fläckar eller band. — 3. underfam. Sargine. 
a. Antennborst fäst nägot innanför antennspetsen 

(fig. 6). Bakkropp starkt förlängd. d:s ögon ej 

sammanstötande. ORSAKEN 

b. Antennborst fäst i själfva antennspetsen (fig. 7). 

Bakkropp ej eller föga förlängd. d:s ögon sam- 
manstötande. 

a. Ögon tydligt håriga. Minst 7,; mm. 

10. CAloromyta. 

8. Ögon ej eller otydligt håriga. Högst 4,; mm. 
II. Microchrysa. 

II. Bakkropp med 7 tydliga leder. Skutell med 4—6 taggar. 

— 4. underfam. Perine. 

A. Fran diskfältet utga 3 längsribbor till vingkanten. 

1200 Ders, 
B. Fran diskfältet utgå 4 längsribbor, af hvilka dock den 

3. ofta är ofullständig. 13. Hexodonta. 

I. Underfam. Pachygastrinæ. 

1. Slkt. Pachygaster MEic. 

Sma, enfärgadt svarta arter med ljusare antenner och 
ben. Antenner kortare än hufvudet; de två första antenn- 

lederna så korta, att den 3. leden tyckes fäst omedelbart på 
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hufvudet; denna led rund, 4-ringlad med ett ändborst, som 

är längre än antennen. Ryggsköld baktill bredare än fram- 

till. Skutell oväpnad. Bakkropp kort, äggformig, 5-delad, 

bredare än mellankroppen. Ben korta. Vingar längre än bak- 

kroppen. 

De små Jifliga flugorna svärma ofta öfver häckar eller 
lägre buskar eller sitta på deras blad. 

Larverna lefva under bark, i multnande trä eller andra 

växtämnen. 

Artöfversikt. 

I. Vingar från roten ungefär till midten svartaktiga. 

. A. Antenner hos gg helt djupsvarta, hos © rödgula, TE NUIT 

B. De 2 första antennlederna röda, den 3. brunsvart, brun eller brunröd. 

2. FP. larsalıs. 

II. Vingar ofärgade. 

A. Lär hvitaktiga: de bakre med en mörk ring eller fläck nära spetsen. 

301 PS Leach: 

B. Lär svarta. 

1. 3. längsribban gaffelgrenad (= 2 submarginalfält). 

2 

4. P. meromelas. 

3. längsribban enkel (= I submarginalfält). 5. P. minutissima. 

I. P. aia PANZ:, Fig.-1. Svanse 
kolfvar gula med svartbruna 

knappar. Lär svarta; ben för 

öfrigt ljusgula. Längd 3—4 mm. 

— "5k Op 19% Oo): 
P. tarsalis ZETT. Svängkolfvar 

helt svarta. Ben som föreg. men 

bakskenbenen endast i spetsen gula. Längd 4—5 mm. — 
Gottl (7): 

P. Leachii CURT. (pallipennis). Längd 4 mm. — S. Sv. 

(7), s: | 7 
4. P. meromelas DUF. (orbitalis). Längd 3,5 mm. — Og. (7, 8): 

5. P. minutissima ZETT. Längd 2,;—3,5 mm. Og.—Lappl. (5). 

to 

Oo 
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2. Underfam. Stratiomyiinæ. 

2. Slkt. Ephippiomyia BEZz1. 

Antenner af hufvudets längd; de 2 inre lederna korta, 

ungefär lika långa; 3. leden förlängd, 6 ringlad med 2-ledadt 
ändspröt. Ryggsköld kort äggformig. Bakkropp bredare än 

ryggskölden, 5-ledad, kort och rund, starkt hvälfd, baktill 

inböjd. 

Den enda hithörande arten är trög och sitter ofta i tim- 

tal stilla på samma blad. Larven lefver hos myror (Lasius 

fuliginosus). 

I. E. ephippium FABR. Glänsande svart. Ryggsköld tätt be- 

klädd med mönjeröda, hopfiltade hår. Vingar betydligt 

längre än kroppen, svartbruna, i framkanten mörkast. Längd 

17 nok SOS. 

3. SIikt. Nemotelus GEOFFR. 

Små, hvit- och svartfärgade arter. Antenner tämligen 

korta, deras 2 första leder ungefär lika långa, den 3. förlängd, 

4-ringlad med 2-ledadt ändspröt. Ryggsköld nästan fyrkan- 

tig, något längre än bred. Bakkropp 5—6-ledad, kort, ellip- 

tisk, bredare än ryggskölden. Vingarnas 3. längsribba stun- 

dom otydligt gaffelklufven eller enkel. De olika könen skiljas 

lätt på ögonens storlek och afstånd från hvarandra. 
Arterna äro tröga och uppehålla sig på vattenväxter. 

Larverna /N. uliginosus) lefva i vatten. 

Artöfversikt. 

Par. 

I. Bakkropp helt svart, glänsande. 1. N. nigrinus. 

II. Bakkropp hvit med svarta teckningar. 

A. Bakkroppens buksida helt hvit utom första leden, som är svart. 

2. N. pantherinus. 

B. Bakkroppens buksida med svarta teckningar. 

1. Bakkroppens buksida svart med hvita ledgränser och en hvit 

midtfläck på 2. och 3. leden. 3. N. uliginosus. 

. Bakkroppens buksida hvit med svarta sidofläckar på de 4 första 

lederna. 4. N. notatus. 

D 
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Honor. 

I. Bakkropp helt svart, glänsande. I. N. nigrinus. 

II. Bakkropp svart med hvitgula, oftast tvärställda fläckar. 

A. Ofvanför antennerna ett par snedt tvärställda hvita fläckar. 

1. Bakkropp med hvitgula ryggfläckar och hvitgul sidokant. An- 

siktet kägelformigt utdraget; afständet från dess spets till 

främre ögonkanten = ögats diameter. 3. N. uliginosus. 

to Bakkropp med hvitgula ryggflackar och gula, tvärställda sido- 

strimmor. Afstandet fran ansiktets spets till främre ögon- 

kanten = ögats 4/2 diameter. 4. N. notatus. 

B. Inga hvita tvärfläckar öfver antennerna. Ansiktet långt utdraget 

som hos N. uliginosus. Bakkropp med gulhvita ryggfläckar och 

smal, gulhvit kant. 2. N. pantherinus. 

1. N. migrinus FALL. Ansiktet, i synnerhet hos ®, spetsigt 

kägelformigt utdraget. Ofvanfor antennerna inga hvita 

fläckar. 3. längsribban enkel. Längd 3,5—4,5 mm. — 

Sk.—Jämtl. (7, 8), a. i södra delen. 

to N. panthermus L. 3. langsribban gaffelklufven. Längd 

4,5—5,5 mm. — S. Sv. (6, 7). 

3. N. uliginosus L. (inbegr. dzfascratus). 3. längsribban som 

föreg. Längd 5—6 mm. — S. Sv. (68). 

4. N. notatus ZETT. d har midt pa den hvita 3. bakkropps- 

leden en svart punkt, som oftast saknas hos de andra ar- 

terna. 3. langsribban som föreg. Längd 4,5—6 mm. — 

Sk, (Hotte (7,20) 

4. Slkt. Oxycera Meiıc. 

Smärre arter. Antennernas 2 inre leder ungefär lika 

stora, den 3. förlängd, 4-ringlad med 2-ledadt ändborst, fäst 

i själfva spetsen eller nära därintill. Ryggsköld aflangt fyrkantig. 
Bakkropp kort, rund, starkt hvälfd, 5-ledad. 3. längsribban 

tydligt gaffelklufven. Från diskfältet, som stundom är otydligt, 

utgå 3 eller 4 ribbor till vingkanten. 
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De lifliga flugorna flyga i solskenet kring blad och blom- 

mor, oftast i närheten af vatten; vid mulet väder sitta de 

stilla å bladens undersida. 

Larverna lefva i fuktig jord. 

Artofversikt.! 

I. Bakkropp grön (eller gröngul) med svarta fläckar och band. 

I, O. trilineata- 

il. Bakkropp öfvervägande svart med gula flackar eller band. 

i) 

(SS 

Un 

A. Skutell helt gul (understundom på sidorna svart). 

1. Bakkropp med 2 par gula sidofläckar och en analfläck. 

a. Bakkroppens ljusa sidofläckar genom en ljus kantstrimma för- 

bundna sinsemellan och med analfläcken. 2. O. amoena. 

b. Bakkroppens ljusa sidofläckar ätskilda. 3. O. pulchella. 

2. Bakkropp med 3 par gula sidofläckar och analfläck. 4. O. Fallenti. 

B. Skutell utom taggarna svart eller (vid basen) svart med gul kant. 

Bakkropp med 2 par sidofläckar, sinsemellan sammanhängande och 

med analfläcken. 5. 0. pygmea. 

O. trilineata FABR. Ryggsköld grön med 3 svarta längs- 

strimmor. Bakkropp ofvan med tre svarta tvärfläckar; le- 
derna dessutom med smala, svarta bakkanter. Längd 5,5 

OL S. 0. m. Sv. (6,7). 

O. amoena LW. (pardalina). Ryggsköld svart med gul 

kantstrimma och en gul fläck framför vingroten; hos © 

dessutom med tva närstaende gula längsstrimmor pä mid- 
ten. Längd 4,5 mm. — Sm., s. 

O. pulchella MEIG. Lik föreg. De gula ryggstrimmorna sta 

hos © längre ifran hvarandra. Längd 5,;—6 mm. — Vg.,s. 

O. Fallenii STEG. (hypoleon), Ryggsköld ofvan med två 

gula langsstrimmor (hos 2 stundom afbrutna), som framtill, 
förenade med de gula sidofläckarna, bilda en halfmänfor- 

mig fläck. Längd 7 mm. — Sk., Hall. (8) s. 
O. pygmea FALL. Ryggsköld svart med smala, blekgula 

sidokanter. Längd 3,;—4 mm. — Sk., Og. (6,7), s. 

5. SIkt. Hirtea Scop. 

Ryggsköld oval. Bakkropp betydligt bredare än rygg- 

skölden, platt, nästan 4-kantig med afrundade hörn. 3. längs- 

1 O0. maculata ZETT., som i ett ex, anträffats i Lappl., är för förf. okänd. 



138 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1907 

ribban gaffelklufven. Diskfältet utsändande 4 bleka, starkt 

svängda längsribbor, som ej fullt na vingkanten; den 4. af. 

dessa stundom utgående fran bakre basfältet. 

Larven funnen i mindre. vattensamlingar. 

1. H. longicornis SCOP. (strigata). Tätt klädd med rostgula 

hår. Bakkropp pa buksidan svart med gula tvärfläckar 
eller tvärstrimmor. Längd 10—14 mm. — Sk., Gottl. (6, 7). 

Pä umbellater. Si 

6. Slkt. Stratiomyia GEOFFR. 

Täml. stora arter. Kropp och vingar som hos föreg. 

släkte. 

Flugorna, som äro föga lifliga, uppehalla sig pa blommor 

af umbellater eller andra växter. 

Larverna lefva i fuktig jord. 

Artöfversikt. 

: I. Bakkroppens öfversida med 3 par gula eller 

hvitaktiga sidoflackar samt gul flack i bak- 

andan. 

A. Buken gul med svarta tvärfläckar. 

I. S. chameleon. 

B, Buken svart med gula tvarflackar. 

2.1,S., fureata: 

Fig. 2. Stratiomyia cha- 11. Bakkroppens öfversida med 2 par gula sido- 

mæleon. fläckar och pä 4. bakkroppsleden ett gult tvär- 

band eller med blott 1 par sidofläckar och 

pä 3. och 4. bakkroppslederna gula tvärband; dessutom gul fläck i bak- 

ändan, 3. S. potamida. 

1. S. Chameleon \. 
7 File >.“baned 02.5 

—16 mm. — Sk. 

Jamtl. (7, 8). 
Pa umbellater t. a. Fig.9. Hufvud 

© Jurcata F ABR. Stratiomyia 

Längd 13—16 mm. furcata. 
N 

Fig. 3. Vinge af Stratiomyia furcala. __. . 
Vinge och hufvud se fig. 3,4- 

— 19. 0, IM. DV (0-8): 
Pa karrvaxter, t. a. 

3. S. potamida MEIG. Buk gul med mörka tvärfläckar. Längd 

15—16 mm. — Sk: (7). 
Pa umbellater. 
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7. Sikt. Odontomyia MEIG. 

Färg och storlek växlande. Ryggsköld täml. läng och 
bred. Bakkropp 5-ledad, föga hvälfd, vanligen ej bredare än 

ryggskölden. 3. längsribban ej eller otydligt gaffelklufven. 

Af de frän diskfältet utgäende 3 diskribborna, som alltid äro 
otydliga, kan den 3. stundom försvinna. 

Flugorna förekomma, ofta i stor mängd, i närheten af 

vatten pa umbellater eller andra blommor, vasstran m. m. 
Larverna lefva i slamm, fuktig jord eller multnande löf. 

Artöfversikt. 

I, 1.,antennleden lika lang som eller knappt längre än den 2. 

A. Bakkropp ofvan enfärgadt svart. La Ok tering. 

B. Bakkropp med gröna eller gula farger. 

1. Bakkropp svart med gula sidoflackar och gul bakanda. 

2. O. ornala. 

2. Bakkropp svart med breda gröna sidoränder eller grön med svart- 

tandadt midtband. 

a. Antenner enfärgadt svarta. 3: O. hydroleon. 

b. Antenner ätm. à I. och 2, leden brunaktiga. 

a. Endast de tvä första antennlederna brunaktiga. 

4. O. hydropola 

8. Antenner helt roströda. 5. O. angulata 

II. 1. antennleden nästan dubbelt så lång som den 2. 

A. Bakkropp mörk med gulhvita, guld- eller silfverglänsande, små sido- 

fläckar, bildande smala sidoränder. 6. O. argentata. 

B. Bakkropp mörk, nästan naken, med tre par tydliga tvärställda sido- 

fläckar. 7. O. microleon. 

1. O. tigrina FABR. (nigrita). Ryggsköld svart, hos 2 med 

korta, graaktigt sidenskimrande har. Buk hvitgul. Längd 
7—10 mm. — S. o. m. Sv. (6,7). 

På umbellater. 

O. ornata MEIG. Ryggsköld brun med korta gråaktiga har. 
Bakkropp bred och platt, ofvan med 3 par gula sidofläckar, 

som hos nykläckta ex. äro gulgröna. Buk blekgul. Lik- 

nar till storlek, form och färgteckning en Satiomyia. Längd 

13—14,5 mm. — S. o. m. Sv. (7). 

Pä umbellater, s. 

O. hydroleon IL. Ryggsköld svart, hos 4 med korta, gul- 

bruna har, hos ® med ytterst korta mässingsskimrande 

hår. Bakkroppens svarta midtband med tvärbandsliknande 

bo 

CD 



140 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1907. 

sidoutskott. Buk gulgrön eller grön. Längd 10—12 mm. 

— 5. o. m. Sv. (6—8). 
På blommor och blad af vattenväxter, allm. 

4. O. hydropota MEIG. Mycket lik föreg., från hvilken den 
knappast är väl skild. Bakkroppens längsband hos typiska 

ex. utan tvärbandsliknande sidoutskott. — Gottl., Jämtl. 

(7, 8), sälls. 
O. angulata PANZ. (ruficornis). Lik de båda föreg. Bak- 
kroppens längsband utan tvärbandsliknande utskott. Längd 

9—I2 mm, — S. Sv: (7). 
6. O. argentata FABR. Ryggsköld med brungul (d') eller guld- 

glänsande (®) korta hår. Buk gulgrön. Längd 7,,—9 mm. 

— Uppl. (5), sälls. 
. O. microleon L. Ryggsköld med grägula hår. Buk blek- 
gul med svarta punkter i midten. Längd 5 mm. —S. o. m. 

Sv. (5), sälls. 

in 

SI 

8. Slkt. Hoplodonta Ronp. 

Hithörande art är mycket lik de grönfärgade arterna af 

föreg. släkte. 

Larven lefver i smärre vattensamlingar med Lemna o. d. 

1. A. viridula FABR. Hufvud se fig. 5. Rygg- 

sköld svart, hos 2 med mässingsgult skim- 

mer. Bakkropp ofvan grön eller gröngul med 

ett bredare eller smalare, stundom  ofull- 

Fig. 5. Hufvud af Ständigt längsband. Buk blekgul. Längd 

Hoplodonta 5,5—6,5 mm. — Sk.—Jämtl. (7, 8). 

viridula. På kärrväxter. 

3. Underfam. Sarginæ. 

9. Sikt. Metallflugor. Sargus Farr. 

Medelstora flugor af långsträckt kroppsform. Antenner 

kortare än hufvudet; de två innersta lederna lika långa, den 

yttre aflångt rundad, 4-ringlad, med 2-ledadt ändborst. Ögon 

hos båda könen åtskilda. Ryggsköld kort, baktill bredast. V 

Skutell oväpnad. Bakkropp längsträckt, vid roten smalast. 
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Vingar stora. 3. längsribban gaffelklufven. Fran diskfältet 
3 ribbor. 

Metallflugorna flyga lifligt i solsken bland blad; honorna 
sväfva ofta talrikt öfver spillning, gödselhögar o. d. 

II. 

NS 

ios) 

. S. cuprarius L. (inbegr. nubeculosus). Fig. 6. N 

Larverna lefva i spillning, bland ruttnande vegetabilier o. d. 

Artöfversikt. 

. Ben svarta eller bruna med gula knän eller med bakskenbenen vid 

basen ljusa. 

A. Vingar med ribborna kring vingmärket och diskfältet mörkskuggade, 

så att ett mörkt midtband bildas. Baktarser vid basen ljusa. 

I. S. cuprartus. 

B. Vingar med brunaktig yta, men diskfältribborna obetydligt skuggade ; 

vingband saknas därför. 

I. Större arter, minst 6, oftast 9—10 mm. eller däröfver. 

a. Bakskenben helt mörka. 

y. Baktarser ej gula vid basen. 2. S. tridatus. 

8. Baktarser vid basen gula. 4. S. nigripes. 

b. Bakskenben vid basen gula, tarser mörka. 3. S. nitidus. 

2. Mindre art, 4,5—5,5 mm. 5. S. minimus. 

Ben ljusa; atm. baktibier till största delen gula. 

A. Ben hos © svartbruna med knän, baktibier och baktarsernas bas 

rödgula, hos © rödgula (utom de yttersta tarslederna). 

6. S. flavipes. 

B. Ben hos o helt gula. 72 ae mufibes. 

Mellankropp metallglansande i guld och 

grönt. Bakkropp kopparrödt eller violett 

metallglansande. Bakben bruna med knän Fig.6. Hufvud af 

och stundom tarsens bas gula. Vingytan aa PES 0 

ljusare än hos öfriga arter. Längd 6—10,; mm. — Sk.— 

Lappl. (6—0), allm. 

. S. widatus Scop. (infuscatus). Mellankropp blagrönt me- 

tallglänsande. Bakkropp som föreg. Ben svarta. Vingar 

svartbruna. Längd 6—11 mm. — Sk.—Lappl. (6—3). 
. S. nitidus MEIG. Denna och följande tvenne arter äro icke 

skarpt begränsade från hvarandra eller från den föregående 
och torde möjligen endast vara former af samma art. — 
Sex): 
Sierzeripes LETT. —=.Gottl: (10ex:). 
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5. Sa minimus ZETT. — Sk., Og. (3 ex.). 

6. S. flavipes MEIG. Mellankropp guldgrönt metallglänsande, 

stundom ($) med blåaktigt skimmer. Bakkropp koppar- 

rödt eller violett metallglänsande. Vingar gulbruna. Längd 

8—10,; mm. — Sk.—Lappl. (7—9). 

7. S. rufipes WAHLB. Mycket lik föregående, fran hvilken 

den knappast ar tydligt skild. — Lappl. (7). 

10. Slkt. Chloromyia Dunc. 

Till det mesta öfverensstämmande med föregående. Bak- 

kropp kortare, mera hvalfd. Ögon hos d sammanstötande. 

Lefnadssätt som föregående. 
Larven funnen i Brassica rapa. 

C. formosa SCOP. Fig. 7. Ryggsköld guld- 
grönt glänsande. Bakkropp ofvan guldgrönt 

(4) eller violett (2) glänsande. Vingar brun- 

gula. Längd 7,5—10 mm. — Sk.— Og. (6—8). Chloromyia formosa. 

11. Sikt. Microchrysa Lw. 

Som föreg. 

Larver i gödsel o. d. 

Artöfversikt. 

I. Lär, utom själfva spetsen, svarta. Antenner svarta. 1. M. bolita. 

II. Lär gula, dé bakre med en brun ring vid midten. Antenner vid basen 

gulaktiga, mot spetsen mörkare. 2. M. flavicornis. 

1. A7. polita L. Grönt eller (©) blått metallglänsande. Vin- 
gar glasklara med ribbor och vingmärke gulbruna. Längd 

3,5; —4,5 mm. — Sk.—Lappl..(5—9) allm. 

M. flavicornis MEIG. (inbegr. cyaneiventris). Mycket lik 

föreg. Längd 3—4 mm. — S. Sv. (6-3). 
to 

4. Underfam. Berinæ. 

12. Sikt. Strälflugor. Beris LATR. 

Tamligen sma arter af metallglänsande grön, stalbla eller 
svart farg, ofta med gulréd bakkropp.. Antenner minst af 
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hufvudets längd. Ryggsköld aflangt rundad. Skutell väp- 

nad med 6-—8 taggar. Bakkropp föga bredare än ryggsköl- 

den, taml. lang, 7-ledad. 3. längsribban gaffelklufven. : 

De lifliga och orädda arterna uppehålla sig på blad af 

laga buskar och häckar. 

5. Puppor äro funna i mossa. 

Artöfversikt. 
I. Bakkropp rödgul. 

A. Bakkropp med mörka tvärlinjer i ledernas bakkant. Vingar hos 

båda könen svartbruna. 1. B. clavipes. 

B. Bakkropp utan mörka tvärlinjer. Vingar svartbruna (G') eller gul- 

bruna (2) med täml. stort, tydligt vingmärke. 2. B. vallala. 

IT. Bakkropp mattsvart eller metallglänsande violettbrun. 

A. Ben öfvervägande svart- eller brunaktiga. Vingar svartbruna. 

i. I. tarsleden på bakbenen starkt uppsvälld, ej eller knappt längre 

än de öfriga tarslederna tillsammans. 3. B. chalybeata &. 

2. I. tarsleden på bakbenen ej så starkt uppsvälld, tydligt längre än 

de öfriga lederna tillsammans. 4. B. fuscipes ©. 

B. Ben üfvervägande gula, vingar gulbruna, med täml. stort svartbrunt 

vingmärke. 

1. Ögon sammanstötande, eller pannstrimmans bredd högst !/s af 

hufvudets bredd. 5. B. Morrisit. 

. Pannstrimman !/3 af hufvudets bredd. bo 

a. Bakbenens 1. tarsled ej eller knappt längre än de öfriga lederna 

tillsammans. 3. B. chalybeata Q. 

b. Bakbenens 1. tarsled tydligt langre an öfriga tarslederna till- 

sammans, 4. B. fuscipes ©. 

1. B. clavipes L. Ryggsköld glänsande svart. Längd 5,5— 

Oe mmr MS NO nis SV. (67): 

2) B. vallata FORST.. Lil föreg, Langd 5,5 mm. — Sk., Ol. 

(6—8). 

3. BD. chalybeata FORST. (obscura, sexdentata). Ryggsköld hos 

d glänsande svart, hos ® metallgrön. Bakkropp matt- 

svart (4) eller violettglansande (©). Längd 5,5—6 mm. 

sn Mer LT appl.,,(6),sälls. 
4. D. fuscipes MEIG. (inbegr. genzculata). Tik föreg. — Uppl., 

appl 4607) 
5. B. Morrisa DALE. Ryggsköld blagrönt, bakkropp brun- 

violett metallglansande. Längd 6,5; mm. — Vg. (I ex.). 
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13. Slkt. Hexodonta ROND. 

Medelstor art. Antenner och kropp ungefär som föreg. 

Arten uppehaller sig pa blad, Utveckling obekant. 

1. H. dubia ZETT. Glänsande svart. Vingar svartgrä med 

tydligt vingmärke. Längd 7—10 mm. — Lappl., Jämtl. (7, 8). 

15. Fam. Vedflugor. Xylophagidæ. 

Hufvud af ryggsköldens bredd, tämligen kort. Antenner 

3-ledade, 3. leden lang, 8-ringlad, utan ändborst eller ändspröt. 

Sugrör framätsträckt. Ögon hos bäda könen ätskilda. Bak- 
kropp 7-ledad, långsträckt, föga hvalfd. Skenben med änd- 

sporrar. Fot med 3 haftskifvor. Vingar i hvila liggande 

platta på bakkroppen. Diskfält ungefär i vingens midt. 3. 

längsribban gaffelklufven. Från diskfältet eller från detta och 

bakre basfältet utgå 4 ribbor till vingkanten, af hvilka 3. och 

4. oftast före sitt utmynnande i vingkanten förenas med 

hvarandra. 

Vedflugorna lefva af växtsafter och anträffas därför oftast 

i från träden utsipprande saft. 
Larverna hafva tydligt hufvud och förpuppa sig inom 

larvhuden. 

Öfversikt af släktena. 

I. 1. antennleden mycket längre än 2.; 4. bakkantfältet öppet. 

1. Aylophagus. 

II. 1. antennleden ej eller föga längre än 2.; 4. bakkantfältet 

slutet. 2. Xylomyta. 

1. Sikt. Xylophagus MEIG. 

Tämligen stora, nästan glatta, smärta arter. Ryggsköld 

aflangt oval. Bakkropp hos d i spetsen uppsvälld, hos $ 

med langt äggläggningsrör. Vingar fläckiga. 

Flugorna äro lifliga och ses stundom springa fram och 

tillbaka på trädstammar. 

Larverna lefva under bark af döda träd. 
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Artöfversikt. 

I. 3. längsribbans gaffel mycket kortare än sitt skaft. ©:s bakkropp en- 

färgadt svart. Ne Ss (WR: 

II. 3. langsribbans gaffel nästan lika lang som sitt skaft. Q:s bakkropp pa 

midten röd. 2. X. cinctus. 

1. X. ater. MEIG. Ryggsköld glänsande svart, hos 2 med 
otydliga gräaktiga strimmor. Ben gula. Öfver vingmidten 

ett brunt tvärband. Längd: ay 72-70, © IO—1I5 mm. 

— Sk.—Lappl. (5—7). 
Pa stammar af bjérk och asp. 

Zee moms DEG. Lik fores. Baned:/ ae 12.9 r2— 
18 mm. — Sk.—Lappl. (5—7). 

Pa stammar af tall och gran. 

2. Slkt. Xylomyia ROND. 

Ryggsköld kort äggrund. Bakkropp ofvanifran tilltryckt. 
Honans äggläggningsrör ej rörformigt forlangdt som hos foreg. 
Vingar oflackade. 

Flugorna aro täml. tröga och orädda och anträffas pa trädstammar i 

utsipprande växtsaft. 

Larfverna lefva i multnande trä eller utflytande växtsaft. 

1. A. maculata MEIG. Ryggsköld svart med gula fläckar och 

en gul afbruten tvärlinje. Skutell gul, vid basen svart. 

Bakkropp svart med täml. breda gula tvärband. Vingar 

gulaktiga, den 1. fran diskfältet utgäende ribban starkt 
svängd: Längd 9—12 mm. — Sk. (7), sälls. 

Larven funnen i multnande aspträ. 

16. Fam. Stinkflugor. Coenomyiide. 

Enda släkte: 

I. Slkt. Coenomyia LArR. 

Stor, grof, föga harbeklädd fluga. Antenner så långa 
som eller kortare än hufvudet; 3. leden utdragen, spetsig, 

otydligt ringlad. Ryggsköld kort och bred, starkt hvälfd. 
Skutell med 2 starka taggar. Bakkropp bred och tjock, 

7-ledad. Skenben med ändsporrar. Fötter med 3 häftskifvor. 

3. längsribban gaffelklufven. Diskfält stort, aflangt, utsän- 

dande 4 ribbor till vingkanten. 

Entom. Tidskr. Ärg. DS PLL gE (1907): 10 
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Flugan uppehåller sig i närheten af bäckar på blad af låga buskar 

eller örter och är tämligen trög och orädd. 

Larven lefver i multnande aspträ. 

1. C. ferruginea SCOP. Fig. 8. Rostgul. Ryggsköld med ett 
par hvitaktiga, stundom otydliga 

längsstrimmor. Bakkropp med 

gulhvita sidofläckar, af hvilka 

det främsta paret är störst. Fär- 

gen är för öfrigt mycket vari- 

>, erande. Sa är ryggskölden stun- 

\ dom hos ¢ brunsvart, bakkrop- 
/ N pen nästan svart o. s. v. Vingar 

+ % be = 

Fig. 8. Coenomyia ferruginea ©. rostgula. Längd 9—20 mm. — 

Sk.-Og. (6). 
Bland alm, ek, hassel. 

17. Fam. Bromsar. Tabanide. 

Hufvud kort och bredt, minst lika bredt som ryggskölden. 

Antenner treledade (hos //exatoma skenbart 6-ledade), tredje 

leden ringlad. Sugrör ofta starkt utveckladt. Ögon hos 4 

sammanstötande, hos © bredt atskilda af pannstrimman, ofta 

vackert grönfärgade och forsedda med purpurfargade flackar 

och band. Punktögon finnas eller saknas. Ryggsköld blott 

obetydligt hvalfd. Skutell oväpnad. Bakkropp taml. bred 

och lang, 7-ledad. Vingar i hvila halfslutna eller liggande 

parallellt pa kroppen. 3. langsribban gaffelklufven. Diskfält 

i vingens midt eller närmare bakkanten, med tre ribbor till 

vingkanten. 

Larverna hafva tydligt hufvud. Puppor fria. 
De stora eller medelstora arterna uppehälla sig helst i närheten af 

boskapshjordar, enär honorna suga blod; vissa arter angripa äfven människor. 

Öfversikt af släktena. 

I. Bakre skenben utan ändsporre. Punktögon saknas. — 

I. Underfam. 7abanine. 

A. 3. antennleden vid basen utbredd, ofta utskuren och 

försedd med en tand, 5-ringlad. Vingar ofläckade. 

1. Tabanus. 
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B. 3. antennleden ej utbredd eller utskuren. 

I. 3. antennleden mycket otydligt ringlad. Vingar 
grabrunfläckiga. 2. Hematopota. 

2. 3. antennleden delad i 4 tydliga ringar. Vingar 

oflackade. 3. Hexatoma. 

II. Bakre skenben utan andsporre. Punktögon finnas. Vingar 
med brunaktigt tvärband, stundom utbredt öfver större 

delen af vingen. — 2. Underfam. Panzonine. 4. Chrysops. 

1. Underfam. Tabanin«. 

1. Slkt. Egentliga bromsar. Tabanus L. 

Stora, föga häriga arter af öfvervägande brunsvart eller 

gra färg. Palper tydliga, antingen i spetsen rundadt upp- 

svällda (4) eller kägelformigt spetsiga (2). Pannstrimma hos 

bred, oftast försedd med glänsande upphöjningar, öfre, 

mellersta och nedre pannvalken. Nedersta delen af pann- 

strimman bildar panntriangeln. Punktögon saknas, men en 

rest af dem, punktögonknölen finnes stundom. Ryggsköld 

stor, fyrkantig med afrundade hörn. Bakkropp täml. lång, 

af ryggsköldens bredd eller något bredare. 
Bromsarna flyga ofta, starkt brummande, i soligt väder öfver vägar 

och fält, oftast i närheten af boskapshjordar, för hvilka de äro synnerligen 

besvärliga, eller sitta hvilande på trästammar. Larverna förekomma i 

fuktig jord eller bland ruttnande växtdelar på fuktiga platser, och lefva 

af rof. 

Litteratur: 

F. Braver. Die Tabanus-Arten der europäischen, mediterranen und 

sibirischen Subregionen. — Denkschr. d. K. Akademie der Wissenschaften. 

Wien 1880. 

Artöfversikt. 

klanar. 
I. Ögon tydligt häriga. 

A. Ben helt oeh hället eller ätminstone bakre skenbenen svarta. 

1. Hufvud ej anmärkningsvärdt stort. De större och smärre ögon- 

s fälten småningom öfvergäende i hvarandra. I. T. aterrimus. 

2. Ögon mycket hvälfda och hufvudet därigenom päfallande stort. 

Ögonfälten i de 2 öfre tredjedelarna eller 3 öfre fjärdedelarna af 

ögat mycket större än vid ytter- och underkanten; de större fäl- 



148 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1907. 

ten skarpt begränsade frän de smärre, d. v. s. hastigt öfvergäende 

i dessa. 2. T. lapponicus. 

B. Ben 2-färgade, svarta och gula, antingen med lären helt och hället 

eller delvis svarta och skenbenen gula eller ätminstone med lärens 

baser svarta. Stundom äro benen svartbruna med blott basen à 

fram- och mellanskenbenen Jjusare bruna. 

1. Ögonfält olika, de större skarpt afsatta från de mindre. 

a. Antenner mörka. 2. T. lapponicus. 

b. Antenner gulbruna. 

o. Främre grenen af 3. längsribbans gaffel nära sin bas van- 

ligen utan ribbihang. Bakhufvudets öfverkant med länga, 

uppstäende, svarta här. Liten (högst 10,5 mm.), nästan helt 

grà art. 11. T. plebejus. 

Främre grenen af 3. längsribbans gaffel vanligen med ett 

kort ribbihang. Bakhufvudet utan långa uppstäende hår 

utom vid punktögonknölen. 

TO 

*, Lar svarta, endast i spetsen ljusa. 12. Deuvusicus 

** Lar (särskildt pa mellan- och bakbenen) i sin yttre hälft 

rodgula. 13. "De julvus® 

2. Ögonfält antingen alla lika stora eller, om de äro olikstora, de 

större småningom och utan skarp gräns öfvergäende i de mindre. 

a. Stor art (minst 19 mm.). Bakkroppsringar med breda, gula 

bakkanter. 3. T. tarandinus. 

b. Smärre arter. Bakkropp på annat sätt färgad. 

o.. Palpens ändled trubbigt kägellik eller oval, ej uppblåst kul- 

eller klubbformig. 

*, Palpens ändled trubbigt kägelformig. Antenner oftast 

svarta, blott 1. leden oftast grå. 8. T. nigricornis. 

** Palpens ändled oval, liten. 

+. Ögon med 1—2 purpurband. De öfre ögonfälten pä- 

fallande större och näende ögonsömmen och undre 

ögonvinkeln. 3. antennleden med obetydlig tagg. 

4. T. borealis. 

ft. Ögon med 3 purpurband. De öfre ögonfälten föga 

större och vid ögonsömmen Ofvergaende i mindre. 

3. antennleden med vinkligt afsatt tagg. 

5. T. montanus. 

8. Palpens ändled uppblåst, kul- eller klubbformig, mot spet- 

sen bredast, 

*, Ögonsöm knappt längre än panntriangeln (fig. 13). Huf- 

vud lägt och bredt. Bakkroppens mörka ryggstrimma 

utan ljusa triangelfläckar (pa sin höjd spår af sådan à 

2. leden). 7. T. lundus. 

**, Ögonsöm ungefär 2 gånger längre än panntriangeln(fig.11), 

hvarigenom hufvudet blir högre. Bakkroppens mörka 

ryggstrimma med ljusa triangelfläckar. 6. T. tropicus. 
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11. Ögon nakna (eller blott mikroskopiskt håriga). 

A. Ögonfält olika, de större skarpt afsatta från de mindre. 

t. Bakhufvudets öfverkant med långa, upprätta hår. 

a. Palpens ändled kort och tjock. Ögon utan purpurband. An- 

tenner nästan alldeles svarta. 20. T. cordiger. 

b. Palpens ändled oval eller citronformig. Ögon med BU Pen 

Antenner öfvervägande ljusa. 

. Ögon i de små fältens område med 2—3 purpurband, 

19. T. glaucopis. 

8. Ögon i de små fältens område med blott 1 purpurband. 

18. T. maculicornis. 

2. Bakhufvudets öfverkant utan längre, uppstäende hår. 

a. De små ögonfältens område mycket skarpt afsatt från de större 

ögonfältens, sträckande sig som en nästan jämnbred ring på 

ytter- och öfversidan ända fram till punktögat. 

17. T autumnalis. 

b. De små ögonfältens område ej så skarpt afsatt från de störres, 

på ögats yttersida småningom aftagande i bredd och ej nående 

punktögat. 

y. Öfver 20 mm. Ögon utan purpurband. 14. T. sudeticus. 

8. Högst 14 mm. Ögon med I purpurband. 16. T. bromius. 

B. Ögonfält alla lika. 15. T. bovinus. 

. 

I detta schema ha icke kunnat infogas ZZ af T. punctifrons och OFS: j 
T. confinis.) 

Honor. 
I. Ögon tydligt håriga. 

A. Punktögonknöl finnes. 

1. Ben svarta eller svartbruna. enfärgade. 

a. Längd ung. 15—16 mm. Skenben djupsvarta. Palper tjocka, 

svarta. 1. T. aterrimus. 

b. Längd högst 13 mm. Skenben vid basen nägot ljusare svart- 

bruna. Palper smalare, ljusare än föreg. 2. T. lapponicus. 

2. Ben delvis gula, gulbruna eller rödgula. 

a. Öfre pannvalken rödgul eller ljusbrun. Palper smala, gula. 

Kropp stor, svart, med guldgula tvärband. 3. T. tarandinus. 

b. Öfre pannvalken vanl. glänsande svart. Palper brunaktiga, 

hvitaktiga eller blekgula, 

o.. Pannstrimma 2—3'/» gånger så hög som nedtill bred. 
*. 3. antennleden med vinkligt afsatt, tydlig tagg. 

f. Antenner öfvervägande rödbruna med 1. leden grå- 

pudrad och 3. leden i spetsen mörk. Bakkropp ofvan 

till stor del rödaktig. 7. T. luridus. 

ff. Antenner öfvervägande mörka, Bakkropp endast på 

sidorna något rödbrun. 2. T. lapponicus. 

**, 3. antennleden med obetydlig, åtminstone trubbvinklig 

tagg. 
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+. Palper smala, pa sin höjd vid basen något förtjoc- 

kade, mot spetsen smäningom afsmalnande, deras 

längd mer än 3 gänger bredden. 

$. Bakkropp ofvan med stora rödbruna fläckar. 

sn". Pannstrimma 2!1/»—3 gånger sa hög som ned- 

till bred (fig. 9). Palper grä- eller brunaktiga, 

ändleden vid basen ej förtjockad, nästan 6 

gånger så lang som största bredden, 

4. T. borealis. 

3. Pannstrimma 3'/2—4 gånger sa hög som ned- 

till bred. Palper hvitgula, ändled vid basen 

något förtjockad, ung. 34/2 gånger sa lang 

som bredden. 10. T. confinis. 

$$. Bakkropp ofvan utan eller med obetydliga röd- 

aktiga fläckar. Antenner mörka. Pannstrimma 

ung. 3!/> gånger så hög som nedtill bred. 

8. T. nigricornis. 

ff. Palper hvitgula, ändled kort och starkt förtjockad, 

knappt 3 gänger sà läng som största bredden. 

9. T. punctifrons. 

8. Pannstrimma 4—4'/2 gånger så hög som nedtill bred. 

*, Palper grahvita, ändleden mycket bred från basen till 

midten, därefter hastigt tillspetsad. Pannstrimma 4—4!/2 

gånger så hög som nedtill bred (fig. 12). 6. T. tropicus. 

**, Palper gulhvita, ändled smärt, vid basen knappt för- 

tjockad. Pannstrimma 4 gånger så hög som nedtill bred. 

(fig. 10). 5. T. montanus. 

B. Punktögonknöl saknas. 

1. Främre grenen af 3. längsribbans gaffel vanl. utan ribbihang. 

Palpernas ändled knappt mer än 2 gånger så lång som största 

bredden. Storlek under 11 mm. 11. T. plebejus. 

2. Främre grenen af 3. längsribbans gaffel vanl. med ett kort ribb- 

bihang. Palpernas andled 3—-5 gånger sa lang som största bred- 

den. Storlek öfver 12 mm. 

a. Lär ända till spetsen gråa. 12. " 2. vusiveus: 

b. Lär rödgula, vid basen gräa eller svarta. 13. T. fulvus. 

II. Ögon nakna. 

(Kroppen guldgulhärig och gulpudrad; lår nästan helt rödgula. T. fulvus.) 

A. Mellersta pannvalken linjeformad, förbunden med den undre pann- 

valken och bildande ett streckformigt eller trekantigt uppätriktadt 

utskott frän denna, eller saknas den. 

I. Svarta eller gråa arter med gråa, hvita eller grägula fläckar på 

bakkroppen. Buken stundom rödgrå, i det den röda bottenfärgen 

lyser igenom den gråa täckfärgen. 

a. Större art af ung. 19 mm. längd. 17. T. autumnalıs. 

b. Mindre arter af högst 15 mm. längd. 
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gy. Bakhufvudets ytter- och 6fverkant bred, ung. 1/1: af pann- 

strimmans bredd. Ogon i profil lika breda som höga (fig. 15). 

18. T. maculicornis. 

Bakhufvudets ytter- och öfverkant härfin. Ögon i profil 
To 

högre än breda (fig. 14). 16. T. bromius. 

2. Stora arter (ölver 20 mm.) med rödaktiga eller gula fläckar pa 

bakkroppen. 

a. Rygglinjens trianglar ej näende ledernas framkant, korta, lik- 

sidiga. 14. T. sudeticus. 

b. Rygglinjens trianglar i det närmaste naende ledernas framkant, 

oftast högre än basens bredd, särskildt pä 4. och 5. bakkropps- 

lederna. 15. T. bovinus. 

B. Mellersta pannvalken vanl. svart. bildande en rundad eller bredt fyr- 

kantig eller hjärtformad fläck. 

1. Ögon enfärgade, utan band. Pannstrimma bred, blott 3 gänger 

sa hög som nedtill bred, uppät bredare. Panntriangel grà. 

20. T. cordiger. 

2. Ögon med 2—3 purpurband. Pannstrimma 4—6 gänger högre än 

nedtill bred. Panntriangel ofvantill alltid glänsande svart. 

19. T. glaucopis. 

7. aterrimus MEIG. (nigerrimus, auripilus, lugubris). $:s 

öfre och nedre ögonfält olikstora; ögon med 3 purpur- 

band. Antenner svarta, 3. leden stundom vid basen röd- 

brun. Antenntagg låg och trubbig. Ryggsköld svart, 

glänsande. Bakkropp svart, pa 2. och 3. ledens sidor 
stundom mörkt rödbrun eller kastanjebrun. Buk svart med 

ljusa (hvit- eller gulaktiga) ledgränser. Längd 15—16 mm. 

— Sk.—Lappl. (6—8). 

T. lapponicus WAHLB. (inbegr. a/bomaculatus, delv. bore- 

alis). Ögon med I (d') eller 3 (2) purpurband. d:s ögon- 

fält olikstora och skarpt begränsade fran hvarandra. An- 
tenner svarta eller svartbruna med 3. ledens bas rödbrun 

(J) eller fran basen till midten af 3. leden rödbruna (2) 

Antenntagg tydlig, framtill rätvinklig. Ryggsköld svart 
med ljusare längsstrimmor. Bakkropp svart med fina, 

ljusa ledgränser. I. och 2. bakkroppslederna i sidan och 

stundom undertill mörkt kastanjebruna; hos © stundom 

med tre rader otydliga, gråa fläckar, som på 2. leden 
bilda 3 trianglar. Ben svarta; fram- och mellanskenbenen 
stundom ljusare, de bakre alltid mörka. Längd 12—13,5 

mm. — Lappl.—Varml. (6—8). 
T. tarandinus L. Renbroms. Ögon med 3 purpurband. 

Antenner ljust rödgula. Antenntagg nästan rätvinklig. 
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Ryggsköld svartbrun, kort och tätt guld- och svartharig. 

Bakkropp sarnmetssvart pa rygg- och buksida med breda 

guldgula ledkanter. Längd 19—22 mm. — Lappl.—Og. 

o. Vg. Allm. i Lappl., mera tillfälligtvis uppträdande ı 

sydligare landskap. d sällsynt. 
Angriper och besvärar i synnerhet renarna. 

4. T. borealis MEIG. Fig. 9. Ögon med 1—2 

On” do (4) eller 3 (©) purpurband. Antenner svarta 
lees.) à med blott 3. ledens bas rödbrun eller röd- 

Fr bruna, vid basen och spetsen svarta. An- 

tenntagg hos J knappt framträdande. Rygg- 

sköld svartbrunt hårig, gråstrimmad. Bak- 
kropp ofvan svart, sidorna af 2. och 3. (hos 

Fig. 9. Hufvud af d dessutom en punkt pa 4.) lederna röd- 

Tabanus borealis 2. — bruna. Ledernas bakkanter ljuskantade. 
Bakkropp undertill rödbrun, 1. leden, en bred 

midtstrimma pa 2. leden, 4. ledens bakkant och de fül- 
jande lederna svarta med ljusa gränser. d lik 7. mon- 

fanus men skild fran denna genom smalare 3. antennled, 

större ögonfält och purpurbandens antal. @ lik 7° tropzcus, 

fran hvilken den afviker genom sin mycket breda och 

korta pannstrimma. Längd 14—15 mm. — Sk.—Og. (6—8). 
5. 7. montanus MEIG. (delv. #opicus). Fig. 10. Ögon med 

3 purpurband. Antenner rödbruna med svart bas och 

spets; 3. leden starkt utvidgad med stark, nästan rat- 
vinklig tagg, framför denna inbuktad. Ryggsköld svart- 

brun (¢) eller gra (©), gråbrunt hårig, 
otydligt grastrimmig. Bakkropp rédgul, 

ofvan med en vid basen och spetsen ut- 

may 

vidgad svart längsstrimma, som är sma- 

last på 3. leden, och i hvilken à 2.—4. 

lederna befinna sig ljusare, gulaktiga tri- 

anglar. Hos vissa former är den röda 
färgen inskränkt till 2. leden. Hos Y äro 

4.—6. lederna ofta försedda med 3 rader gulgraa fläckar 

Buk hos d rödgul, 1. leden grå, 2. leden med en stor 

4-kantig, svart midtfläck, de 3 sista lederna svartbruna 

eller gråa; 3. och 4. lederna stundom med en med spetsen 

framåtriktad 3-kantig midtfläck eller en grå midtstrimma. 

Fig. 10. Hufvud af 

Tabanus montanus Q. 
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Hos © är buken tegelröd med grå längsstrimma, som på 
2. leden bildar en 4-kantig fläck. Hos mörkare former 

ar det röda äfven hos © mindre utbredt (antenner da 

också mörkare). Längd 13—17 mm. — Sk. — Lappl. (6 —8). 
T. tropicus PANZ. Fig. 11 och 12. Ögon med 3 purpur- 

band. Antenner rödgula, mer eller mindre svärtade. Rygg- 

sköld mörkt svartgrå med otyd- 
liga strimmor; bröstsidorna med 
ljusare, hvitgra behåring. Bak- 
kropp ofvan à 1.—3. lederna 

rödgul med bred (nästan 1/3 

A 

strimma; 4.—sista ledernasvarta; 

a 2. och 3. lederna triangel- 
formiga, silfvergra midtfläckar, af hvilka Fig. 12. Hufvud af 

den första är störst, a 4—6. lederna en- Tabanus tropicus 9. 

dast en hvitgrä punkt. Buksidans 1. 
led svart, 2. helt rödgul eller med kort, svart bastrian- 

gel, som ofta öfvergar i en kort smal längslinje; buk för 

öfrigt svartgra. Hos en form (©) är buken helt gra, en- 
dast med en rundad tegelröd fläck pa gränsen mellan 2. 
och 3. leden. :s panntriangel silfvergra, mycket sällan 

afnött och delvis svart. Längd 14—17 mm. — Sk.— 
Lappl. (6—8). 

T. luridus FALL. (inbegr. dorcalzs var. a och e). Fig. 13. 

Ogon med 3 purpurband. Antenner och mellankropp 

ung. som föreg. Bakkropp hos d ofvan: 

I. leden svart, blott i bakkanten pa sidorna 

röd, 2. och 3. lederna rödbruna, hvitaktigt 

silfverskimrande, med bred, svart ryggstrim- JS 

ma, som vid 3% ledens framkant är bredast Se ane 

men vid första 3-djedelen af leden afsmalnar „+ tabanus lu: 

till !/3 af ledens bredd, 4— sista lederna svarta, ridus I. 

likasom de föregående med hvita bakkanter. 

Buksidan rödbrun, I. leden svart, 2. leden med bred, 3— 

4-kantig längsstrimma, 3.—4. lederna helt rödbruna eller 

rödgula, de följande svartbruna. Hos $ är bukens 2. led 

ofta mörkare i midten och i framkanten, stundom finnes 

en smal, grå längsstrimma öfver alla lederna eller à 3 

picus I. 
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leden en 3-kantig midtflack, eller ocksa ar afven 4. leden 

till stor del rödgul, understundom ar buken nästan helt 
grå. Bakkroppens öfversida ar hos 2 som hos d, vanli- 

gen dock mera graskimrande a de röda stallena; den röda 

fargen a 2. och 3. lederna pa sidorna ofta vid framkan- 

ten undantrangd af svart. Panntriangel (©) glansande 
svart. Längd 12—14 mm. — Sk.—Lappl. (6--8). 

T. nigricornis ZETT. (inbegr. alpinus). Ögon med 3 pur- 

purband. Antenner svarta; 3. leden vid basen ofta röd- 

brun. d: mellankropp svart, glänsande, gra- och svarthärig. 
Bakkropp svart, langt svartharig; 2., 3. och 4. lederna pa 
sidorna kastanjebruna; ledernas bakkant smalt hvitaktig; 

2.—5. lederna med en langsrad ljusa punkter; a 2. leden 

en smal, otydlig, gra triangel. Buk rödbrun, vid basen 

och spetsen svart, glansande; pa 2. leden en svart, bred, 

4-kantig midtfläck; pa de foljande rödbruna ringarna stund. 

en antydan till en afbruten längsstrimma. ©: mellan- 

kropp svartgra, svagt graharig. Bakkropp svart, med 3 
rader ljusgraa, gulgrahariga fläckar. Buk gra med hvita 

ledkanter. Längd 11—14 mm. — Lappl., Jämtl. (7, 8). 

7. punctifrons WAHLB. Ögon med 3 purpurband. @:s 

pannstrimma 2 !/2 gånger sa lang som nedtill bred. dis 
panntriangel gråhvit med 2 svarta punkter. Antenner 

svarta, gråpudrade, 3. leden öfvervägande rödbrun med 

trubbvinklig, föga afsatt tagg. Ryggsköld med 3—4 gra, 

otydliga längsstrimmor. Bakkropp något glänsande svart 

med 3 rader graa fläckar, som pa 2. o. 3. lederna sta pa 

rod botten; midtfläckarna förbundna med de gra bakkant- 

strimmorna. Längd (©) 14 mm. — Lappl. (1 ex.) 

T. confinis ZETT. Lik föreg. {:s pannstrimma, såsom 

af öfversikten framgar, smalare. Bakkroppen ofvan med 

stora röda sidofläckar pa 3 första lederna, de följande le- 

dernas sidokanter rödfärgade; midtlinjens trekantiga fläckar 

föga utbredda. Längd (P) 16— 17 mm. — Lappl. Jämtl. (2 ex.) 

7. plebejus FALL. (inbegr. sublunaticornis). Antenner 

rödgula. Mellankropp svartgra, ofvan graharig. Bakkropp 
gra, ofvan enfärgad eller med svart längsstrimma; buk 

svartgra; ledernas bakkanter ofvan och under smalt hvit- 
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kantade; 1. 2. och 3. lederna i sidokanten stund. rödgula. 
Längd 10,5 mm. — Sk.—Lappl. (6—8). 

T. rusticus L. Antenner som föreg. Mellankropp gra- 
svart, vanl. grapudrad. Bakkropp rödgul med svartaktig, 

bredare eller smalare langsmidtstrimma och spets. Den 

svarta midtstrimman ofta genom gul behäring och gul- 

pudring i midten delad i tvenne svarta sidostrimmor. Stun- 

dom är bakkroppens rödgula färg alldeles täckt af gul- 

eller gråaktig pudring. Längd 11—15 mm. — Sk., OL, 
Gottl. (6—9). 

T. fulvus MEIG. (inbegr. ruralis). Antenner som föreg. 
Mellankropp som föreg. men med tät, guldgul beharing 

och gulpudrad. Bakkropp likaledes ung. som föreg. men 

starkare gulpudrad och gulharig. Längd 13—-14 mm. — 

S. o. m. Sv.; Lappl. (7—8). 

T. sudeticus ZETT. Ryggsköld svartbrun. Bakkropp svart- 

brun; I. och 2. lederna pa sidan kastanjebruna; ledernas 

bakkant på sidorna bredt, i midten smalt gul- eller hvit- 

brämade; 2.—5. lederna med en midtrad skarpa, hvita 

eller gulaktiga liksidiga trianglar, som framåt na ledens 

midt. Buk mörkt kastanjebrun—svart eller askgrå — gul- 
era med mörkt midtband; lederna hvitkantade som ofvan. 

Längd 20—25 mm. — Og., sälls. 

T. bovinus L. Fäbroms. Ryggsköld ung. som föreg. men 

med tydliga, graa längsstrimmor. Bakkropp rödgulbrun, 

ofvan med svartaktig midtstrimma och spets samt i midt- 

strimman gulaktiga eller hvita, framåt utdragna triangel- 

fläckar, som hos © stundom nå ledens framkant. Buk 

framtill rödgul med en svart midtstrimma eller stundom 

(©) grabrun—askgra med svart midtstrimma; baktill svart 

eller svartgrå. Bakkroppens leder ljuskantade ung. som 

föreg. Längd 20—21 mm. — Sk.—Lappl. 

Fäbromsen, som förekommer mycket allmänt, utkläckes i juni, 

lägger sina ägg i små högar, 300—400 i hvarje, på grässtrån. Larven, 

som lefver i jorden, i synnerhet af skalbagglarver, öfvervintrar och 

förpuppas i maj. Fäbromsen är synnerligen besvärlig för boskapen. 

T. bromius L. Fig. 14 Ryggsköld gra, med ljusgraa 

strimmor. Bakkropp svart, med tre längsrader ljusa fläc- 
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kar, midtradens i regel askgrå, triangelformiga, sidoradernas 

sneda, aflanga, gulaktiga. 2.och 3. lederna stund. pa sidan 

något rödgula. Buk askgrå, vanl. med en mörk längsstrimma 

och med 1.— 3. eller 4. lederna pa sidorna 

rödaktiga. Längd 12—15 mm. — Sk.— 

Lappl. (6, 7), allm. 
17. 7. autumnalis L. Ryggsköld svartbrun, 

nagot glänsande, med ljusgratt längsband. 

Bakkropp gräaktigt rödbrun, fran 4. leden 
mörkare och slutligen svart eller helsvart, 

med tre fläckrader som föreg. Buk ljusgra 
eller delvis rödgulgra, med mörk längs- 

strimma. Längd 19 mm. — S. o. m. Sv. (6—8), ej sälls. 
7. maculicornis ZETT. Fig. 15. Ryggsköld svartbrun med 

silfvergraa längsstrimmor. Bakkropp svart med tre rader 

hvitaktigafläckar som föreg. 2. leden med en mörkt kastanje- 

brun fläck. Buk gråsvart. Längd 12—14 mm. — Sk.— 

Lappl. (6—8). 
T. glaucopis MEIG. Ryggsköld som föreg. Bakkropp svart, 

längs midten med en silfvergrätt skimrande längsstrimma, 

hvars triangelfläckar i jämförelse med de tre föregående 

arternas äro mycket otydliga; dessutom i fläckar upplösta 
sidostrimmor; 2. och 3. lederna på sidorna 

bredt ljusbruna eller kastanjebruna. Buk 

rödaktig, graskimrande, med mörkare midt- 

strimma. — Längd 16—18 mm. —S. o. m. 

Sve (8) 
T. cordiger MEIG. (atricornts, latifrons). 

Ryggsköld ung. som föreg. Bakkropp Re fr 

svartgrä, med tre längsrader ljusare flackar: 7 yanus maculi- 

midtlinjens 3-kantiga fläckar hos d oftast cornis Q. 

otydliga, hos © tydliga och ofta med en 

fin, ljus linje naende ledens framkant; 2. och stundom 3. 

lederna i utkanten gulbruna. Buk askgrå med mörkare 

midtstrimma. Längd 12—17 mm. — Sk.—Uppl. (7). 

14. Hufvud af 

2. Sikt. Regnbromsar. Hæmatopota MEIG. 

Täml. stora, föga häriga arter, till formen mera lang- 
.. .. . .. .. 29 one 

sträckta än de egentliga bromsarna, af öfvervägande graaktig 
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färg. Antennernas 1. led lang och stundom förtjockad; 2. 

leden kort; 3. leden längsträckt, smal, föga tydligt 4-ringlad. 

Ögon hos d täthäriga, hos @ nästan nakna, i lifvet ofvantill 

gröna, undertill purpurfärgade med blåa skimrande band (7) 
eller enfärgade med dylika band (©). Ryggsköld längre än 

bred. Bakkropp smal och lång, nästan jämnbred. Vingar i 

hvila takformigt lagda. 

Regnbromsarna förekomma på vägar och fält, ofta i närheter af vat- 

ten. De äro envisa och giriga blodsugare, som äro mycket obehagliga för 

boskapen, särskildt hästar, men äfven anfalla människor. Sitt namn ha de 

fått däraf, att de särskildt under regnväder äro besvärliga. 

Larverna lefva i jorden. 

Artöfversikt. 

Pana t 

I. Hjässan klädd med svarta har. I. antennleden blott vid basen gråaktig, 

3. leden vid basen gulaktig. I. HA. pluvialis. 

II. Hjässan klädd med gragula eller roströda har. 

A. Antenner helt svarta. Hjässans här roströda. 2. H. crassicornis. 

B. 1. antennleden nästan till spetsen graaktig, 3. leden vid basen gul- 

aktig. Hjässans har gragula—grahvita. Ben Hatialca. 

Honor. 

I. I. antennleden ej tjockare än den 3., nästan lika lång som denna. 

SEIN Rana: 

II. 1. antennleden tydligt förtjockad. 

A. I. antennleden dubbelt så tjock som 3. ledens bas. 

2. H. crassicornis. 

B. 1. antennleden ej dubbelt sà tjock som 3. ledens bas. 

I. H. pluvialis. 

1. H. pluvialis L. Svartgra (4) eller hvitgra (©). Bakkrop- 
pen med hvitaktiga ledgränser och ett par ljusa fläckar 

pa hvarje led; 2. och 3. lederna på sidorna hos d röd- 
aktiga. I. antennleden hos d förtjockad, jämnbredt oval. 

Vingar brunaktiga med hvita fläckar. Längd 10 mm. — 
Sk.— Lappl. (6—9), allm. 
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to H. crassicornis WAHLB. 1. antennleden hos 4 kulformigt 
uppsvälld, vid basen tvärt hopdragen. Färg som hos foreg., 

som den mycket liknar; kroppsformen ar likval kortare och 

bredare. Längd 9 mm. — Og., Uppl., Lappl. 

H. italica MEIG. (longicornis). Antenner, särskildt hos 9, 

längre an hos föreg. arter. I. antennleden som hos /7. 

pluvialis. Beharing ljusare och vingarna mera gråaktiga 

an, hos ide. föreg. I Längd..till 12.mm:. Som Sv (7): 

Oo 

3. Sikt. Vattenbromsar. Hexatoma MEIG. 

Taml. stor art, starkt harbekladd. Antenner betydligt 

langre an. hufvudet; 1. leden föga langre an 2.; 3. leden 

lang, med 4 skarpt afsatta ringar, af hvilka den forsta ar 

mycket lang, de bada nastfoljande korta och den yttersta 

langre an de tva narmaste. Ogon hariga, purpurfargade med 

blaaktiga band. Ryggsköld nästan fyrkantig, med afrundade 

hörn. Bakkropp aflang, sa bred som ryggskölden. Vingar 

i hvila parallella och något takformigt lagda. 
Förekommer i närheten af vatten på fält och bland buskar och är 

mycket blodtörstig: anfaller äfven människor. 

Larven lefver i ruttnande vatten. 

1. H. pellucens FABR. (bimaculata). Glänsande svart med 

blåaktigt skimmer. Ryggsköld med tätt, gulgrått hår. Bak- 

kroppens 2 främsta leder med hvitaktigt har; den 2.leden 

med blåhvita sidofläckar; bakändan med gulrödt hår. Vin- 

gar glasklara. Längd 12—14 mm. — S. o. m. Sv. (7), sälls. 

2. Underfam. Panzoninæ. 

4. Slkt. Blindbromsar. Chrysops MEIG. 

Medelstora bromsar, föga häriga, med brokiga vingar. 

Antenner betydligt längre än hufvudet; ı. och 2. lederna 

nästan lika länga, den 1. starkt förtjockad; 3. leden längre 

än de föregäende tillsammantagna, smal, 5-ringlad med de 

sista 4 lederna mycket korta. Ögon häriga eller nakna, guld- 

glänsande gröna med purpurfärgade punkter och linjer. Tre 

punktögon. Ryggsköld nästan 4-kantig med afrundade hörn. 
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Bakkropp täml. kort, knappt bredare än ryggskölden. Vingar 

i hvila halföppna. 
Blindbromsarna, som sannolikt erhällit sitt namn till följd af det 

blinda raseri, hvarmed de anfalla djur och människor, uppehälla sig helst 

i närheten af vatten. Hanarna besöka blommor. Larverna lefva i jorden 

af rof. 

Artöfversikt. 

Hanar 

I. Ben öfvervägande gula; lär aldrig helt svarta. 1. Go rujipes. 

II. Lar helt Svarta. 

A. De svarta ansiktsvalkarna sammansmälta med kindvalkarna, sa att 

nästan hela undre delen af ansiktet ar glansande svart. 2. C. sepulcralis. 

B. Ansiktets svarta valkar ej sammansmälta; undre delen af ansiktet 

därfôr till stor del ljust. 

1. Mellersta skenben svarta. 2. bakkroppsleden ofvan helt svart. 

3. C. cacutiens. 

2. Mellersta skenben atm. delvis gulbruna. 

a. Den svarta flacken a 2. bakkroppsleden baktill ej vinkligt ut- 

skuren. 

o.. Bröstets sidor med guldglansande har. 
0 

7. C. quadratus. 

8. Bröstets sidor enbart svarthäriga. Sip NCA melanopleurus. 

b. Den svarta fläcken à 2. bakkroppsleden baktill vinkligt in- 

skuren, så att där bildas en ljus triangel. An Gy yelicius: 

Honor. 
I. Lär ljusa. Pay GC: vufipes. 

II. Lår svarta. 

A. De svarta ansiktsvalkarna sammansmälta med kindvalkarna, så att 

nästan hela undre delen af ansiktet är glänsande svart. 2. C. sepulcralis. 

B. Undre delen af ansiktet till stor del ljust. 

1. Mellersta skenben svarta. 

a. Vingbandets yttre kant från 3. längsribban konvex. 3. C. 3: 
cœculiens. 

b. Vingbandets yttre kant frän 3. längsribban ej konvex. 

a. 2. bakkroppsleden med obetydlig, gul fläck i främre hörnen, 

dess sidor ej rent gula; buk svart. 5. C. nigripes. 

6. 2. bakkroppsleden med större gul fläck i främre hörnen, 

sidorna rent gula; 1. och 2. bakkroppslederna på buksidan 

till stor del gula. 6. C. lapponicus. 

2 Mellersta skenben gulbruna. 

a. 2. bakkroppsleden till större delen gul med en liten rundad, 

fyrkantig eller triangulär men ej vinkelböjd, isolerad eller med 

ledens framkomst sammanhängande svart fläck. 7. C. quadratus. 
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Di 

D 

NI 

b. 2. bakkroppsleden med en större, A-formad dubbelfläck, hvars 

bakät divergerande skänklar omsluta en grà- eller gulaktig, 

triangulär fläck. 

gy. Bröstsidor med guldglänsande har. 4. C. relictus. 

6. Bröstsidor svarthäriga. 8. C. melanopleurus. 

C. rufipes MEIG. Ryggsköld svart med 4 gräaktiga, otyd- 

liga längsband. Bakkroppens 2. led ofvan med stor, mörk, 

baktill vinkligt utskuren fläck. Vingar hos 4 nästan helt 

bruna med något ljusare fläckar. Benen endast med lårens 

bas, tarserna och stundom främre skenbenens spets svarta. 

Längd 8—9 mm. — S. o. m. Sv. (6—8). 
C. sepulcralis FABR. Ryggsköld som foreg. Bakkroppens 

2. led helt svart. Vingar ung. som foreg. Ben svarta. 

Längd 8—8,; mm. — Sk.—Lapol. (7). 
C. cecutiens L. Ryggsköld som föreg. Bakkroppens 2. 

led hos ¢ helt svart, hos © gul med A-formad svart fläck. 

Vingar hos ¢ till större delen svarta. Ben helt svarta (4) 
eller med mellan- och baktarser delvis gula och mellersta 

skenben brunaktiga. Längd 7,5—10,5 mm. — Sk.—Lappl., 

125.30. ma, Sy.sallm. 

C. relictus MEIG. Ryggsköld som föreg. Bakkropp med 

en eller, hos 4, 3 längsrader gråa triangelformiga fläckar. 
Vingar ung. som föreg. Ben svarta, mellan- och baksken- 

benen och delvis tarserna brungula eller rödgula. Längd 
8,5—10,5 mm. — Sk.—Lappl. (7), allm. 

C. nigripes ZETT. Lik föreg. 4 okänd. Längd 7,5; 9 

mm. —“Lappl. (8). 
C. lapponicus LOw. Mycket lik föreg., af hvilken den 

måhända endast ar en ljusare varietet. 4 okänd. Längd 

9,, mm. — Lappl. 

C. quadratus MEIG. (inbegr. pzctus). Ryggsköld som hos 

föreg. arter. Bakkroppsledernas bakkanter bilda hos 2 en 

midtrad ljusa trekantiga fläckar. Vingar hos ¢ till större 

delen svarta. Mellan- och hos 2 bakskenbenen gulbruna. 

Längd 9—10 mm. — S. o. m. Sv. (7). 

C. melanopleurus WAHLB. d mycket lik C. guadratus, 8 

C. relictus, från hvilka de endast afvika genom bröstsidor- 

nas behåring, Själfständig art? Längd 9, mm. — Dir. 

Lappl. 
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18. Fam. Snäppflugor. Leptididæ. 

Hufvud kort, halfklotformigt, ofta något smalare än rygg- 
skölden. Antenner tredelade; 3. leden kort kägelformig, rund 
eller njurformig med ändborst eller kort ändspröt. Sugror 

framätsträckt, täml. tjockt. Ögon hos { närstående ‘eller 
berörande hvarandra, hos © skilda. Punktögon 3. Rygg- 
sköld bred och kort. Bakkropp täml. lång och smal, 7-ledad, 

i bakanden tvär (S) eller tillspetsad (©). Ben långa, smala; 
höfterna förlängda; bakre skenben med ändsporrar; fötter 

med 3 häftskifvor. Vingar breda, i hvila halföppna. 3. längs- 

ribban gaffelklufven. Diskfältet med 3, bakre basfältet med 
en ribba till vingkanten (fig. 16). 

Larverna hafva tydligt hufvud och lefva af animalisk 

näring. Pupporna äro fria. 

Snäppflugorna, som erhållit sitt namn af att hufvudet, sedt i profil, 

något liknar ett snäpphufvud, äro rofinsekter, som anträffas i gräs eller 

på trädstammar, 

Litteratur: 

TH. BECKER, Die Leptidenformen im Gebiete der Europäisch-Asiatischen 

und Mittelmeer-Fauna. — Entom. Nachr. 1900. 

Öfversikt af släktena. 

I. Bakre skenben med 2 tydliga ändsporrar. 

A. 3. antennleden njurformig, med skenbart ryggställdt ändborst. Anal. 

fält slutet. I.  Atherix. 

B. 3. antennleden lökformig, med spetsställdt ändborst. Analfält öp- 

pet. 2. Leptts. 

II. Bakre skenben med blott I ändsporre. 

A. 3. antennleden njurformig, med skenbart ryggställdt ändborst. 

1. antennleden förlängd och mycket förtjockad. 4. Symphoromyia. 

B. 3. antennleden ej njurformig. 

I, 3. antennleden lök- eller kort kägelformig, med spetsställdt, långt 

och tunt ändborst. 3. Chrysopilus. 

2. 3. antennleden aflängt oval. 

a. 3. antennleden med kort, nästan spetsställdt ändspröt (fig. 17). 

5. Pholina. 

b. 3. antennleden på öfversidan nedskuren, utan (ringladt) änd- 

spröt (fig. 18). 6. Spania. 

Entom. Tidskr. Ärg. 28 eh 5 (HOOF) II 
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1. Sikt. Atherix MEIG. 

Medelstor, föga härig art, med fläckiga vingar Ögon 
hos J sammanstötande. Ryggsköld svagt hvalfd. Bakkropp 

knappt dubbelt sa lang som ryggskölden, kägelformig. Ben, 
i synnerhet de bakre, långa och spensliga. 

Honorna lägga sina ägg pa torra grenar och kvarstanna på samma 

ställe tills de dö; öfver deras lik lägga nya honor sina ägg, så att slutligen 

en sådan gren blir öfverdragen af en klibbig massa af ägg och tusentals 

döda honor. 

Larverna lefva i vatten. 

1. À. marginata FABR. Ryggsköld glänsande svart, hos Q 

med 4 hvitaktiga längsstrimmor. Bakkropp sammetsvart 

med gulhvita smala bakre ledkanter. Vingar glasklara, med 

3 brunsvarta band; den svarta färgen mera utbredd hos 

J än hos ©. Ben svarta. Längd 9 mm. — BI, Smal. 
Sälls. vid ästränder. 

D Slkt. Leptis FaBr. 

Medelstora—täml. stora arter, med fa och korta här, 

vanl. af delvis gulröd färg. Ögon hos J närstående eller 

berörande hvarandra, hos 2 bredt skilda. Ryggsköld kort, 

nästan fyrkantig, med aftrubbade hörn. Bakkropp minst dub- 

belt så lång som ryggskölden, smärt. Ben smärta, de bakersta 
förlängda, oftast med förtjockade lår. Vingar breda och stora. 

Flugorna uppehålla sig på blad eller trädstammar, där de sitta lurande 

på byte. 

Larverna lefva i jorden af maskar, larverna m. m. 

Artöfversikt. 

I. Vingar fläckiga. 1. L. scolopacea. 

II. Vingar oflackade. 

A. vingmärke upplöst i tvenne fläckar, af hvilka ätminstone den när- 

mast spetsen belägna alltid är tydlig. 

1. Skutell och bröstsidor gräa. 2. L. maculata. 

2. Skutell och bröstsidor rödgula. 3. L. immaculata. 

B. Vingmärke ej upplöst i 2 fläckar; saknas ofta. 

1, Vingmärke intensivt svartbrunt, täml. stort och.i ögonen fallande. 

4. L. lineola. 
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2. Vingmärke blekt eller saknas, 

a. Höfter rödgula. 5. L. tringaria. 

b. Höfter (ätm. fram- och mellan-) svartaktiga, hvitpudrade. 

6. L. annulala. 

L. scolopacea L. Ryggsköld hos  svartgrä med 2 längs- 
strimmor och sidokanterna hvitgrä; hos © är den ljusa 

färgen mera utbredd, sa att ryggskölden synes hvitgra med 

3 svarta längsstrimmor. Bakkropp gul med en rad svarta 
fläckar i midtlinjen samt längs sidan en rad svarta fläckar, 

som stundom äro förenade till en svart sidolinje. De sista 

bakkroppslederna nästan svarta. Längd 8—13 mm. — Sk. 

—Lappl. (5—8), allm. 
L. maculata DEG. Ryggsköld svartgra med 2 längsstrim- 

mor och sidokanterna hvitgra. Bakkropp rödgul; 1 leden 

vid roten brun; de följande lederna med svarta midt- och 

sidofläckar, som fran och med 4. leden sammanbindas till 

tvärband; de 2 sista lederna helt svarta. Hos © äro bak- 
kroppsledernas fläckar på alla lederna förenade till tvär- 

band. Längd 6,;—8,; mm. — Sk.—Jämtl. (7). 

. L. immaculata MEIG. (stigmatica). Ryggsköld ofvan svart- 

gra, med 2 gulbruna längsstrimmor. Bakkropp gul, ofläckad 

möjl. med undantag af de sista lederna. Längd 8—10 mm. 

— Boh., Göteb. (8). 
. L. lineola FABR. Ryggsköld gulgrå. Bröstsidorna med 

gulröda fläckar. Bakkropp gul med svarta ryggfläckar. 
Längd 6-7 mm. — Sk.—Lappl. (6—8). 

Allm. och ofta förekommande i stor mängd pä blad af buskar 

och storbladiga örter. 

mle wngaria 1. (inbegsr® 2a: 

nellus, ephippium). Fig. 16. > 

Ryggsköld gulbrun eller svart- 

grå med 2 ljusa längsstrim- 
mor, stundom äfven med en 

smal, ljus midtstrimma. Bak- NON NEC 
kropp gulröd med eller utan Se es 
sma, svarta, runda punkter i midtlinjen och smala svarta 

kantstrimmor; de sista lederna ofta mörka. Längd 8—13 
mm. — Sk.—Lappl. (7—9); allm. i sôdra och mellersta 

delarna af landet. 
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6. L. annulata DEG. Ryggsköld ungefär som föreg. ehuru 

mörkare. Bakkropp gul, hos ¢ med svarta, runda rygg- 

fläckar och med hvarandra sammanbundna sidofläckar, som 

hos © äro förenade med ryggfläckarna till tvärband. Längd 
8-10 mm. — Sk.—Og. (5—7). 

3. Sikt. Chrysopilus Maca. 

Sma-—medelstora arter med korta, guldglansande har. Bak- 

kropp kortare an hos foreg. slakte, med hvilket öfverensstäm- 

melsen 1 byggnad ar stor. Analfält slutet. 
Flugorna träffas pa fuktiga ängar och vid åar. 

Artôfversikt. 

I. Vingar mer eller mindre tydligt beskuggade eller ätm. gulaktiga bakom 

vingmärket och bakät öfver diskfältet. 

A. Ryggsköld brun. Svängkolf med mörkare knopp. 

1. Palper svartbruna. Vingskuggning skarp. Bakkropp gul eller 

brun med breda bruna tvärband. 1. C. nubecula. 

2. Palper gula. Vingskuggning otydlig. Bakkropp gul eller med 

mycket smala tvärlinjer. 2. C. luteolus. 

B. Ryggsköld ljusgul. Svängkolf utan mörkare knopp. Palper i spetsen 

bruna. Vingskuggning otvdlig. 3. C. latus. 

II. Vingar alldeles klara, utan minsta beskuggning. 

A. Ben helt gula. 4. C. aureus. 

B. Ben, åtm. lår, mörka. 5. C. auratus. 

1. C. nubecula FALL. Längd 7—10 mm. — Sk.—Lappl. (7, 8), 
allm. i södra delen. 

2. C. luteolus FALL. Längd 5—10 mm. — Sk.—Jamtl. (6 —8). 
3. C. lems ZEIT- Sk. (8), endast lex. (Qrbekant, 
4. C. aureus MEIG (Leptis cinerea). Svartgra. Längd 5—6 

mm. — Sk. (7). 
5. C. auratus FABR. (atratus). Svart eller gra. Längd 6,;— 

9 mm. — Sk.—Lappl. (6, 7). 

4. Slkt. Symphoromyia FRAUENF. 

Kroppsform och byggnad i öfrigt nära 6fverensstammande 
med Afherix. Analfalt öppet. 
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Arten förekommer i busksnär, häckar, skogar m. m., pä blad. 

Larven är funnen i gräsmark. 

. S. crassicornis PANZ. Sammetsvart (S) eller gulgrå (9); 
ryggsköld hos © med 2 ljusa ryggstrimmor och sidostrim- 

mor, hos ¢ otydligt strimmad. Vingar brunaktiga, hos © 

ljusare. Längd 6,5—09 mm. — Sk.—Lappl. (6—8). 

5. Sikt. Ptiolina ZETT. 

Sma arter, till byggnaden nära öfverensstämmande med 
släktet Atherzx. Analfält öppet. 

Larver under mossa. 

Artöfversikt. 

1. Antennernas basleder långhåriga. 

A. Kinder långhåriga. Ryggsköld ofvan mörkgrå med 3 breda, svarta 

längsstrimmor, af hvilka sidostrimmorna äro uppdelade i 2—3 fläckar. 

Bakkropp mattsvart med gråa framkantstrimmor. 1. P. nigrina. 

B. Kinder nakna. Ryggsköld ofvan mattsvart eller brungrä, otydligt 

strimmad, eller (2) med en mycket smal brun längslinje. Bakkropp 

utan gråa tvärstrimmor. 2 MP NIET. 

II. Antennernas basleder nakna eller nästan nakna. Kinder nakna. 

Ny 

[#2] 

A. Mellankropp ofvan mattsvart—svartbrun med 2 otydliga, något fett- 

glänsande, smala längsstrimmor (4) eller mattgrä, med 3 breda 

bruna längsstrimmor. Bakkropp knappt glänsande, 3. P. obscura. 

B. Mellankropp matt sammetsvart med 2 tydliga, glänsande svarta 

midtlinjer och likadana, ofta otvdliga sidostrimmor (5) eller hela 

kroppen svart, starkt glänsande (2). 4. P. nitida. 

(P. nigripes ZETT., af hvilken blott I ex. är funnet, är förf. obekant.) 

. P. nigrina WAHLB. Längd 5 mm. — Jämtl., 

Dlr., Söderm. (5, 6). 
. P. nigra ZETT. Längd 3,5—4,s mm. — Dir. 

P. obscura FALL. Fig. 17. Längd 3,5—5.5 
= 5 4 5 Fig. 17. 

mm. — Sk.—Lappl. (6—8). pre 

P. nitida WAHLB. Langd 4—5,5 mm. — pyolina obscura. 

Lappl.—Og. (7). 

P. nigripes ZETT. Liknar enl. ZETTERSTEDT närmast P. 

obscura (antennernas basleder korthäriga) men har rent 

svarta ben, medan ?. obscura har mera brunaktiga. 1 ex. (©), 
— Sk. (7). 
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6. Slkt. Spania Meıc. 

Mycket liten, nästan naken art. Analfält 
slutet. 3. fran diskfältet utgäende ribban ofull- 
ständig, ej naende vingkanten. 
I. Arten anträffas pa Salix pentandra. 

S. nigra MEIG. Fig. 18. Svart. Bakkropp 

svartbrun. Vingar svarta. Längd 2 mm. 

— Og., Lappl. (5—7). 

Fig. 18, 

Antenn af 

Spania nigra. 

19. Fam. Kulflugor. Acroceridæ. 

Hufvud mycket litet, till största delen bestäende af de 

stora äfven hos 2 sammanstötande ögonen. Mellankropp 

rund, kulformig. Bakkropp uppblåst, höghvälfd, rundad. Ving- 

fjäll mycket stora. 
Flugorna sitta på torra grenar eller uppehålla sig sväfvande på en 

punkt i luften. 

Larverna äro parasiter i spindlar och spindelkokonger. 

Öfversikt af släktena. 

I. Sugrör kort, förkrympt. Antenner sittande närmare hjässen, 
I. Acrocera. 

II. Sugrör saknas. Antenner sittande närmare munkanten. 

2. Oncodes. 

1. SIkt. Acrocera MEIG. 

Antenner 2-ledade; 1. leden ej tjockare och något kor- 

tare än 2.; den senare med långt ändborst. Ögon nakna, 

sammanstötande under antennerna. 3 punktögon. Vingar 

med växlande och oregelbundet ribbförlopp. 

1. A. globulus PANZ. (inbegr. borealis). Ryggsköld svart, 

med brunaktiga, sidenglänsande, korta hår. Bakkropp hos 7 

gul, vid basen med svart, i midten och vid sidorna utvidgadt 

tvärband; de mellersta lederna stundom med svarta punkter. 

Hos 2 är. bakkroppen öfvervägande svart med gula teck- 

ningar. Längd 3—5 mm. — Sk.—Lappl. 
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2. Slkt. Oncodes LATRr. 

Antenner 2-ledade; 1. leden cylindrisk, kort och tjock; 

2. leden äggformig med ändborst. Ögon nakna, samman- 

stötande ofvan antennerna. 2 punktögon. Bakkropp hos 7 

afläng, cylindrisk, hos © rund. Vingar med föga regelbunden 

ribbförgrening. 

Artöfversikt. 

I. Ben helt gulhvita. 1. O. pallipes. 

II Bed delvis mörka, 

A. Ätm. lären bruna. 2. O. gibbosus. 

B. Ben helt svarta. 3. O. nigripes. 

1. O. pallipes LATR. (marginatus). Ryggsköld svart. Bak- 

kropp svart eller oftast kastanjebrun med smalt hvita led- 

bakkanter. : Vingfjäll svartkantadt. Längd 5—6,; mm. — 

SVorm: Sve. (7) 
Förekommer stundom massvis pa torra grenar af ek, asp m. fl. 

2. O. gibbosus L. Nagot förstorad | 
bild, fig. 19. Ryggsköld svart. Bak- SE 

kropp svart eller brunaktig med = 

breda, gula tvarband 1 ledbakkan- 

terna; atminstone de tvenne framsta 

banden vid sidorna utvidgade och 

dar genom en fin ljus tvarstrimma Fig. 19. Oncodes gibbosus. 

oftast fördubblade. Vingfjall ej 
svartkantadt. Längd 3,3—7 mm. — Sk—Og (6, 7). 

Uppträder som föregäende. 

3. O. nigripes ZETT. Lik O. pallipes. Längd 3,;—4,; mm. 

— Lappl. (7). 

20. Fam. Rofflugor. Asilidx. 

Hufvud bredt och kort. Ögon starkt utstäende. Panna 

med djup insänkning. Antenner 3-ledade; 3. leden oringlad, 

med eller utan ändborst eller ändspröt. Sugrör kort och 

starkt, ofta vågrätt utstående. Ögon hos båda könen åtskilda. 
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Punktögon 3. Bakkropp långsträckt, 8-ledad. Hanens par- 

ningsorgan och honans äggläggningsrör oftast starkt utveck- 

lade. Ben kraftiga, oftast med starka hår och borst. Vingar 

med 3. längsribban gaffelklufven och med diskfält. Vingar i 

hvila liggande parallellt på kroppen. 
Rofflugorna lefva, som namnet säger, af rof och angripa äfven täm- 

ligen stora insekter. 

Larverna hafva tydligt hufvud och lefva i jorden. Puppan är fri. 

Öfversikt af underfamiljer och släkten. 

I. Vingarnas kantfält (d. v. s. fältet mellan 1. och 2. längs- 

ribborna) öppet (fig. 20). 1. Underfam. Dasypogonine. 

A. Ben utan fotputor; 4 längsribbor fran diskfältet, 4. bak- 

kantfältet därför vid roten skaftadt. 1. Leptogaster. 

B. Ben med fotputor; 3 längsribbor fran diskfältet och ı 

fran bakre basfältet; 4. bakkantfältet oskaftadt. 

1. 3. antennleden med ett 2-ledadt, trubbigt ändspröt; 

de enskilda lederna tydliga. 2. Oita. 

2. 3. antennleden med spetsigt, 2-ledadt ändspröt (de 

enskilda lederna otydliga) eller med ett ändborst. 

a. Undre delen af ansiktet med tydlig knöl. 

a. Måttligt håriga arter. Ansiktsknôlen blott upp- 

tagande nedre hälften af ansiktet. 

4. Lasiopogon. 

ß. Starkt håriga arter. Ansiktsknölen upptagande 

hela underansiktet. 5. Cyrtopogon. 

b. Underansikte utan knöl. 3. Leptarthrus. 

II. Kantfält slutet och oftast skaftadt (fig. 22). 

A. 3. antennleden utan ändspröt eller ändborst. 2. Under- 

fam. Laphrine. 

I. I. bakkantfältet bredt öppet. 3. antennleden täml. 
smal, mycket längre än bred. Underansiktet skju- 

tande obetydligt ned under ögonen. 6. Laphria. 

2. 1. bakkantfältet starkt hopdraget eller slutet. 3. an- 
tennleden kort, bladlik, knappt längre än bred. 

Underansiktet nedskjutande långt under ögonen. 
7. Andrenosoma. 
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B. 3. antennleden med ändborst. 3. Underfam. Asiline. 

I. Arter med liflig, i brunt och gult växlande färg. 
10. ASUS 

2. Arter med grå, svart eller grågul, aldrig liflig färg. 
a. Ryggsköld endast å bakre hälften med längre 

borst, a främre hälften med betydligt kortare ' och 

svagare har, ofta bar. 

a. Bakkroppens sidor och buk starkt glänsande 

svarta. d utan tapplikt utskott på undersidan 

af 8. bakkroppsleden. Q:s äggläggningsrör hop- 

tryckt med fria ändskifvor. 18. S#/pnogaster. 

8. Bakkroppens sidor och buk ej glansande svarta. 

*  Underansiktet mellan antennerna och ansikts- 
knölen glansande svart, endast vid ögonkan- 

ten smalt hvitt. d utan tapplikt utskott pa 
8. bakkroppsleden. Q:s agglaggningsror ej 

sammantryckt. 11. Rhadmrgus. 

. Underansiktet mellan antennerna och ansikts- 

knölen ej glänsande svart. 
+. Underansiktets knöl liten, knappt uppta- 

gande nedre hälften af underansiktet. d':s 
parningstäng spetsig och smal; hans 8. bak- 

kroppsled utan tapplikt utskott. Q:s ägg- 

läggningsrör ej hoptryckt, kort, med en 

krans af korta taggar i spetsen. 

8. Philonicus. 

Tr. Underansiktets knöl stor, upptagande mer 

än hälften, oftast ?/ı af underansiktet. 

8. d:s 8. bakkroppsled på undersidan ut- 
vidgad till ett tapplikt utskott eller med 

spetsig hartofs. Q:s äggläggningsrör 
fran sidorna hoptryckt; i bildningen af 

detsamma inga ej 6. och 7. bakkropps- 
lederna. 

u. 9:s äggläggningsrör (olikt alla andra 
släkten till denna underfam.) med 

äggrunda inkilade ändskifvor. d':s 
utskott pa 8. leden guldhärigt. 
Mustascher hos båda könen till större 

Er 
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S 

SS 

delen gula, oftast gulröda, endast i 

öfre delen svarta. 14. Æutolmus. 

. Q:s äggläggningsrör som vanligt 

med smala, fria ändskifvor. d:s 

utskott pa 8. leden svartharigt. 
Mustascher i öfre delen svarta, i 

nedre delen hvita eller gulhvita. 

15. Machimus. 

8. d:s 8. bakkroppsled utan tapplikt ut- 
skott eller härtofs. Q:s äggläggningsrör 

hoptryckt eller ej. I förra fallet antingen 

inga äfven 6. och 7. bakkroppslederna 

i dess bildning eller ocksa äro benen 

gul- eller rödfläckiga eller svarta, med 
endast skenbenens bas rödbrun. 

n. Lar svarta, skenben lifligt rödgula 

utan bepudring eller flackar, pa sin 

höjd i yttersta spetsen svarta. 

I. Vingar brunaktiga, mot roten 
påfallande ljusare, hos d mjölk- 
hvita. Q:s äggläggningsrör ej 

hoptryckt. 9. Pamponerus. 

[IC]. Vingar nästan likformigt gulak- 
tiga, brunaktiga eller glaslika, 

mot roten aldrig påfallande lju- 
sare. 
X. Kroppen genom ljusare pud- 

ring matt gulgrå, med of- 
tast otydliga teckningar. Q:s 
äggläggningsrör ej hoptryckt 

utan klubblikt, på undersidan 
gult filthårigt. Vingar i spet- 
sen nagot mörkare. 

12. Antıpalus. 

XX. Ryggsköld ljusgrått pudrad 
med tydliga svarta tecknin- 
gar. Äggläggningsrör längt 
och spetsigt, hoptryckt, bil- 
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dadt äfven af 6. och 7. bak- 

kroppslederna. 

16. Neottamus. 

2. Ben helt svarta utom skenbenens 

bas, som är gul, eller med gulröda 

eller kastanjebruna fläckar. Q:s ägg- 
läggningsrör hoptryckt. 

17. Epüreptus. 

b. Midten af ryggskölden nästan ända framtill be- 

klädd med långa borst. 8. bakkroppsleden hos d 

utan tappformigt utskott. Äggläggningsrör sam- 
mantryckt. 13. Dysmachus. 

I. Underfam. Dasypogoninæ. 

1. Slkt. Leptogaster. MEIG. 

Täml. stora, mycket smärta rofflugor, föga härbeklädda, 

med smala vingar, kortare än bakkroppen, och starkt förlängda 

bakben. Underansikte utan knöl. 3. antennleden aflang, kä- 

gelformig, hoptryckt, med 2-ledadt ändspröt. Ben oväpnade, 

med kilformiga lår och skenben. Bakkropp lång och smal, 
något nedathangande, hos ¢ i ändan något utvidgad. 

Uppchälla sig i synnerhet på torra ängar, där de sitta på grässträna. 

Artöfversikt. 

I. Ben gula, baklår på båda sidor med svarta längslinjer. 

A. Ryggsköld brungrå med 3 mörkare, bruna strimmor. 

1. L. cylindrica. 

B. Ryggsköld ofvan svart: 2. L. dorsalis. 

II. Ben gula, baklärens yttre hälft rostgul med en svart ring nägot ofvan 

spetsen, 3. L. gutliventris. 

1. L. cylindrica DEG. Längd 8,5—13 mm. — Sk.—Uppl. (6—8). 
Allm. på fält och ängar samt i lunder. 

2. L. dorsalis DAHLB. Lik föreg. Längd c. 10 mm. — Gottl. 

(7), (2 ex. 2). 
3. L. guttiventris ZETT. Ryggsköld som hos Z. cylindrica. 

Längd 8—13 mm. — Sk.—Uppl. Sälls. 
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2. SIkt. Dioctria MEIc. 

Vinge se fig. 20. Medelstora, smärta, nästan nakna arter, 

med smal, cylindrisk, lang, i spet- 

sen inböjd bakkropp och breda, 

långa vingar. Underansikte utan 
knöl. Bröstsidor oftast med egen- 

domliga, skimrande fläckar. Ben 

svarta, nästan nakna; lår vanligen 

något förtjockade. 
Arterna anträffas på de mest olikartade lokaler, där de sitta på väx- 

ter och lura på byte. Larverna lefva i myllrik jord. 

Fig. 20. Vinge af Dioctria-art. 

Artöfversikt. 

I. Alla lår svarta, utom möjl. själfva spetsarna. 1. D. atricapilla. 

II. Alla lär gula, eller pa sin höjd de bakre mer eller mindre svarta. 

A. Vingar mörkbruna eller svarta. 2. D. oelandica. 

B. Vingar glasklara eller pà sin höjd likformigt gräbruna. 

1. Bakkropp enfärgadt svart eller med smala hvita ledgränser. 

a. Antennbaserna ovanligt stora, starkt framträdande. 

3. D. rufipes. 

b Antennbaser ej särskildt stora, föga framträdande. 

4. D. flavipes. 

2. Bakkropp med gulröda tvärband och sidofläckar. 5. D. linearis. 

1. D. atricapilla MEIG. (fuscipennis). Underansikte brunsvart, 

sidenglänsande (4) eller mässingsgult (2), med svarta (3) 
eller gula (©) mustascher. Ryggsköld svart, svartharig (4) 

eller svart med brungula, mycket korta har och 3 ljusare 

längsstrimmor, den mellersta mycket smal (0). Vingar 
svartaktiga, i inre hälften mörkast; honans ljusare. Ben 

stund. bruna. Längd 10—12 mm. — Sk.—Uppl. (6—7). 
I trädgårdar, på ängar och soliga ställen. 

NN . D. oelandica L. Underansikte mässingsgult, på midten 

svartaktigt; mustascher hvita. Ryggsköld glänsande svart 

med 2 hvitaktiga längsstrimmor. Längd 14—15 mm. — 

Sk.—Uppl. (6—7). 
I trädgärdar och lunder, bland buskar och i häckar. 

3. D. rufipes DEG. Svart, något glänsande. Underansikte 
mässingsgult eller hvitt; mustascher hvitaktiga. Ryggsköld 

blekgult korthårig, med 2—3 hvitaktiga längsstrimmor. 
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Längd 11—13 mm. — Sk.—Uppl. (6—7). 
På fält och ängar. 

4. D. flavipes MEIG. Svartglänsande. Underansikte hvitt; 

mustascher hvitaktiga. Ryggsköld som föreg. Längd 

O—11 mm. — Sk.—Häls. (6—8). 
I lunder. 

5. D. linearis FABR. (cingulata). Glänsande svart. Ryggsköld 

med en bronsbrun härfilt, som lämnar 2 längslinjer och 2 

sidofläckar af bottenfärgen bara. Underansikte och mus- 

tascher som föreg. Längd g—11 mm. -— Sk. (ett ex.). 

3. Sikt. Leptarthrus STEPH. 

Medelstora, nästan nakna arter med höghvälfd ryggsköld 

och kilformiga, täml. langa vingar. 3. antennleden lang, med 

langt ändspröt. Bakkropp platt cylindrisk. Ben smärta, de 

bakre förlängda. 
Arterna uppehålla sig på ängar och fält. 

Artöfversikt. 

I. Underansikte glänsande svart. TAN OL EUTrTOSITISe 

IT. Underansikte hvitt. 2. L. vitripennis. 

1. L. drevirostris MEIG. Svart. Ryggsköld med 2 närstående 
glänsande strimmor. Mustascher täta, svarta. Vingar glas- 

klara, vid roten och spetsen beskuggade. Längd 8—10 mm. 

— SEE NE): 
L. vztripennis MEIG. Färg som föreg. Mustascher glesa, 

gragula. Vingar glasklara, vid roten beskuggade. Längd 
© mm =) Olt, Og., salls. D°) 

NN 

4. Slkt. Lasiopogon Lw. 

Medelstor art med tillplattadt cylindrisk bakkropp, smärta 
ben, af hvilka de bakre äro obetydligt förlängda, och täml. 
stora vingar. 

Hithörande art uppträder på torra ställen, vägar o. d., och sitter ofta 

på stenar. 
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We L. cinctus FABR. Ryggsköld gulgrå, glanslôs, med tre 

bruna strimmor. Bakkropp med mer eller mindre breda 

hvitaktiga tvärband, som hos d stundom helt fortranga 

den svarta bottenfargen. Langd 8—11 mm. — Sk.—Lappl. 
(5—7), allm. 

5. Sikt. Cyrtopogon Lw. 

Medelstora eller större arter af täml. robust kroppsform 

med medelmattigt långa ben, af hvilka de bakre äro något 

längre och tjockare än de öfriga. 

IE 

11. 

Ihe 

bo 

Oo 

Arterna anträffas vanl. sittande pa trastammar eller brädväggar. 

Artôfversikt. 
Antenner svarta. 

A. 2. och 3. bakkreppslederna helt hvita. Vingar brunaktiga. 

I. C. lateralis g. 

B. D och 3. bakkroppslederna ej helt hvita. Vingar klara. 

1. 2. och 3. bakkroppslederna näst. längs hela bakkanten hvita. 

2. C. lapponicus. 

. 2. och 3. bakkroppsledernas bakkanter endast pä sidorna hvita. 

I. C. lateralis 9. 

Antenner till stor del gulröda. 3. C. luteicornis. 

N 

C. lateralis FALL. Svart. Ryggsköld ljust pudrad; dess 

svarta bottenfärg framträder i form af tvenne närstående 

ryggstrimmor och på hvardera sidan en af tvenne fläckar 

bestående sidostrimma. Mustascher svarta. Längd 9,5—11 

mm. — Lappl.—Og.; allmännast i norr. 

C. lapponicus ZETT. Färg som föreg. Längd 10 mm. — 

Lappl. (7—8), sälls. 

C. luteicornis ZETT. Antennernas basleder svarta. 3. leden 

gulröd, i spetsen svart. Bottenfärg som hos föreg. Rygg- 

sköld mörkgra med längsstrimmor och sidofläckar svarta. 

Mustasch er guldgula (d) eller hvita (2). Bakkroppens 2. 

och 3. leder ofvan helt hvita; hos © ha bakkroppslederna 

smala, hvita bakkantstrimmor, som mot sidorna äro bre- 

dare och på 2. och 3. lederna äro nästan fullständiga. 

Längd 10—11 mm. — Smal., sälls. 
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2. Underfam. Laphriinæ. 

6. Slkt. Laphria MEIc. 

Medelstora—stora, robusta, vanl. starkt hariga arter, med 

jamforelsevis bred och tjock bakkropp, starka, hariga ben och 
breda, stora vingar, 

Arterna flyga i skogar och sitta gärna pa trädstammar, 

stubbar, bräder o. d. 

le 

I 

bo 

Larver (atm. af vissa arter) lefva i ved och trästubbar, 

Artöfversikt. 
Ben svarta. 

A. Ryggsköld utan spar till ljuspudrade skulderansvällningar eller skim- 

rande fläckar pà bröstsidorna. 

1. Bakkropp öfverallt svarthärig; ljusa här endast inströdda och utan 

att ge färg ät hela bakkroppsleder. 2. L. ephippium. 

2. Bakkropp till stor del gul. 

a. Ryggsköld framtill svart, baktill gulhärig. 32 La LER: 

b. Ryggsköld täml. enfärgad. 

a. De tre första bakkroppslederna svartglänsande, tunt svart- 

håriga, de följande tätt klädda med ljust mässingsgult hår. 

I. L. gibbosa. 

8. Ingen skarp skillnad mellan de främre och bakre bakkropps- 

ledernas hårdräkt; den gula hårfärgen ej blekt mässingsgul 

utan mera guldgul—rödgul. 

* Mustascher svarthåriga. LL tele. 

** Mustascher gulhäriga. 4. L. ignea. 

B. Ryggsköld med ljuspudrade skulderansvällningar och skimrande fläc- 

kar pä bröstsidorna. 6. L. marginata. 

Ben, åtminstone de bakre, röda. 

A. Alla ben röda. PEN LT ASE 

B. Endast bakbenen till största delen röda, mellan- och frambenen helt 

svarta. 8. L. lapponica. 

. L. gibbosa L. Vingar gråaktiga, vid roten ljusare; ribbor 

rödbrunt kantade. Längd 21—29 mm. — Sk.—Häls. (7— 9). 
. L. ephippium FABR. Ryggsköld svart, à främre hälften 

med svart, a bakre hälften med gult hår. Vingar gräak- 
tiga, i synnerhet ribborna, vid roten ljusare. Längd 19— 

21 mm. — Sk.—Uppl. (7). 
. L. fava L. Bakkropp ofta bjärt rödgul, vid basen glesare, 

baktill, i synnerhet hos 9, nästan ulligt hårig. Vingar 
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un 

8. 

graaktiga, vid roten ljusare; ribbor brunkantade. Langd 

15— 20 mm. — Sk.—Lappl. (7, 8). 

L. zgnea MEIG. Underansikte gulskimrande. Vingar gra- 

aktiga, vid roten nästan glasklara. Längd 19—20 mm. 

—-Og. (7, 8): 
L. gilva LL. Underansikte glänsande hvitt. Vingar som 

föreg. Längd 15—20 mm. — Sk.—Lappl. (6—9). 

. L. marginata L. Svart, föga harig. Alla bakkroppsle- 

dernas bakkanter hos 4 smalt hvitgult håriga; hos 2 äro 

de gula harbanden bredare, guldgula och de bakre lederna 

nästan helt klädda med korta guldgula har. Vingar rök- 

bruna, vid roten glasklara. Längd 10—14 mm. — Sk.— 

Angerm. (6—8). 

L. rufipes FALL. Ryggsköld med ljuspudrade skulderan- 

svällningar och skimrande fläckar pa bröstsidorna, ofvan 

liksom beströdd med guldstoft. Bakkroppsledernas kanter 

guldpudrade. Vingar som föreg. Längd ung. 10 mm. — 

Vg., sälls. 

L. lapponiea ZETT. Lik föreg. Längd 11 mm. — Lappl.(7, 8). 

7. Sikt. Andrenosoma ROND. 

Storlek och kroppsform som föreg. 

Arten anträffas i trädgärdar, pa plank och bräder. 

Larven är parasit hos skalbaggarna Spondylis buprestoides 

och Criocephalus rusticus. 

IE A. atrum IL. Glansande svart. Bakkroppens öfversida 

fran 2. leden med en stor längsträckt, röd fläck, framtill 

rund, pa sidorna sicksackformigt begränsad. Vingar gra med 

svartbruna ribbor. Längd 15—18 mm. — Og., Stockh. sills. 

3. Underfam. Asilinæ. 

Underfamiljens släkten äro hvarandra mycket närstående 

och sammanföras ofta till ett släkte, Åszlus. 

Hithörande arter äro i regel stora, med måttligt stark 

hårdräkt, starkt utvecklad mellankropp, långsträckt, vid roten 

bred, baktill tillspetsad, från sidorna hoptryckt bakkropp. 
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Benen äro starka, vanl. tätt håriga och klädda med borsthar 

eller taggborst. 

Larverna lefva i jorden, af växtämnen. 

8. Slkt. Philonicus Lw. 

Hithörande art uppträder pa sandiga ställen. 
1. P. albiceps MEIG. (albibarbus). Bottenfarg brunsvart med 

gulgra bepudring. Underansikte och mustascher hvitaktiga. 
Ryggsköldens kilformiga, framtill klufna midtstrimma och 

i tva fläckar upplösta sidostrimmor brunsvarta. Bröst- och 

bakkroppssidor nästan hvitskimrande. Bakkroppsleder ljus- 

kantade. Härbeklädnad kort. Vingar gräaktigt glaslika 
med mörkbruna ribbor. Längd 13,5—16 mm. — Sk., Hall, 

OR Gott, (7,8) 

9. Sikt. Pamponerus Lw. 

Arten anträffas pa akrar. 
1. P. germanicus L. Svartbrun. Underansikte gulhvitt. Mus- 

tascher af samma färg eller roströda eller svarta. Rygg- 

sköld ung. som föreg. art. Bröstsidor gråpudrade. Bak- 

kropp med hvitskimrande sidofläckar och tvärband. Har- 

beklädnad sparsam. Längd 15—20 mm. — Sk.—Og. (7, 8). 

to. SIkt. Asilus L. 

Hithörande art, den största inom familjen, flyger öfver 

betesmarker och fält. 

1. A. crabroniformis I. Fig.21. Hufvud 
ljusgult. Ryggsköld rostgul, med 2 

bruna ryggstrimmor. Bakkroppens 

3 främsta leder svarta; 2. leden med 

en hvit sidofläck; de följande le- 
derna rostgula med ljusgul glans. 
Härbeklädnad kort och gles. Längd rig . 21. Asilus crabroni- 

19—28 mm. — Sk.—Uppl. (7—9). formis. 

Entom. Tidskr. Arg. 25. HH. 3 (1907). 12 
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Ir. 

bo 

11. Slkt. Rhadiurgus Lw. 

Arten träffas pa sandiga stallen; sitter ofta pa bara marken. 

R. variabilis ZETT. Ryggsköld mörkgrå med tudelad svart 

ryggstrimma och svarta framtill förkortade sidostrimmor. 
Bakkropp svartglänsande med hvitaktiga ledgränser. ds 
parningstäng smal, i spetsen något nedböjd. :s äggläge- 
ningsrör kort, koniskt. Vingar till midten glasklara, i yttre 

hälften gräbrunt beskuggade. Längd 18 mm. — Lappl. 

— Og., OL, Gottl. (7, 8). 

ı2. Sikt. Antipalus Lw. 

A. varipes MEIG. Underansikte gulaktigt, sällan rent hvitt; 

dess ansiktsknöl mycket stor. Mustascher täta, ofvan och 

pa sidorna svarta, i midten gulaktiga. Ryggsköldens midt- 

strimma svartbrun, framtill bredare, delad af fin midtlinje; 

sidostrimmor stora, fullständiga. Bakkropp gräsvart; dess 

leder med breda ljusare bakkantstrimmor. Längd 17—20 

mm. — Sk. 

13. Sikt. Dysmachus Lw. 

Arterna förekomma pa ängar och fält. 

Artöfversikt. 

. Bakkropp betydligt mer än dubbelt sà läng som ryggskölden, cylindrisk. 

Den hanliga parningsapparaten täml. stor. 1. D. forcipula. 

Bakkropp knappt dubbelt så lang som ryggskölden, kilformig, från si- 

dorna hoptryckt. „f':s parningsapparat mycket liten. 2. D. trigonus. 

D. forcipula ZETT. Svartgra. Mustascher öfvervägande 

svarta, undertill hvitgula. Ryggsköld med framtill klufven 

midtstrimma och sidofläckstrimmor. Bakkropp svartbrun 

med hvitaktiga ledbakkanter. Längd 11—16 mm — Sk. 

—Lappl. (6—8), allm. 
D. trizonus MEIG. Gragul. Mustascher hvitaktiga med 

inblandade svarta har. Ryggsköld ungefär som foregaende. 
Bakkropp med stora trekantiga ryggflackar och ljusa led- 

bakkanter. Längd 12 mm. — Smal., sälls. 

14. Slkt. Eutolmus Lw. 

E. rufibarbis MEIG. (melampodius). Fig. 22. Grägul. Un- 
deransikte gult. Ryggsköld med framtill bredare, af midt- 
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linje delad midtstrimma; sido- 

strimmor ljusare än midtstrim- N 

man. Bakkropp svartgra med 
ljust gråaktigt skimmer. Vingar 
glasklara, i spetsen och fram- 

kanten nagot beskuggade. Längd 
17-—21,5 mm. — Sk.—Og. (7, 8). 

Fig. 22. Vinge af Eutolmus 

rufibarbis. 

15. Sikt. Machimus Lw. 

Arterna vistas 1 skogar och ängsmarker. 

Artöfversikt. 

. Ben till stor del rödaktiga. 1. M. atricapillus. 

TE Ben helt svarta. 2. M. intermedius. 

. M. atricapillus FALL. Svartgra. Mustascher starka, svarta, 

nedtill med inblandade gula hår. Den breda ryggstrim- 

man framtill ofullständigt delad. Bakkropp svartaktig med 

hvitaktiga ledgränser. Vingar i spetsen beskuggade. d 

med tydligt utskott pa 8. leden. Längd 11—15 mm. — 

Sk.—Lappl. (7—0), allm. 

. M. intermedius ZETT. Färg och mustascher som föreg. 
Ryggstrimman fullständigt delad. 4 med härtofs på 8. 
leden. Vingar som föreg. Längd 17—20 mm. — Og., Öl. 

16. Slkt. Neoitamus OstT.-SAck. 

Arterna vistas i skogar och ängsmarker. 

Artöfversikt. 

. Borsten på mellan- och baklarens framsida hvitaktiga. :s 6. och 7. 

bakkroppsleder ej bläskimrande. 1. N. cothurnatus. 

Borsten på mellan- och baklärens framsida nästan alla svarta. J:s 6. 

och 7. bakkroppsleder tydligt bläskimrande. 

A. Tarser mörka. is parningsapparat med de inre, mellan den undre 

tängens skänklar sittande skifvorna tydligt halfmänformiga. 

2. N. cyanurus. 

B. Tarsernas I. led till större del gulröd, de öfriga lederna vid basen 

rödgula. o%:s parningsapparat med de inre, mellan den undre tän- 

gens skänklar sittande skifvorna i spetsen tvärt afstympade, ej half- 

manformiga. 35 Ne soctus: 
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1. N. cothurnatus MEIG. Ryggsköld gulgratt pudrad; midt- 

strimma framtill bredare, delad af fin linje, sidoflackstrim- 

mor tydliga. Bakkropp glänsande svart med hvitaktiga 

ledbakkanter. Längd 13-15 mm. — Sk.—Og. (6, 7). 
N. cyanurus EW. (@stivus). Ryggsköld ljust silfvergratt 

pudrad. Färg för öfrigt som föreg. Längd 9—ı7 mm. — 

Sk.—Lappl. (7, 8). 
3. N. socius Lw. (estivus var. b.). Lik föreg. d lätt skild 

fran föreg., 2 svårare. Längd som föreg. — S. Sv. (möjl. 

ännu nordligare). 

D 

17. Sikt. Epitreptus Lw. 

Pa grässtran och blad pa fält och betesmarker. 

Artöfversikt. 

I. Ben svarta, lår och skenben med gulröda eller kastanjebruna fläckar. 

I. E. cingulatus. 

II. Ben svarta, endast skenbenens baser rödbruna. 2. E. arihriticus. 

1. E. cingulatis FABR. Gulgra. Ryggsköld som föreg. Bak- 

kropp nästan svartbrun med gulaktiga ledbakkanter, med 

spår af 3 mörka flackstrimmor. Längd 10—14 mm — 

Sk., Og., Gottl., (6—8), 
. £. arthriticus ZETT. Brungra eller askgrå. Ryggsköld 

som föreg. Bakkropp askgra med gulgraa ledbakkanter. 

Längd 14—16,5s mm. — Sk., Ol. (6, 7). 

D 

21. Fam. Sväfflugor. Bombyliidæ. 

Hufvud af mellankroppens bredd eller smalare. Anten- 

ner treledade; 3. leden oringlad, i spetsen med borstkrans 

eller ändspröt, som stundom kan saknas. Punktögon finnas. 

Sugrör oftast långt, hornartadt, spetsigt eller stundom kort 

och med breda sugytor. Bakkropp 6—8-ledad. Ben svaga, 

af medellängd; de bakre vanl. längst. Vingar 1 hvila half 

öppna eller utbredda. 3. längsribban gaffelklufven i regel. 

Diskfält finnes (fig. 23). 

Sväfflugorna ha erhållit sitt namn af, att de ofta synas sväfva öfver 

blommor, i hvilka de suga honung. 

Larverna hafva tydligt hufvud. Puppor fria. 
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Öfversikt af underfamiljer och släkten. 

I. Antenner vid basen aflägsnade fran hvarandra. Pannan 
hos båda könen bred. 1. underfam. Anthracine. 

A. Antenner i spetsen med borstkrans. I. Argyramoeba. 

B. Antenner i spetsen utan borstkrans. 

1. Fötter med häftskifvor. 2. Hemipenthes. 
2. Fötter utan häftskifvor. 3. Anthrax. 

II. Antenner vid basen närstående. Pannan hos ¢ så smal, 

att ögonen nästan beröra hvarandra. 

A. Sugrör kort, föga framträdande. 
2. underfam. Zomatumne. 

4. Lomatia. 

B. Sugrör långt, hornartadt; om sugröret är kort, saknas 
diskfält. 3. underfam. Dombylune. 

I. Diskfält saknas. 5. Glabellula. 

2. Diskfält finnes. 

a. Analfält öppet. I. antennleden mycket längre än 2. 

g. Främre basfältet längre än bakre. 

6. Bombylius. 

8. Främre basfältet lika långt som bakre. 
7. Systechus. 

b. Analfält slutet. ı. och 2. antennlederna näst. 

lika långa. 8. Phthiria. 

I. Underfam. Anthracinæ. 

1. Sikt. Argyramoeba SCHIN. 

Medelstora, svarthariga arter med ungefär fyrkantig rygg- 

sköld och täml. kort, laghvälfd bakkropp, den senare ofta 

med silfverfläckar. Sugrör obetydligt. Ben tunna och smala. 

Vingar i hvila halföppna, med svarta teckningar. 
Arterna förekomma på blommor och blad. 

Larverna lefva parasitiskt i fjärilpuppor eller hos steklar. 

Artöfversikt. 

I. Den svarta vingfärgen räcker långt bakom vingmidten och lämnar vid 

vingspetsen och bakkanten blott smala ställen fria, hvilka aldrig äro 

fullt glasklara. I. À. anthrax. 
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II. Den svarta vingfärgen räcker på sin höjd till vingens midt och läm- 

nar fri den glasklara spetshälften, där några mörka punkter finnas. 

A. Vingar i yttre hälften med 2 fria fläckar (på 3. längsribbans för- 

greningsställe samt vid basen af 3. ur diskfältet utgående ribba). 

2. A. ethiops. 

B. Vingar i yttre hälften med 3 fria fläckar (utom föreg. en fläck à 

basen af de tvä första ur diskfältet utgäende ribborna). 

3. A. varia. 

1. A. anthrax SCHRANK (sinuata). Svart; svartharig. Rygg- 

sköld framtill hvitaktigt hårig. Bakkroppens 1. led pa si- 

dorna hvithärig; 2. och 3. lederna med silfverfläckar; 6. 

leden med i midten afbrutet silfverband. Längd 6—11,5 

mm. — Sk.—Lappl. (6—8); allmännare norrut. 
2. A. œthiops FABR. Svart; ôfvervägande svarthärig. Bak- 

kropp med silfverfläckar och band; sista leden glänsande 
silfverhvit. Längd 6-8 mm. — Og., ÖL, Stockh. (7); sälls. 

3. A. varia FABR. Lik föreg. Sista bakkroppsleden hvit 

och svartfläckig. Längd 5—8 mm. — S. Sv. (6, 7); sälls. 

2. Slkt. Hemipenthes Lw. 

Som föreg. släkte. 

1. H. morio L. Djupsvart; näst. fullständigt svarthärig, blott 

framtill på ryggskölden och à bakkroppens bas och sidor 

med gulröda hår. Vingar ungefär som Arg;yramoeba anthrax, 

som den mycket liknar. Längd 6—11 mm. — S. o. m. 

Sv. (0,7). 

3. SIkt. Anthrax Scop. 

Kroppsform som hos föreg. släkten. Den svarta färgen 

vanl. afbruten af gula teckningar. 

Flugorna äro lifliga i solsken och sväfva ofta öfver sandfält och vägar, 

där de gärna sitta pä marken och sola sig. 

Larverna lefva som parasiter i larver och puppor af fjärilar eller 

steklar. 

Artöfversikt. 

I. Vingar ätminstone till hälften med svarta eller bruna teckningar. 

A. Skutell tegelröd eller rödgul. Vingteckning brun. 1. A. fenestratus. 

B. Skutell svart. 2. A. maurus. 
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IT. Vingar utan skarpa svarta eller bruna teckningar, 

to 

un 

A. I bakändan, pà sidorna om tarmöppningen tvä hvita härfläckar. 

| | 3. A. circumdatus. 

B. Bakändan med tvä gula fläckar. 

1. Bakkroppens beklädnad af länga, guldgula här sä tät, att ledernas 

gula tvärband ej eller knappast synas. 4. A. hottentottus I. 

2. Bakkroppsledernas gula tvärband — om sädana finnas — tydliga. 

a. Smärt, medelstor art. 5. A. cingulalus. 

b. Stor, bred art. 4. A. hottentottus. 

. A. fenestralis FALL. Ryggsköld gulbrunt hårig; bröst- 
sidorna med snöhvita band och fläckar. Bakkropp med 

hvita tvärband eller sidofläckar. Vingar till inre 2 tredje- 

delarna svartbruna med vanl. 4 glasklara »fönsterfläckar». 
Längd 8—12 mm. — Sk —Lappl. (7, 8). 

. A. maurus L. Ryggsköld sammetsvart, på hvarje sida med 

en snöhvit längsstrimma. Bakkropp ofvan svart, med 2 

hvita (stund. i midten afbrutna) tvärstrimmor. Vingar brun- 
svarta, endast i bakkanten glasklara; den mörka färgen 

skjuter ett utskott bakåt, hvarigenom det glasklara delas 

i 2 fläckar. Nagra smärre punkter i det mörka näst. eller 

helt glasklara. Längd 6—9,; mm. — Sk.—Lappl. (6—8). 
A. circumdatus MEIG. Kropp svart med guldgula har, 
dels långa, utstående, dels kortare, tilltryckta. De senare 

bildande a bakkroppen tvärband, som tydligt synas. 4 

med 2 tvärband, 2 med 4—5, af hvilka 2 äro bredare än 

de öfriga. Längd 9—12 mm. — Sk.—Härjed. (7, 8). 
A. hottentottus L. (favus). Ae 

Fig. 23. Behäring som föreg. N 
gula tvärband pa bakkrop- N 

pen. Längd till 15 mm. — 

Sk.—Uppl. (6, 7). 
. A. cingulatus MEIG. Bakkrop- Fig. 23. Vinge af Anthrax hotten- 

totius. pens tvarband hos ¢ 2—3, 

hos © 5. Längd till 12 mm. — Sk.—Uppl. (6, 7) 

2. Underfam. Lomatiinæ. 

4. Slkt. Lomatia MEIG. 

Täml. liten art, föga starkt beharad. 3. antennleden kä- 

gelformig, med kort, spetsigt ändspröt. Ryggsköld äggrund, 
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något hvälfd. Bakkropp lang, elliptisk, laghvälfd. Vingar 1 

hvila halföppna, ofläckade. Ben tunna. 

Flugorna föredraga öppna, torra, gräsbevuxna platser och uppehälla 

sig med förkärlek på korgväxter. 

1. L. lateralis MEIG. Svart. Ryggsköld och bakkropp grä- 

gult håriga. :s alla bakkroppsdelar med gula bakkanter; 

© med 1.—3. bakkroppsledernas sidor bredt gulröda. Längd 

7 mm. — OL. 

3. Underfam. Bombyliine. 

5. Slkt. Glabellula Bezzi. 

Liten, naken art med höghvälfd 

ryggsköld och lägt sittande hufvud. 
Bakkropp rundad. Antenner korta, 

3. leden spolformig med kort, tjockt 

spröt. Sugrör kort, nästan vagrätt 

framskjutande. 

I. G. axctica ZETT. Forest bild: 

fig. 24. Glänsande svart. Längd 

1,5 mm. — Jämtl.—Blek. 

Fig. 24. Glabellula arctica. 

6. Slkt. Bombylius L. 

Taml. stora eller medelstora, i viss man humlelika arter, 

gult tathariga, med höghvälfd ryggsköld och rund, kort, hvälfd 

bakkropp. 3. antennleden är förlängd, af olika utseende, med 

treledadt ändspröt. Ben långa och tunna. Vingar i hvila 

utbredda. 

Arterna ha en snabb, säker flykt, de uppehälla sig ofta sväfvande pä 

samma punkt i luften: när de suga honung, hälla de sig sväfvande utan- 

för blomman. 

Pupporna funna i sand och jord. Larver (B. major o. medius) para- 

sitera i bon hos Andrena-arterna. 
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Artôfversikt. 

I. Vingar punkterade. 1. B. medius. 

II. Vingar ej punkterade. 

A. Vingar vid framkanten med brun, bakåt skarpt begränsad färgning. 

2. B. major. 

B. Vingar alldeles glasklara eller med matt, ej skarpi begränsad skugg- 

ning vid roten eller framkanten. 

1. Skägg guldgult. 3. B. minor. 

2. Skägg hvitaktigt glänsande, 4. B. albibarbis. 

I. B. medius L. Ryggsköldens hår gulbrunt. Likaså bak- 
kroppens, som bakat är ljusare gul—gulhvit. Buk svartbrun. 

Vingar vid vingroten och längs framkanten mörkbruna. 

Vingpunkterna hufvudsakligen på tvärribbor, där ribbor 

mötas och i ribbspetsarna. Längd 10—14 mm. — Sk.— 

Uppl. (6, 7). 
Salls. pa blommor, särskildt Viscaria vulgaris. 

No B. major EL. För- 

storad bild, fig. 25. 
Har brungult, pa 
bröstets sidor och 

undersida snohvitt. 

Bakkropp undertill 

i midten brunsvart. 

Längd 9—12 mm. 

— Sk.—Lappl. (4 

—6). 
Sälls. pa salg m. m. 

B. minor I. (inbegr. pumzlus). Har lifligt guldgult. Längd 

7—9 mm. — Sk.—Värml. 
Sälls. pa blommor. 

( 

Fig. 25. Bombylius major. 

Os 

4. BD. albibarbis ZETT. Hardräkt ljusare an hos föreg. Längd 

8 mm. — Sk. (8). 

Salls. pa sandstrander. 

7. Sikt. Systæchus Lw. 

Till byggnad, utseende och uppträdande som föreg. 

Arterna flyga vanligen öfver sandfält. 
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Artôfversikt. 

I. Längd 6 mm. eller däröfver. I. S. aurulentus. 

II. Längd 5 mm. eller därunder. 2. S. sulphureus. 

1. 5. aurulentus MEIG. Svartbrun med tät, brungul hardrakt. 

ansd 6—8 mm. — Öl} Gottl (6,7) 
2. 5. sulphureus MIKN. (minimus). Lik föreg. Längd 4,5—5 

rome SE FÖL Gottla(7) 

8. Slkt. Phthiria MEic. 

Sma, föga håriga arter, af öfvervägande gulgrå färg. 3. 

antennleden lång, spolformig, med kort och otydligt ändspröt- 

Ryggsköld äggrund, starkt hvälfd. Bakkropp kägelformig (4) 

eller elliptisk (©). Ben långa och tunna. Vingar i hvila half. 
öppna eller takformigt liggande, längre än bakkroppen. 

Uppehålla sig på blommor, i synnerhet af korgväxter, i hvilka de 

suga honung. 

Artöfversikt. 

I. Panna starkt framskjutande. 3. bakkantfältet mot vingkanten starkt 

afsmalnande. I. P. pulicaria. 

II. Panna obetydligt framskjutande. 3. bakkantfältet mot kanten obetyd- 

ligt afsmalnande; dess längsribbor näst. parallella. 2. P. canescens. 

I. P. pulicaria MIKN. Längd 2—5 mm. — S. Sv. (7, 8). 

2. P. canescens LW. Lik föreg., äfven storleken. — Sk., Gottl. 

22. Fam. Stilettflugor. Therevidæ. 

Hufvud ungefär af ryggsköldens bredd. Antenner’ 3-le- 

dade; 3. leden med mycket kort ändspröt. Sugrör kort med 

breda sugytor. Ögon hos { sammanstötande, hos © åtskilda 

genom en bred pannstrimma. 3 tydliga punktögon. Rygg- 

sköld platt. Bakkropp 7-ledad, lång, stundom längre än vin- 

garna. Ben smärta, täml. långa. Vingar med gaffelklufven 
3. längsribba och med diskfält, fran hvilket utgå 3 ribbor; 

en 4. ribba utgår från bakre basfältet. 
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Larverna hafva tydligt hufvud. Puppor fria. 

Flugorna lefva af rof. 

Ofversikt af släktena. 

I. Underansikte tätt harigt. 1. Thexeva. 
II. Underansikte naket. 2. Psilocephata. 

1. Sikt. Thereva LATR. 

Medelstora, ofta täthåriga arter af smärt form. 

Flugorna anträffas på buskar, häckar m. m. 

Larverna lefva i jord, i svampar o. d. 

Artöfversikt. 

; Hanar. 
I. Bakkropp starkt gulhärig. 

A. Bakkroppslederna med en rad svarta här framför bakkanten. 

3. T. subfasctata. 

B. Bakkroppslederna utan svarta här i bakkanten. 

1. Den gula behäringen inskränker sig till ledernas bakkant, hvari- 

genom bakkroppen blir svart- eller gulbandad. I, T. nobılitata. 

2. Den gula behäringen utbredd sä att bakkroppen, sedd snedt fram- 

ifrän, endast visar en midtrad sammetssvarta fläckar. 

2, m. julyar 

11. Bakkropp svart med hvita ledgränser eller till större delen silfverharig. 

A. Bakkropp silfverhärig. 

1. Vingar brungula; deras tvärribbor med fläckar. 4. T. aniles. 

2. Vingar glasklara ; deras tvärribbor utan fläckar. 

a. Svängkolfvens knopp gulhvit. 5. T. annulata. 

b. Svängkolfvens knopp mörk (endast i viss belysning silfver- 

glänsande. 6. T. lunulata. 

B. Bakkropp svarthärig med gulhvita eller hvita ledgränser. 

1. Bakkroppens utspärrade här till större delen svarta. 

a. Panna svart- och grähärig; vingar ljusare än följ. 

7. T. plebeja. 

b. Panna svarthärig; vingar mörkare. 13. T. ursina. 

2. Bakkroppens utspärrade hår grahvita—hvita. 

a. Längs- och tvärribbor tydligt skuggkantade. 10. T. fuscinervis. 

b. Längsribbor ej tydligt beskuggade. 

vy. Längd minst IO mm. 

*, Bakkroppens behåring af vanlig beskaffenhet. 

8. T. velula. 
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**, Bakkropp långt och tätt hvitullig. 9. T. lanata. 

3. Längd under 3 mm. 

+. Tvärribbor tydligt beskuggade (säll. äfven längsribborna). 

12. T. marginula. 

#**, Tvärribbor ej eller otydligt beskuggade. 

11. T. bipunctata. 

Honor. 

I. Bakkropp öfvervägande guldgulhärig. 

A. 7. bakkroppsleden glänsande svart. 

1. Bakkropp svart och gulbandad. I. T. nobilitata. 

2. Bakkropp guldgulhärig, endast en rad midtfläckar svarta. 

Aue julvn: 

B. 7. bakkroppsleden gulpudrad. 3. T. subfasciata. 

II. Bakkropp svart eller brunaktig med hvita ledgränser. 

A. Panna utan glänsande pannknöl. 

1. Vingar bruna med skuggade tvärribbor. 4. T. anilis. 

2. Vingar glasklara utan skuggade tvärribbor. 

a. Svängkolfvens knopp gulhvit. 5. T. annulata. 

b. Svängkolfvens knopp mörk. 6. T. lunulata. 

B. Panna med glänsande pannknöl. 

I. Vingarnas tvär- och, delvis, langsribbor tydligt brunskuggade. 

Pannknöl näende punktögonen. 10. T. fuscinervis. 

2. Vingarnas längsribbor ej tydligt brunskuggade. 

a. Pannknöl ej näende punktögonfältet. 

y. Mindre arter, under 10 mm. 

+ Pannknöl upplöst i 2 glänsande fläckar, som äro tydligt 

skilda. 11. T. bipunctata. 

** Pannknöl nedifrån så djupt inskuren, att dess båda hälf- 

ter blott sammanhänga vid öfre kanten eller äfven där 

åtskiljas men biott af en fin ljus linje. 12. T. marginula. 

8. Större art, öfver 10 mm. Pannknöl upplöst i 2 fläckar; 

déssa någon gång så närstående, att de bilda ett samman- 

hängande tvärband. 13. T. ursina. 

b. Pannknöl naende punktögonfältet. 

r.. Pannknöl knappt naende det nedre (främre) punktögat. 

7. T. plebeja. 

8. Pannknöl genom utskott räckande förbi främre punktögat, 

vanl. naende de bakre. 8. T. vetula- 

1. T. nobilitata FABR. Ryggsköld hos ¢ tätt beklädd med 

gula här, bland hvilka svarta borst äro inströdda. Den 

gula behäringen hos & öfverallt kortare och glesare. Längd 

10—12 mm. — Sk.— Västerb. (6—8), allm. 
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T. fulva MEIG. Ryggsköld hos d tätt beklädd med gult 
har. Härbeklädnad hos $ kortare och glesare. ©:s panna 
ej ofvantill svarthårig. Längd 12 mm. — Ög. 

T. subfasciata SCHUMM. Ryggsköld och bakkropp som 

föreg.  :s panna med korta, svarta hår omedelbart öfver 

antennerna. Längd 9—ıı mm. — Sk.—Uppl. 

T. anilis L. Ryggsköld askgra med 2 ljusare, stund. 

otydliga, smala längsstrimmor. Bakkropp hos ® täml. 

bar, af gulaktigt askgrå färg. Längd 9—11 mm. — Sk. 
—Lappl. (6—8); allm. 
T. annulata FABR. Ryggsköld som föreg. Bakkropp hos 
2 grahvit, à 1.—5. lederna med halfcirkelformiga, brun- 
svarta basfläckar, af hvilka 2. ledens är störst. Längd 

10—12 mm, — S. o. m; Sv. (538). 
7. lunulata ZETT. Lik föreg. men vingarna äro klarare, 

vingribbor och vingmärke mörkare. Längd som föreg. 

‘— Lappl., Dir. (7). 
7. plebeja L. (inbegr. /ugubris). Svart, svartharig. Ryge- 

sköld med 2 fina, stund. otydliga längsstrimmor. Längd 

8,5—11 mm. — Sk.—Lappl. (6-8); allm. 
T. vetula ZETT. Svart, graharig. Ryggsköld som föreg. 
Längd 10—12 mm. —- Lappl. (6, 7). 
T. lanata ZETT. Lik fôreg. Längd 11 mm. Endast d 

känd. — Lappl.—Jamtl. (7, 8). 

T. fuscinervis ZETT. Som föreg. Längd 8—10 mm. — 
Lappl., Jamtl. (7, 8). 
T. bipunctata MEIG. (inbegr. canescens). Som föreg. Längd 

7 20m. — Sk Oele) 
T. marginula MEIG. (albipennis). Svart, hvitharig. Rygg- 

sköld: som föreg, Länsd7., 9 mm. Sk. Öl.(6 8 

T. ursina WAHLB. d svart med gulhvita ledgränser à 

bakkroppen. © mycket lik 7. plebeja. Längd 11 mm. 

— Lappl., Boh. 

2. Slkt. Psilocephala ZETT. 

Glansande svarta arter med silfverskimrande sidoflackar. 

Kroppsbyggnad och lefnadssätt som föreg. 
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Artöfversikt. 

I. 4. bakkantfältet öppet. 

A. Vingar med klargul bas och framkant och brungult beskuggade ribbor. 

1. P. eximia. 

B. Vingar med svartbrunt beskuggade ribbor. 2. P. nigripennis. 

II. 4. bakkantfältet slutet. 5 silfverglansande. 

A. Vingar, särskildt i framkanten gulaktiga. „':s könsapparat roströd. 

3. P. ardea. 

B. Vingar glasklara. œ:s könsapparat glänsande svart. 4. P. imberbis. 

1. P. extmia MEIG. Ryggsköld med 2 fina, hvita langslinjer. 
Bakkropp med silfverskimrande fläckar. Behäring ytterst 
sparsam, ingenstädes silfverglänsande. Skenben och 1. 

tarsleder rödbruna. Längd 13 mm. — OL, Ög., Uppl. (6). 

2. P. nigripennis RUTHE (lapponica). Lik föreg. Ben helt 
svarta. Längd 10—13 mm. —- Lappl. (7). 

3. P. ardea FABR. (confinis). Kyggsköld som föreg. d ljus- 

grå med silfverglans. Längd 9— 12 mm. — Sk., Gottl. (7). 
4. P. imberbis FALL. ‘Lik föreg. 7—10 mm. — Lappl.— 

Smal. (6-—8). 

Ons Fam. Fônsterflugor. Scenopinidee. 

Antenner 3-ledade; 3. leden förlängd, utan andsprot eller 
borst. Sugrör doldt. d:s ögon sammanstötande, Q:s åtskilda. 

3 tydliga punktögon. Ryggsköld täml. lång, till utseendet starkt 

hvälfd. Bakkropp platt, 7-ledad; 2. leden bredast. Ben korta, 
oväpnade. Vingar i hvila liggande på den snedt nedåtriktade 
bakkroppen. 3. längsribban gaffelklufven. Främre basfältet 

näst. dubbelt så långt som det bakre. Diskfält med 2 ribbor 

till vingkanten. 

Larverna med tydligt hufvud. Puppor fria. 

I. Sikt. Scenopinus LATR. 

Små, nakna, smala former af öfvervägande svart färg. 

Arterna förekomma vanligast i fönster, men äfven i det fria, på 

buskar och örter. 

Larv (S. fenestralis) i ruttnande svamp. 
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Artöfversikt. 

I. Ben gula eller gulbruna 1. S. fenestralis. 

Il. Ben svarta, blott tarserna gulaktiga. 2 Se Nigen. 

1. S. fenestralis L. (inbegr. fuscinervis, graminicola). Metall- 

glänsande svart. Bakkropp ofta med smala, hvita tvär- 

strimmor. Bakskenben ej förtjockade. Längd 3,5—5,5 mm. 

Sk.—Uppl. (6—8); allm. 

S. niger DEG. Svart. Bakkropp som föreg. Bakskenben 

mot spetsen förtjockade. Längd som fôreg. — Sk. 

Jämtl. och Ängerm. (5 — 8). 

No 

UBER ZWEI PATAGONISCHE COLLEMBOLA. 

Von 

Einar Wahlgren. 

Cryptopygus parallelus WAHLGR. 

Syn. Isotoma parallela WAHLGR. 1900. 

Als ich im Jahre 1900 in dieser Zeitschrift /sofoma pa- 

rallela beschrieb, war die Gattung Cryptopygus WILLEM noch 

nicht aufgestellt. Ich reihte deshalb die Art in die Gattung 
Tsotoma ein. Als ich aber mit der Bearbeitung der Collem- 

bolen der schwedischen Südpolarexpedition beschäftigt war 

und dabei Cryptopygus cœcus WAHLGR. kennen lernte, fiel 

mir der Gedanke ein, dass /sotoma parallela auch eine Cryp- 

fopygus-Art sein muss. 

Als ich jetzt die Gelegenheit gehabt habe, das einzige 
im Reichsmuseum zu Stockholm aufbewahrte Exemplar einer 

nochmaligen Prüfung zu unterwerfen, hat sich dieser Gedanke 

als richtig erwiesen. Die Figur 6 (l. c.) ist insoweit nicht 

korrekt, als sie eine nicht befindliche Grenzlinie zwischen Abd. 
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V und VI zeigt, welche Linie nur von einer im Präparat 
gebildeten Hautfalte herrührt. 

Cryptopygus parallelus ist mit C. cecus nahe verwandt, 

was besonders durch den Bau der Mucrones hervorgeht; auch 
ist eine Reduktion der Augen und des Pigments bei beiden 

eingetreten, welche aber bei €. cæcus weiter als bei C. paralle- 

lus hervorgeschritten ist. 

Biclavella patagonica WAHLGR. 

Syn. Neanura patagonica WAHLGR. 1900. 

Biclavella pallida WILLEM 1902. 

Als ich gleichzeitig mit voriger Art Neanura patagonica 

beschrieb, wurde von mir angegeben, dass diese Art nur ein 

Postantennaltuberkel hätte. Ich erinnere mich aber lebhaft, 

dass ich im ersten Augenblicke bei dem Durchsichtigmachen 

des einen verhältnissmässig gut erhaltenen Exemplares zwei 

postantennalorganähnliche Bildungen ganz wie bei Bzclavella 

angeordnet gesehen habe, aber da solch eine Gruppierung 

von Postantennaltuberkeln früher unbekannt war, und da das 

hintere Tuberkel allmählich undeutlicher und beinahe unsicht- 

bar wurde, glaubte ich, dass es nur eine Täuchung war. Bei 

einer nochmaligen Untersuchung des im Reichsmuseum be- 

fndlichen Präparats habe ich mich überzeugen können, dass 

meine ursprüngliche Wahrnehmung die richtige war, und dass 
ich unrecht darin that, dieselbe zu unterdrücken. Neanura 

patagonica gehört also der Gattung Pzclavella und ist mit 

Biclavella pallida synonym. Die Segmenthöcker sind auch 

sechsreihig angeordnet. An Abd. V sind aber die beiden 

dorsalen dicht nahe einander gestellt, und die Medial- und 

Dorsolateralhöcker mit einander verschmolzen. 
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sekreterare, Stockholm. Entomologiska Föreningens ordförande. 

Yngve Sjöstedt, professor, intendent vid Naturhistoriska 
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Sven Lampa, professor, föreståndare för Statens Entomo- 
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Claes Grill, öfverstelöjtnant, fortifikationsbefälhafvare, Gö- 
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rabatt. Lösa häften säljas ej, men af en del af de 1 tidskriften 
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2-3 Ore pr sida. 
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Undersôkningar af grankottar 1907. 

Den 17 januari erhölls fran jägmästaren ARVID NILSSON 

i Karlstad nagra grankottar jämte ett meddelande, att »gran- 

kottarna i Värmland äro i år så angripna af insekter af olika 

slag, att de äro från praktisk synpunkt odugliga. Tortrix 

strobilana och den jag i fjol sande prof af äro värst. Den nu 

i fråga varande insekten återfinnes i hvar femte—tionde kotte. 

Har för dessa insekters skull måst upphöra med grankott- 

uppköpet, och man kan säkerligen pasta, att insekten är af 
verklig ekonomisk betydelse». 

Då utförliga undersökningar borde göras rörande detta 

förhållande, men det erhållna materialet var alltför ringa här- 

till, begärdes och erhölls i mars månad en säck full med 
kottar, hvilka fördelades i olika burar och kärl, som sedan 

förvarades i kallrum. 

Äfven från jägmästaren GUNNAR SCHOTTE erhölls prof, 

mestadels bestående af granfrö från Skogsvårdsföreningens 

frökontrollanstalt, åtföljdt af begäran om upplysningar. Fröet 

var sannolikt utklängdt i rum med artificiell värme. 
Det är visserligen alltför tidigt att redan nu lämna ut- 

förligt meddelande om resultatet af undersökningarna, emedan 

utkläckningen af parasitsteklar ännu fortgår, och de af jäg- 

mästaren NILSSON omnämnda gula larverna ej börjat för- 

vandlas till puppor (juni månad), men jag har ansett mig böra 

så snart ske kunnat omnämna, hvad som hittills iakttagits, 

för att möjligen framdeles återkomma till ämnet, då de många 
parasiterna blifvit bestämda, hvilket kan ske endast genom 

specialister. 

Det visade sig snart, att den ofvannämnda uppgiften om 

angreppets styrka ej var öfverdrifven, utan tvärtom, och att 

det var fråga om en verklig härjning, som längre fram på 

våren betydligt tilltog. 

Entom. Tidskr. Årg. 28. H. 4 (1907). 13 
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Värst af alla syntes grankottvecklarelarven (Grapholitha 

strobilella L. = Tortrix strobilana L.) vara. Han hade börjat 
angripa och förstöra fröen redan föregående höst, men kunde 

då ej göra betydligare skada, såsom varande ännu för späd 

därtill. Fröen angrepos sedermera det ena efter det andra, 

så ofta kylan ej lade hinder i vägen, ända långt in i maj. 

Från de gångar larven bildat inuti kottarna dels längs mär- 

gen och dels härs och tvärs, satte han sig i beröring med 

fröen, gnagde hål i dem och söndersmulade kärnan. Smu- 

lorna och ibland dessutom kåda uppfyllde sedan fröskalen 

ofta helt och hållet. Angreppet tycktes hafva skett utifrån, 
åtminstone i de flesta fall, men det är svårt att nöjaktigt för- 
klara, hur det tillgått; troligen låter detta sig bättre göra om 

hösten. Något spår efter larvskinn eller andra insekter kunde 

jag aldrig varseblifva i dylika frön. Under vintern funnos rätt 

många frön med oskadade kärnor i en del kottar, men ju 

längre det led frampå våren, desto färre voro de, och slut- 

ligen fanns knappast ett enda sådant frö tillstädes. I slutet af 

maj framkommo de flesta fjärilarna i kallrum och ute i det fria 

något senare, i början af juni. De dogo snart i rummet, och 

hvar äggläggningen sker ute vid nämnda årstid är svårt att 

säga, troligen i blommorna af gran och möjligen äfven i ars- 
gamla kottar. Men ännu i juni funnos larver i kottarna, fast 

de flesta fjärilar uppträdde i maj. Här ma anföras resultatet 

af ett par undersökningar. 

Den 29 april ertappades i en kotte tre vecklarelarver och 

dat voxor af dessarskada dennes ar Ferne 50 

helay kong He rn 1 RR 44 

fommsina deo, eo scr PITE ee TT 

bebodda af gallmygglarver -. 25 

af stekellarv en er EME EEE I. 130 

Detta var största antalet oskadade frön, som anträffades 

i en enda kotte, och blott en till visade ett nagorlunda stort 

tal, nämligen 10. 
Den 17 maj. Tva nagot mer än halfväxta vecklarelarver 

Afi dessatskadadesirony.-2 ae 58 

fron; med jhelaskamior or ee 16 

» Sa 0) 0010 NEN OM ME cee 19 

» »myoglarver... u. ee EEE 72 100 
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Att antalet kärnor ej var mindre, berodde nog därpa, 

att larverna ännu voro blott halfväxta och därför ej hunnit 
förstöra flera. 

Antalet af vecklarelarver skadade frön var nog större, 
ty då fröen voro alldeles borta, eller där blott frövingen fanns 

kvar, lämnades de ur räkningen. Huruvida de oskadade fröen 

voro grobara eller ej, kan jag dock ej uppgifva. De om- 

nämnda tomma fröen voro så beskaffade, att blott huden, som 

omger själfva kärnan samt inuti denna en torr och skrump- 

nad rest funnos kvar. Hvad som orsakat detta, är för mig 

obekant. 

Utanpå kottarna kröpo några skinnbaggar (Gastrodes 
abietis L.), och hade dessa möjligen öfvervintrat mellan fjällen. 

Jag släppte ett par stycken i ett glasrör, där en klufven kotte 

med lätt åtkomliga vecklarelarver införts, men kunde ej märka, 

att de brydde sig om larverna, och de dogo snart. Att de 

skulle kunna komma åt de i gångarna eller fröen befintliga 

larverna är dessutom föga troligt. 
De af jagniastar SCHOTTE sända fröen lämnade redan 1 

april och början af maj rätt många små, grönglänsande stek- 

lar (Pteromaliner), som utkommit ur runda hål i skalen, oaktadt 
fröen voro klängda under hög värme; men mygglarverna i dem 

voro, som det tycktes, alla döda och torkade. Pteromalinerna 

äro ännu obestämda, men att de ej tillhöra någon i Sverige 
eller Tyskland såsom fröätare känd art, synes vara alldeles 

säkert. Det är ej osannolikt, att de äro parasiter på mygg- 

larver, ty i samma frö som en sådan kan parasiten 1 full- 

bildadt tillstånd någon gang påträffas, men vanligen synes ej 
till nagra rester efter värddjur. For att få visshet härom, 

maste undersökningen göras på senhösten. I ett frö fann jag 

en liten parasitlarv, som var af gulaktig färg, utanpå en 
mygglarv. 

En och annan blåaktigt hvit, rynkig och med tva små 
bruna käkar försedd larv anträffades inuti fröen. Dessa larver 

tillhörde någon liten parasitstekel och voro oförändrade i 

juni. Om de äro parasiter pa de gula mygglarverna eller 

lefva af kärnan, kunde ej med säkerhet utrönas. De lefde 

emellertid långt in på sommaren, och tillhörde möjligen den 

pteromalin, som redan tidigt på våren framkom ur fröen. 
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Af gula mygglarver /Cecidomyia) anträffades manga, blott 

ett exemplar i hvarje frö, men någon puppa stod ej att 

finna. Det är möjligt, att dessa larver tillhöra C. strob7 

WINN., emedan de deformera fröen, liksom denna säges 

göra. Nämnda art skall af KALTENBACH i fullbildadt till- 

stånd hafva erhållits ur på marken liggande grankottar. Då 

jag ej in i juni lyckades finna pupporna i fröen, ar det 

ju sannolikt, att larverna förblifva i kottarna och med dessa 

nedfalla till marken samt först där utvecklas följande höst. 

Frågan är ännu ej utredd, hvarför jag lagt ett parti kottar 

ute på marken för att under sommar och höst undersöka 

en och en i sänder och möjligen lära känna utvecklingen. 

Den skada dessa mygglarver åstadkomma, beräknar man i 

Tyskland till 15 9/0, och under det nu snart gångna året torde 

hos oss procenttalet kunna räknas ännu högre. Visserligen 

var detta något mindre i en del kottar, men i en annan upp- 

gick det till en tredjedel eller öfver hälften af uttagna frön. 

I början af maj utkommo ur kottarna en ganska stor 

myckenhet af gallmyggor, men dessa voro sannolikt af en 

helt annan art än de andra, hvars gula larver lefde i fröen, 

ty utkläckningen af dem upphörde alldeles efter några dagar, 

medan de gula larverna ännu funnos kvar oförändrade. De 
voro grågula, mörkbruna på ryggen och köttfärgade på bak- 

kroppens undersida. Vid en närmare undersökning af kot- 

tarnas inre, påträffades i den tjockare delen af kottfjällens 

bas gångar och hålor, hvari hvita, aflänga och mot ena ändan 
smala och halsformiga, ogenomskinliga kokonger! funnos. 

Några sådana kokonger insamlades i ett glasrör, och ur dem 

kommo sedermera ett par myggor, som liknade de förut ur 

kottarna framkomna men ej den af WINNERTZ beskrifna arten. 

Dessa mygglarver göra troligen blott ringa skada, och 
denna skulle då bestå i hindrandet af kottarnas och fröens 

normala utbildning, hvilket borde äga rum efter blomningen, 

medan kottarna äro små, ty det synes vara kort efter denna 

tid, som myggorna flyga omkring och lägga ägg. Sedan 

kottfjällen blifvit fullväxta och vid basen nästan stenhårda, 

är väl larvernas närvaro där af blott ringa betydelse. 

1 Vid somliga af dessa kokonger sutto skinnen kvar efter puppor, 

hvarur myggor redan utkläckts. C8 
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Af parasitsteklar, som framkommo ur kottarna, voro de 

största antagligen fran larverna af tallkottvecklaren. 

De förut omnämnda frön, som 1 stället för utbildad kärna 

innehöllo en hvit kapsel samt inuti denna en liten skrynklig 

och förkrympt kropp, voro ganska många. Orsaken till denna 

missbildning kan nog ej tillskrifvas insektangrepp, utan någon 

annan orsak. 

Några direkt verkande utrotningsmedel mot dessa skade- 

djur hafva dessa undersökningar icke kunnat anvisa, och detta 

kan väl ingen förvånas öfver, som känner, hur oatkomliga de 
insekter måste vara, som vistas längst in i kottarna. Ett medel, 

som i hög grad måste minska deras antal, synes mig dock 

vara, att insamla kottarna och klänga dem sa tidigt som möj- 

ligt, innan vecklarelarverna hunnit göra någon större skada, 

och detta i synnerhet de ar, da det visar sig, att larver aro 

talrika, d. v. s., att de finnas i nästan hvarje kotte. Af före- 

stående synes nämligen, att redan ett par eller tre sådana 

larver äro tillräckliga för att med hjälp af mygglarverna för- 

störa nästan hvart enda frö, om de få husera ostörda ända 

till fram i maj månad, då puppstadiet inträder. 
Ju varmare man kan ha det i klängningsrummet, utan att 

fröens groningskraft förloras, desto bättre, ty att åtminstone 

mygglarverna däraf taga skada, tror jag mig hafva funnit. 

Ett litet experiment gjordes för att utröna, om de ska- 

dade fröen skulle kunna franskiljas därigenom, att man lade 

dem i vatten. Af de genom jägmästaren SCHOTTE sända 

fröen afräknades 455 stycken och lades i en skal med vatten. 

I följd af terpentinhalten flöto de flesta i början, och gjordes 

därför ingen undersökning förrän efter tva dygn. Da voro 

146 eller nära tredjedelen flytande i vattenytan, och af dessa 

befunnos skadade: 

af grankottvecklarelarver, eller med förkrympt kärna 129 

RON POSE lin ae lg AP ne EN a 3 3 
försedda med hal, troligen efter utgångna steklar _. 12 
TAG Cl OCT SST REN pose le Re a isch 2 146 

Af de 309 frön, som sjönko till örten. voro: 

försedda med mer eller mindre utbildade kärnor... 174 

algskeikellarveribebodda NANNA un. 14 

MAMA VET HO ON) M nn en uns: 87 

ME RENE TOUTE ROIS me... ur... 34 309 
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Af ofvanstaende synes, att ett önskvärdt praktiskt resul- 

tat ej erhålles genom fröens stöpning i vatten, da äfven så- 
dana frön, som äro tomma eller bebodda af larver, kunna 

sjunka till botten. Dock kan det ju vara af någon vikt, att 
af 455 frön 146, eller omkring en tredjedel, kunde på nämnda 

sätt afskiljas såsom alldeles odugliga till sådd. 
Att undersökningar äfven på hösten äro nödvändiga för 

att få en del spörsmål rörande dessa skadedjurs och para- 
siters betydelse för skogshushållningen besvarade, synes emel- 

lertid vara patagligt. Om vidare undersökningar kunna komma 

att företagas här vid Anstalten är osäkert, då skogsinsekterna 

ej egentligen tillhöra dess verksamhetsfält, hvarför det vore 

önskligt, om någon skogstjänsteman eller annan för den prak- 

tiska entomologien intresserad person ville upptaga ämnet, 

då frågan ju är af ganska stor betydelse för skogshushåll- 
ningen och ej synes tillhöra skogsförsöksanstaltens verksam- 

het. Förestående kan i så fall möjligen blifva till någon led- 

ning för den, som vill fullfölja ett så intressant arbete. 

Sedan ofvanstående blifvit satt, har en ny undersökning 

af de från Värmland sända grankottarna ägt rum, nämligen 

den 27 september. De lågo under sommaren ute under bar 

himmel hela tiden och voro då utsatta för väderlekens alla 

växlingar. Kottfjällen hade, liksom fallet är med på marken 

i skogen liggande kottar, slutit sig tätt intill hvarandra. 

Något frö med utbildad kärna anträffades ej nu utan 

blott tomma eller af larver angripna. Af sådana frön, som 

förut beskrifvits och antagits vara skadade af larven af gran- 

kottvecklaren (Grapholitha strobilella L.), aterfunnos manga, 
men nagon larv syntes ej till Detta utesluter dock ej, att 

sadana kunna finnas i nedfallna kottar ute i skogen, hvilka 

där uppsökts af fjärilhonorna, särskildt sådana ar, da granen 

ej allmänt blommar och sätter kottar. 

Däremot voro de gula mygglarverna /Cecidomyra) ännu 

kvar i fröen och tycktes, hvad storlek och färg beträffar, 

vara likadana som på våren, oaktadt det är svårt att förstå, 
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hvaraf de lefvat under sommaren, ty kärnorna voro redan i 

våras alldeles uppätna, hvadan larverna på sista tiden måst 
vara utan annan föda, än den, som kunde erhållas genom att 

gnaga på skalets insida. — Ingen enda puppa kunde varse- 

blifvas, och måste förpuppningen äga rum senare på hösten 

eller möjligen tidigt följande var, hvilket jag hoppas, att kom- 

mande undersökningar skola utreda. 

Ett ungefärligen enahanda förhållande tyckes det vara 

med de blåhvita stekellarver, som vistas inuti fröen, ty dessa 

befunnos nu i slutet af september vid lif och, som det såg 
ut, af ungefär samma storlek som i våras. Emellertid kan 

af ofvanstaende synas, att dessa små djurs lefnadsförhållan- 
den äro invecklade och svårförklarliga, hvilket möjligen kan 

hafva någon orsak däruti, att granen ej lämnar kottar och 

frôn alla ar. 
De större parasitsteklar, som tämligen talrikt framkommo 

ur kottarna och säkerligen lefvat i larverna af grankottveck- 

laren (Gr. strobrlella) hafva undersökts af lic. A. ROMAN och 

befunnits vara tva arter, den största, © med mycket längt 

äggläggningsrör, Æplaaltes glabratus RTZB., den mindre, © 

med kortare äggläggningsapparat, Nemeritis cremastoides 

HLMGR., samt en ännu mindre, Dracon anthracinus NEES., 

hvars larv antagligen lefvat i fröen, kanske pa andra larver. 

Entomologiska Anstalten i oktober 1907. 

Sven Lampa. 

 Statsanslag till Entomologiska Föreningen. Af. 
ven för innevarande ar har Kungl. Maj:t i nader beviljat ett 
anslag af ett tusen kronor under samma villkor som förut, för 

att sätta Föreningen i stand att fortfarande utgifva den sär- 

skilda afdelning af sin tidskrift, som är afsedd att innehälla 

uppsatser af praktiskt och mer allmännyttigt innehåll. 

Genom nämnda Förenings tillmötesgående kunna numera 

de sjutton utkomna argangarna af dessa uppsatser, hvars 

titel är »Uppsatser i praktisk entomologi», vid Entomologiska 

Anstalten utlämnas till ett pris af 50 öre per årgång, om 
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minst tio rekvireras. Förmänligast blir det naturligtvis, att 

taga alla 17 årgångarna samtidigt, da de möjligen framdeles 

utkommande äfven erhållas à 50 öre för hvarje samt sändas 
rekvirenter mot postförskott, allt efter som de utgifvas. 

I »The economic proceedings of the Royal Dublin So- 

ciety, Vol. I. Part II. XIX.» lämnar prof. CARPENTER ätskil- 

liga meddelanden om skadeinsekter i Irland under år 1906, 

och då en del af dessa kan vara af intresse äfven för oss, 

nämnas här åtminstone den viktigaste: 

Rapsjordloppan (Psylliodes chrysocephala 1.). Enligt 
C. skulle larven förut ej vara noga beskrifven, hvarför en 

lang beskrifning jämte figurer lämnas. Denna synes vara vida 

utförligare, än som är behöfligt för praktiska ändamål. — I 

min arsberättelse för 1893 är denna rapsjordloppas lefnads- 

sätt, utseende och förvandlingar beskrifna och afbildade un- 

der min vistelse pa Gotland, med anledning af en härjning 

a rapsfälten samma år. Larven urhalkade och lefde uti raps- 

stjalkarna och ofta i själfva roten. Enligt C. och andra för- 

fattare angripa jordlopporna bladen och blommorna af rofvor 

och andra korsblommiga växter. De träffas talrikast bland 

det nyss urtröskade fröet. 

Agrikultur-ekonomisk försöksanstalt i Finland. 
Enligt ett meddelande fran detta värt grannland har man 

äfven där kommit sa langt med en sadan institution, att 

byggnader pabörjats och antages blifva färdiga nästkommande 

höst, d. v. s. ar 1908. Där inrättas äfven en entomologisk 

afdelning, som lärer komma att fa disponera en tämligen 

rymlig lokal. 

Sven Lampa. 



Vära fruktträds fiender bland insekterna. 

Af 

Alb. Tullgren. 

Våra fruktträd lämna ju som bekant näring at en hel 
mängd lägre djur, speciellt insekter. Manga af dessa upp- 

träda ju ofta i oerhörda skaror och åsamka därvid frukt- 

odlaren stora skador och förluster. Det är därför af stor vikt, 

att denne lätt kan igenkänna de viktigaste af fruktträdens 
fiender för att i tid kunna vidtaga behöfliga åtgärder gent- 

emot dem. I allmänhet är det förenadt med rätt stora svarig- 

heter för den, som aldrig ingående sysslat med entomologi, 

att säkert identifiera skadedjuren. Till stor hjälp äro därför 

sådana ôfversiktstabeller, genom hvilka man från djurets lef- 

nadssätt och de skador, det framkallar, kan sluta sig till 

djurets namn. Särskildt förtjänstfullt är ett af Prof. O. KIRCH- 

NER utgifvet arbete, »Die Krankheiten und Beschädigungen 

unserer landwirtschaftlichen Kulturpflanzen», 2:dra uppl. 1906, 

hvilket är uppställdt på nyssnämnda sätt. Med ledning af 

detta hafva våra svenska skadedjur uti nedanstående tabeller 

blifvit sammanförda. 

4 

1. Äppleträdets fiender. 

A. Angrepp på roten. 

I. Sugskador. På rötterna uppkomna ärtstora knölar — 

gallbildningar — framkallade genom sugningarna af 

den s. k. blodlusen [Myszoxylus (Schizoneura) laniger 

HauUsM.] Lyckligtvis har detta skadedjur ännu ej fått 
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fotfäste i vårt land, ehuru den någon gang inkommit 
med importerade fruktträd. 

II. Gnagskador. 

ie Larver feta, mjuka, hvita med gulbrunt hufvud 

och alltid krumböjda. Flera arter. 

Ållonborrar (Melolontha-arter). 

Larver langsträckta, smala, cylindriska, glänsande 

bruna. Sista ryggpläten ofvan och längs midten 

urhalkad samt i ändan spetsvinkligt urnupen. 

Knäppare (sl. Zacon). 

B. Angrepp pa bladen. 

I. Sugskador. 

a. Det gröna färgämnet i bladen ersättes mer eller 

mindre starkt af gult eller gulhvitt, utan att sam- 

tidigt bladen bli missbildade. 

1% 

Nn 

Skadedjuren sitta alltid på undersidan, äro 

lätt synliga, långsträckta och gula. De full- 

bildade flyga, det minsta de oroas. | 

Törnrosstriten (7yphlocyba rose L.) 

Lik föreg. men vingar glasklara. Djuren äro 

mindre och hoppa blixtsnabbt sin väg, om de 

oroas. 
Applebladloppan (Psylla mali SCHMIDBG.) 

Skadedjuren hålla företrädesvis till pa bladens 
undersida under en ytterst tunn väfnad. Djuren 

äro mikroskopiskt små. Bladen kunna helt 

gulna och vissna slutligen. 
Vanliga spinnkvalstret ( 7 etranychus telarius L.) 

Bladen bli ofta på ett eller annat sätt missbildade. 

Skadedjuren mikroskopiskt sma. 

1. På bladskifvan uppkomma små, låga upp- 
höjningar, hvilka stundom bli röda och slut- 

ligen svartna. Inuti dessa lefva djuren tills 
de bli fullvuxna, lämna da bostaden genom 

ett litet hål på bladets undersida. Öfver- 

vintra under knoppfjäll m. m. 

Pärongallkvalstret | /770phyes 

(Phytoptus) pirt PaG.| 
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2 På företrädesvis bladets undersida uppkomma 

hvita eller svagt rödaktiga, filtliknande fläc- 

kar. I dessa, som utgöras af abnormt ut- 

vecklade »hår», lefver ett litet kvalster, nära 

besläktadt med föreg. art. 

Eriophyes (Phytoptus) malmus NAL. 

##_ Skadedjuren större. 

DCE Bladkanten rullas in mot bladets öfversida. 

Längst in i rullen sitter ett antal smä gul- 

röda —hvita larver af en gallmygga. 

Applebladgallmyggan |[Perrisia 

(Cecidomyia) mali KIEFF.| 

Bladet far en längsgäende bucklä, som blir 

intensivt gul- och rödfärgad. Inuti densamma 

träffas pa försommaren 

Hagtornsbladlusen (Aphis crategi KALT.) 

. Bladen bli buckliga, m. I. m. hoprullade och 

förkrympta, men bibehälla tills de vissna sin 

normala, gröna färg. 

Äpplebladlusen (Apis pomi DG.) m.f. 

II. Gnagskador. 

A. Larverna gnaga inuti bladväfnaden (minerare). 

* Fjärillarver (tydligt hufvud och ben samt vårt- 

fötter). 

a. Minorna synas endast på bladets öfversida. 

x, Minor fläckformiga. 

Cemiostoma scitella ZELL. m. fl. 

x,. Minor i form af slingrande gångar. Nepiz- 

cula-arter. 

. Minorna synas på bladets båda sidor. Gän- 

garna brungula, slingrande, börja vid bladets 

midtnerv, gå därpå mot bladkanten och där- 

efter ater mot midtnerven. 

Clercks minerarmal (Zyonetia clerckella L.) 

. Minorna pa undersidan af bladen, fläckfor- 

miga och försedda med ett litet rundt hal. 

Innehalla ej larver eller exkrementer. 

Säckdragarmalar (Coleophora-arter). 



204 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1907. 

d. Sma rödbruna, tättsittande gangar, hvilka 

sedermera skäras bort af larverna, sa att 

talrika runda hal uppkomma. 

Incurvarıa pectinea HW. 

I utlandet framkallas minor äfvenledes af 

- 

i) 

. Fluglarver (hufvud- och fotlüsa). 
Agromyza minuta MG. 

. Skalbagglarver (fotlösa med svart hufvud). 

Rhynchites-arter. 

B. Lefva ej inuti bladvafnaden. 

x,. Larver som lefva i samhällen och förfärdiga 
storre eller mindre vafnader, hvilka omsluta en 

hel kvist eller gren. 

o. Större, 16-fotade larver. 

1 

bo 

Oo 

Larv svartgra med rodbruna har samt med 

röda fläckar à ryggen. Ofversta sidovartan 

a lederna 4—10 med hvita ullhar. Lar- 

verna utklackas pa hösten och öfvervintra 

inom en ofta stor, hvit vafnad. Ett svart 

skadedjur utomlands. 

Guldsvansspinnaren (Æzproctis 

chrysorrhoca \..) 

Larv grasvart med ett bredt rostbrunt 

langsband pa hvardera sidan af ryggen. 

Kropp luden. Väfnad lik föreg. men oftast 

mindre. Hagtornsfjäriln (Aporza cratægt L.) 

Larven på ryggen med ett rödgult, pa 

hvardera sidan af ett bredt gräsvart be- 

gränsadt band. Ryggen beklädd med rost- 

gula tornar. Larverna förfärdiga pa va- 

ren en på langt hall synlig väfnad. 
Körsbärsfuksen (Vanessa polychloros L.) 

Larven blasvart, pa sidorna med blekgul, 
pa ryggen med morkare beharing. Langs 

ryggen tva rader vartor bekladda med tat 

rostgul beharing och omgifna af gula linier, 

bildande en m. |. m. fullständig kvadrat. 
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Förfärdiga ett större »bo», ofta inneslu- 
tande en stor kvantitet exkrementer. 

Björkspinnaren (Eriogaster lanestris L.) 

5. Larven med en smal hvit rygglinie, som 

på sidorna begränsas af en smal svart, en 

rödgul, en bredare svart och så ännu en 

rödgul längslinje; på hvardera sidan om 
kroppen ett bredare, blågrått band. För- 

färdigar en större eller mindre väfnad i 

grenklykor.  Ringspinnaren |Malacosoma 

(Clisiocampa) neustria 1. 

oo. Mindre, 16-fotade larver, som lefva kolonivis 

inom tunna, genomskinliga väfnader. 

Apelspinnmalen (Yporomeuta 

malinellus ZELL.) 

Xx). Larver, som lefva mellan oregelbundet hopväfda 
blad. 

+. 10-fotade larver. Larven blir c. 25 mm. lang, 
är ljusgrön, stundom gulaktig med hvita eller 

svagt gula, smala längdstrimmor. Hufvudet 

grönt-mörkbrunt (ej svart). 

Frostfjäriln (CZezmatobia brumata 1.) 
TT. 16-fotade larver. Småfjärillarver. 

1. Larven gra- eller brungrön, svagt glän- 

sande. Hufvudet, första kroppsleden ofvan 

och en fläck på den sista svarta. Vartor 
tämligen stora, svarta, hvardera bärande 

ett blektvharwis lc 18° mm. 

Knoppvecklaren [Olethreutes (Penthina) 

variegana HB.| 

NO Larven rôdgra med något mörkare vårtor. 
Hufvudet och första kroppsleden ofvan 

svartassuı ]2.} c.510! mm. 

Mindre knoppvecklaren | 7 #etocera (Tor- 

trix) ocellana F.) 

3. Larven grägrön med bleka värtor, för- 
sedda med en svart prick, där det ljusa 
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6. 

leden. 

håret. är fästadt. Hufvudet och "första 

kroppsleden ofvan svarta ell. kastanje- 

bruns Mer nm 

Häckvecklaren [Cacoecia (Tortrix) ro- 

sana L.] 
Larven brungrön. Hufvudet brunt med 

ett framat bredare streck längs midten 

och ett kortare pa hvardera sidan blek- 

gröna. Första kroppsleden ofvan med en 

brun tvärfläck och den sista med en brun, 

i midten grön, rund fläck. Vartor bleka 

med en liten svart harbärande prick. 

[Eset Oman 

Ladergula vecklaren |Pandemais (Tortrix) 

ribeana HB.) 

Larv grön. Hufvudet ljusbrunt, 1 bak- 

kanten svart. Första kroppsleden ofvan 

med en halfmanformig svart fläck, försedd 

med en blekgrön ljus midtlinie. Vartor 

bleka med en svart harbarande prick. 

Pela 8) mm. 

Leches vecklare [//ycholoma (Tortrix) 
Lecheana L.| 

Larven vaxgul med honungsbrunt hufvud, 

hvilket pa hvardera sidan har en svart 

teckning. Första kroppsleden ofvan svart 

Eier NO a 

Päronvecklaren |Acalla (Teras) Holmti- 

ana L.] 

Larv, som lefver mellan tvenne hopspunna blad, 

gröngul med ljusa punktlika vårtor, brunt huf- 

vud och en brun fläck ofvan à första kropps- 

LC 24 Emme 

Acalla (Teras) variegana SCHIFF. 

Larven lefver i ett enda pa varierande sätt 

hopspunnet, veckadt eller rulladt blad. 
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y. Lefver under en tunn väfnad och gnager af 

bladets öfversida (skeletterar) fläckvis. 

1. Larv gul- eller grågrön med brunt hufvud 

och talrika små svarta prickar på ryggen. 

EG mm. 

Bredvingade apelmalen (Szmethzs 

pariana CL.) 

NO . Larv svafvelgul. Medelst en taml. stor 

hvit väfnad sammandrages bladet uppat 

mot öfversidan, som af larven skeletteras. 

Swammerdamia pyrella VILL 

. Larv ockrabrun med mörkare längslinier 

och ljusbrunt hufvud. Lefver likt föreg. 

Swammerdamia cestella HB. 

Ow 

yy. Larver lefva inom den hoprullade bladkanten. 

1. Fjärillarv till fargen gul. Bladkanten böjer 

sig uppåt mot 6fversidan och bildar en 

liten ficka, som slutligen affärgas. 
Ornix guttea HW. 

2. Sma gulröda gallmygglarver. Se sid. 59. 

Perrisia (Cecidomyia) malt KIEFF. 

. Larver lefva inom cigarrformigt hoprullade blad 

i skottspetsarna. Tillhöra en glänsande blä- 

eller guldgrön, c. 6 mm. lang skalbagge med 

snabellikt förlängt hufvud. 

Björkrullvifveln (RAynchites betuleti FABR.) 

. Larver, som hela sitt lif lefva inom en säck- 

formig hylsa eller ett fodral, och hvilka fran 

undersidan af bladet minera detsamma. »Fo- 

dralet» förblir sittande m. 1. m. uppätriktadt pa 

en punkt under det att larven tränger in i 

bladväfnaden. 

Sackdragarmalar (Coleophora nigricella 

STPH. m. fl.) 

. Fritt lefvande insekter, som gnaga pa bladen. 

z. Högst 16-fotade (fjäril-) larver. 

a. 16-fotade larver. 
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Larver nakna. 

I bakändan med ett upprättstående horn. 

1. Larv grön, pa sidorna med röda och i 

underkanten gula snedstreck. Ändpläten 

af annan färg än kroppen samt knölig. 

L.8—9 cm. Lindsvärmaren [Dina (Sme- 

rinthus) tilie LL. 

iS) Larv grön. Hornet vid basen blåaktigt. 
Snedstrecken hvita eller gula. Andplaten 

af samma färg som kroppen. L. 8—g cm. 

Videsvarmaren (Smerznthus ocellata 1.) 

Elfte kroppsleden med 2 par sma knölar, af 

hvilka de bakre aro större. Fargen ar blagra— 

gröngra eller brunaktig, tätt beströdd med 

fina, mörkbruna streck och linier. L. 5—6 cm. 

Hagtornsflyet (Mzselza oxyacanthæ 1.) 

Larvens kropp utan utsprang eller knölar. 

1. Ljusgrön med smala, hvita rygglinier samt 

dessutom en bredare gul a hvardera sidan. 

Hufvudet gulgrönt och ryggen försedd 

med sma svarta, hvitkantade vartor. L. 

c. 3,; cm. Frukttrads- eller trapeziumflyet 

(Calymnia bapezina L.) 

to Larven mörkt sammetsbrun med otydliga, 

fina langslinier, och med 3 hvita, lang- 
sträckta fläckar framtill pa sidorna af 
kroppen. Hufvudet mörkbrunt, nästan 

svart. L. 3,,—4 cm. Trefläckiga vagflyet 
(Scopelosoma satellitia L.) 

Larvens kropp besatt med langa, gula tornar. 

Svartaktig med rödgula teckningar och ett 

bredt rödgult band längs ryggen. L.c. 5 cm. 

Körsbärsfuksen (Vanessa polychloros L.) 

Larven med enstaka pa svarta punktlika 

vårtor sittande här. Blä- eller gröngra med 
otydligt begränsade, gula längsband. L. 4—5 

cm.  Blahufvan (//oba coeruleocephala 1.) 



TULLGREN : VARA -FRUKTTRADS FIENDER BLAND INSEKTERNA. 209 

bbbb. Larver m. |. m. håriga. 

dy. 

d,. 

Larver kort- och tunnhäriga. Hagtornsfjäriln. 

(Se sid. 60). 

Larver tunt men langt hariga. 
I. 

2 2 

Ringspinnaren. (Se sid. 61). 

Larv svart med 10 smala, gula längslinier 

och ett mer eller mindre afbrutet, gult band 

tvärs öfver midten af hvarje led. Hufvudet 
svart med ett gult A-formigt streck i pannan. 

L. 6cm. Lindspinnaren (Phalera bucephala 1..) 

„. Larver med gula eller bruna härborstar pa 

ryggen. 

Lig 

bb 

Larven blåaktigt svartgrå, mörkare längs 
ryggen och öfver ledernas midt. Vartorna 
lifligt röda. Langs rygg och sidor m. I. m. 

tydligt gula linier. A lederna 4—7 gula 
el. gulbruna härtofsar. L. 3 cm. Aprikos- 

spinnaren (Orgyza antiqua 1.) 

Larven gulgrön-gulbrun-rosenröd-rödbrun med 

hår och borstar likaledes af växlande färg 

utom en borste i bakändan, som vanligen är 

rödbrun. Hufvudet gult. L. 4—4,; cm. 

Bokspinnaren (Dasychira pudibunda L.) 

Larver med strälformigt harbevuxna vartor. 

Te 

25 

Guldsvansspinnaren. (Se sid. 60.) 

Larver brungra. De 5 främre paren vartor 

äro bla, de öfriga röda. L. c. 6—7 cm. 
Löfskogsnunnan [Lymantria (Ocneria). 

dispar L.] 

Björkspinnaren. (Se sid. 61.) > 

Larven med kôttiga, vanl. harbevuxna utskott. 

Ir Larven ljusare eller mörkare gra, pa ryggen 
med svartaeller bruna teckningar,som vanligen 
bilda rutlika fläckar. Å de tre första ledernas 
sidor små, köttiga gulröda utskott ofvan 
fötterna. Varierar till färgen i hög grad. 

Entomol. Tidskr. Arg. 28. > H. 4 (1907). 14 
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> ni Dh 277, L. c. 4, cm. Poppelspinnaren (Poeclo- 

campa populi L. 

Larven svartaktigt gra eller brungra med 

hvita och rödbruna sma fläckar pa ryg- 

gen samt tva halfmanformiga bla tvär- 
fläckar framtill. En topplik varta pa elfte 

ledens ryggsida. L. 9—12 cm. Rostfärgade 
bladspinnaren (Gastropacha quercifolia 1.) 

Larven längs ryggen med ett rödgult, af en 

ytterst fin svart midtlinie genomdraget band, 

som pa fjärde leden afbrytes genom ett kort, 

svart, toppformigt utsprang. Pa elfte leden 

en af svart, hvitt och rödt tecknad upphöj- 

ning. Längs sidorna ett svartgratt band med 

smärre hvita och rödgula prickar. L. c. 4 cm. 
Aprikosflyet (Acronycta tridens SCHIFF.) 

Lik föreg. men längsbandet à ryggen svafvel- 

gult och »toppen» à fjärde leden längre. L. 

3—4 cm. Plommonflyet (Acronycta psi L.) 

aa. Larver 14-fotade. 

Ir 

bo 

Larven grön eller grabrun med en 2-spetsig, 

valkformig upphöjning a sjätte leden och 

små franslika bihang a lederna 10— 13. Le- 

derna 7 och 8 med hvardera ett par för- 

krympta vartfötter. L. c. 3,; cm. 

Citronmataren (Opzstograptis luteolata 1.) 

Larven grabrun med gulaktig rygglinie, för- 

sedd med större eller mindre hvita fläckar. 

Kroppen med talrika borstbärande vartor. 

L. c. 12 mm. Knoppspinnaren (Nola cucul- 

latella 17) 

aaa. Larver 10-fotade. 

e Hufvudet hjärtformigt. 

Le Larven ofvan vanligen rödbrun (stundom mer 

eller mindre svart- eller gulaktig) samt längs 

sidorna försedd med svafvelgula fläckar, 

som ofta bilda ett sammanhängande längs- 
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bo 

OW 

UT 

band. L. c. 3 cm. Lindmätaren (Hiberna 

defoliaria 1.) 

Grönaktigt brun eller rödbrun, längs sidorna 

med ett mörkare, upptill af ljus färg kantadt 

band. På hvarje ryggled ett par små gula 

vårtor. L. c. 3,, cm. Guldgula frostmätaren 

(Hibernia aurantiaria ESP.) 

. Larven askgrä-rödgrä med talrika smala, fint 

svartkantade, rödbruna längslinier. Främre 
Le] oO 

ryggvärtor små, svarta; de bakre svafvelgula. 

Värtorna à elfte leden större, svarta. L. c. 

3 cm.  Lurfviga vintermätaren (Biston har 

tarius CL.) 

Larven askgrä-rostbrun, glest och fint hvit- 

punkterad. På hvardera af lederna 7—8 sta 

två åt sidorna riktade svarta, kägelformiga 

utsprång. På elfte leden en svartaktig, del- 

visu Su tvarvalk.) JET Ch Fo a CR 5 mm. 

tjock. Brunkantade vintermätaren (Azszoz 

stratarius HUFN.) 

. Larv grå-rödbrun. Ryggvärtorna a lederna 

4—11 kägelformiga, svarta. A lederna 5—6 

äro de fyra bakre, af dem särskildt de yttre 

större an de, ofriga IL: ¢. 4 cm. 

Grå Fjädermätaren (Phigalia pedaria FB.) 

ee. Hufvudet rundt. — Larven grön, stundom gul- 

ZZ. 

aktig med hvita eller svagt gula, smala längd- 

strimmor. Hufvudet grönt-mörkbrunt [ej svart 

som hos den i öfrigt alldeles lika björkmätaren 

(Cheimatobia boreata HB.) L. c. 2,, mm. 

Frostfjäriln (Cheimatobia brumata L.) 

Larver 20-fotade, gröna och öfverdragna med 

ett tjockt svart slem, som ger dem ett snigel- 

artadt utseende. L. c 10 mm. Skelettera 

bladens öfversida. Fruktbladstekeln (Zrzocam- 

poides limacina RETZ. = Eriocampa adumbrata 

KLG.). 
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. Skalbaggar. 

Ällonborrar. Antenner med mängbladig klubba. 

I. 

N 

Oo 

Kroppen fin luden, svart med rödbruna 

täckvingar ben och antenner. Längs sidorna 

af bakkroppen hvita trekantiga fläckar. Bak- 

kroppen utdragen. i en täml. lang, bakåt 

smalare och afrundad spets. L. 2—3.5 cm. 

Vanliga ällonborren (Melolontha vulgaris FB.) 

. Mycket lik. föreg. men bakkroppens spets 

kortare och tvärhuggen. Kastanjeborren 

(Melolontha hippocastani FB.) 

. Lergul, långhårig. Antennklubba 3-bladig. 

L. 18 mm. Pingborren (Rhzzotrogus 

solstitialis L.) 

. Kropp metallisk, blå- eller grönglänsande. 
Täckvingar mörkt gulbruna. Luden. L. 

8—1o mm. Tradgardsborren (Phyllopertha 

horticola 1.) 

Viflar. Hufvudet nosformigt förlängdt. Py/lo- 

brus-arter. 

qe 

NO 

Oo 

Hela kroppen tätt bekladd med glansande 

ljusgröna smafjall, Ben svarta; fötter och 
antenner till storsta delen rödbruna. L. 

5—6 mm. Flackhorniga löfvifveln (PAy//o- 
bius maculicornis GERM.) 

Lik. foreg., men, med tat upprattstaende 

beharing a ryggen samt oflackade antenner. 

Metallgröna löfvifveln (Phyllobius argen- 

tatus 1.) 

. Svart med. täml. ljust bruna täckvingar. 
Ben och antenner gula-gulbruna. L. 4—5 mm. 

Aflänga löfvifveln (Phyllobius oblongus L.) 

. Svart, täml. tunt beklädd med koppar- 

glänsande eller grönaktiga, lätt afnötbara 

fjäll. Antenner och ben rôdgula. L.6—7 mm. 

Apellofvifveln (Pryllobzus pyri L.) 
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Cc. Angrepp pa vinterknoppar. 

Ii 

II. 

Knopparna genomborras af larver, som lefva inuti 

dem. 16-fotade fjärillarver. 

I; 

NN 

Larven grå- eller brungrön, svagt glänsande. Hufvu- 

det, första kroppsleden ofvan och en fläck på sista 

leden svarta. Vartor täml. störa, svarta, hvardera 

bärande ett blekt hår. L. c. 18 mm. 

Knoppvecklaren |Olethreutes (Penthina) 

variegana HB.| 

Larven rödgrä med nägot mörkare vartor. Hufvu- 

det och första kroppsleden ofvan svarta. L. c. 

Io mm. Mindre knoppvecklaren {| 77etocera 

(Tortrix) ocellana FB.) 

Larven kort och tjock, gulgrön eller grön med 

olänsande ljusbrunt hufvud och nacksköld. L. c. 

6 mm. Körsbärsmalen (Argyresthia ephippella FB.) 

Knopparna söndergnagas och genomborras utifrän. 

a. 

b. 

Viflar. Skalbaggar med nosformigt förlängdt huf- 

vud. Löfviflar se sid. 68. 

s. k. Flugbaggar. Skalbaggar med mjuka, vanl. 

era eller gula täckvingar. Cantharis-arter. 

. Fjärillarver, 1o-fotade. 

1. Larv ljusgrön med fina, hvitaktiga längslinier och 

grönt, stundom brunfläckadt hufvud.  Frostfjäriln 

(Cheimatobia brumata 1.) 

. Larv vanl. brun med ljusgul sidolinie. 

Lindmätaren (Hiberna defoliaria CL.) 

3. Larv grön med rödbrun rygglinie. 

N 

Gröna. malmätaren |Chloroclystzs 
( Eupithecia) rectangulata I. 

d. Fjärillarver, 14-fotade. Knoppspinnaren (Vola 

cucullatella 1.) 

D. Angrepp pa ärsskotten. 

I. På skotten suga: 

le Larver af bladloppor. Kroppen plattryckt, bredt 

oval, som äldre forsedd med tydliga, bladformiga 
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vinganlag. Vanligaste arten är Äpplebladloppan 
(Psylla mali SCHMIDB..) 

. Stinkflyn. Insekter, hvilkas täckvingar i spetsen 

äro tunna och genomskinliga. 

1. Till färgen ofvan rödbrun, under gulaktig. L. c. 

9 mm. Vanl. bärfisen [Dolycoris (Pentatoma) 

baccarum L.) 

2. Graaktigt rödbrun, fint svartpunkterad. Kroppen 

med skarpa och tunna sidokanter. L. c. 12 mm. 

Kantade stinkflyet (Syromastes marginatus 1.) 

Pa skotten gnaga: 
a. Getingar. 

b. Löfviflar, se ofvan. 

c. Björkrullvifveln (Rhynchites betuleti FB.). En c. 6 

mm. lang glänsande bla eller guldgrön skalbagge. 

Jfr sid. 63. 

E. Angrepp på äldre skott och grenar. 

I. Sugskador. 

ANG På de yngre grenarna och skotten uppkomma 

buckliga eller knölformiga ansvällningar af rodgra 

eller grön färg, som i början äro mjuka. Smä- 

ningom flyta de samman till större eller mindre 

svulster. Missbildningarna framkallas af blodlusen 

[Myzoxplus (Schizoneura) laniger HAUSM.]. Blod- 
lössen, som någon gång inkommit till Sverige, 

sitta på grenarnas undersida i täta rader och iakt- 

tagas lätt, tack vare den rikliga afsöndringen af 

hvit »ull». 

Inga knölformiga bildningar. 

a. Djuren beklädda af hvit ull. Sitta oftast i sprickor 

i barken. 2—3 mm., långa, ovala. Ullöss af 

släktet Phenacoccus. 

b. Ej beklädda af hvit ull. Sköldlöss. 

1 Skölden fri, täcker öfver kroppen som ett 

fjäll. 
x Sköld rund. Aspzdiotus och Diaspis-arter. 
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x, Sköld langstrackt, c. 3 mm. lang, brun, 

kommaformad. Kommasköldlusen 

(Mytdlaspis pomorum BOUCHE.) 

+7 Skölden ej fri, utan utgöres af den döda ho- 
nans egen kropp. 

I. Skold ec 8 mm. lane, 6 mm: bred och 
nästan 7 mm. hög. Till färgen kastanje- 

brun, starkt glänsande. Baktill, ofvan den 

lilla inskärningen i bakkanten, 2—4 korta 

och tämligen djupa faror, som utga sträl- 

formigt fran »inskärningen». Pilsköldlusen 
(Lecanium capreæ I.) 

N Sköld 4—6 mm. lang, till färgen olivgrå 

eller brunaktig med mer eller mindre tyd- 

liga tvärrader af hvita smärre fläckar. På 

den starkt kullriga ryggsidan finnas tvenne 

täml. stora knölformiga upphöjningar och 

bakom dessa tvenne mindre dylika. 

Tvaknöliga sköldlusen (Lecanzum bituber- 

culatum TARG.-TOZZ.) 

II. Gnagskador inuti grenarna. 

A. Skalbagglarver (fotlösa). 
1. Larven lefver i slingrande gängar under barken. 

Prunvifveln (Magdalis pruni L.) 

2. Larven lefver mellan barken och veden, vanligen 

i äldre sjuka grenar. Skalbaggens utgängshäl 

är elliptiskt. Apelvedbocken (Pogonocherus 

Fasciculatus DG.) 

B. Fjärillarver (16-fotade). Vaxgul—svagt rödaktig 
med mörkbrunt hufvud och nackplät. L. 2—2,, cm. 

Apelglasvingen (Sesza myopæformis BKH.) 

C. Stekellarver (22-fotade). Kroppen ofvan grön, under 

blekare gulbrunaktig. Hjässan med två bruna 

fläckar. L. c. 10 mm. Apelmargstekeln (7axonus 
glabratus FALL.) 
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F. Angrepp pa stammen. 

A. Knölformiga ansvällningar antingen på yngre, glatta 

stammar eller på äldre stammar i kanterna af sår. 

Blodlusen [Myzoxplus (Schizoneura) laniger 

HAUSM.] 
B. Skador inuti stammen. 

+ Mellan barken och veden lefvande insekter. 

a. Skalbaggar och deras larver (fotlösa). 

le 

N 

b. Fjärillarver (16-fotade). 
hy 

to 

Os 

Pa vedens yta finnas lodräta gangar, fran 
hvilka sidogängar utsträla. En 3—4,; mm. 
lang skalbagge, som är glänsande svart med 

ofta brunsvarta täckvingar; ben och antenner 

rödaktiga. . Öfverallt punkterad, på täck- 

vingarna punktstrimmor. Prunsplintborren 

(Scolytus pruni RATZ.) 

Lefver pa samma sätt och liknar mycket 

den föreg., men är mindre, 2—2,, mm. lang, 

svart med antenner, skenben fötter och täck- 

vingarnas spetsar rödbruna. Frukträdsplint- 

borren (Scolytus rugulosus RATZ.) 

I slingrande gångar under barken lefva fot- 

lösa larver af Magdalıs pruni I. 

Vaxgul—svagt rödaktig med mörkbrunt huf- 

vud och nackplät. L, 2—2,, mm. 

Apelglasvingen (Sesza myop@formis BKH.) 

Liten gulgrön larv med brunt hufvud. Skade- 

djuret förråder sin närvaro genom utfallande 

borrmjöl och sedermera genom barken till 

hälften utstående pupphylsor. Förpuppas 

gärna 1 kanterna af kräftsar. Barkvecklaren 

[Grapholitha (Tortrix) Woeberiana SCHIFF.) 

Yngre larver af nedan beskrifna Träfjäriln 

(Cossus cossus L.) 
ff Skadedjuren lefva inuti veden. 

a. Små skalbaggar och deras fotlösa larver. Skal- 

baggar mörkbruna—svarta med antenner och 
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ben gula. Kroppen bekladd med korta, ljusa 

har. L. 3—3,; mm. — Honorna göra gangar 
rätt in i veden och fran dessa utgå sedermera 

sidogangar i stammens langd- eller tvärriktning. 

Lofbarkborren (Zommzcus dispar FB.) 

b. Fjärillarver (16-fotade). 

1. Larven blekt rödgul, pa ryggen köttröd. 
Hintvndet svart. , till 10 em. Trafjariln 

(Cossus cossus L.) 

2. Larven gul med svartfläckigt hufvud, svart 

nackplat samt talrika sma svarta prickar 
öfver hela. kroppen. , L. 5—6 cm. 

Bläfläckiga trafjariln (Zeusera pyrina 1.) 

G. Angrepp pa blommor och blomknoppar. 

a. Blomknoppar sammanspinnas sins emellan och med 

omgifvande blad, söndergnagas, bli bruna och torka. 

x, 10-fotade fjärillarver. 

I. 

bo 

Larv ljusgrön med hvitaktiga smala längsstrim- 

mor; hufvudet grönt, stundom brunfläckadt. L. 

c. 2,4 cm. Frostfjariln (Chezmatobra brumata 1.) 

Larven pa ryggsidan brun, längs sidorna med 

ett ‘cult band. L.'2,.—3'cm. 

Lindmataren (Arbermia defoliaria CL) 

x, 16-fotade vecklarelarver. 

ER 

to 

Larv gra—brungrön, svagt glänsande. Hufvudet, 

I:sta kroppsleden och en flack pa den sista 

svarta. Vartor taml. stora, svarta, hvardera med 

ett blekt har. L. c. 18 mm.  Knoppvecklaren 

[Olethreutes (Penthina) variegana HB.| 

Larv rödgra med nagot mörkare vartor. Hufvudet 

och första kroppsleden ofvan svarta. L. c. 10 mm. 

Mindre knoppvecklaren | 77etocera (Tor- 

trix) ocellana FB. 

b. Enstaka knoppar urätas eller skadas. 

1. Fotlösa skalbagglarver. Larven köttig, grågul, mot 

ändarna tillspetsad; svart hufvud. Förpuppas inom 
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den urätna blomman. Puppan blekgul med svarta 

ögon, mycket liflig. Blommorna af normal storlek, 

förbli emeilertid slutna, kronbladen bli bruna och 

torka. Appleblomvifveln (Anzkonomus 

pomorum L.) 

10-fotade fjarillarver. Grona med blodröd rygg- 
strimma. Gröna malmätaren |CZoroclystis 

(Eupithecia) rectangulata 1. 

c. Blommans olika delar angripas dessutom af talrika 

andra insekter. 

y. Skalbaggar. 

g. Antenner knäböjda med af flere bladlika leder 

sammansatt klubba i spetsen. 

1. Ällonborrar. Se sid. 68. 

2. En 15—20 mm. lang skalbagge af guldgrön 

färg. Vingarna med enstaka små hvita tvär- 

fläckar. Guldbaggen (Cetonia aurata 1.) 

5. Täckvingarna mjuka. i 

I. Täckvingar och bröstsköld gula. 

Gula flugbaggen (Cantharis livida L.) 

2. Täckvingar svartgrå, bröstskölden med smala 

bo 

gula kanter. 

Mörka flugbaggen (Cantharis obscura L.) 
+. Knappare af diverse slag. Skalbaggar som, om 

de läggas på ryggen, genom en hastig knyck pa 

kroppen kunna kasta sig upp i luften. 

>. Viflar. Skalbaggar med mer eller mindre snabel- 

likt förlängdt hufvud. Antenner vanligen knä- 

böjda. Talrika arter. 

ys Thrips. Sma, knappt mer än millimeterlanga, 
smala. 

y3. Bladlöss och bladlopplarver. Insekter, hvilka full- 

bildade äro mörkfärgade med glasklara vingar. Blad- 

lopporna mycket lifliga. 

H. Angrepp på frukten. 

I. Gnagskador inuti frukterna. 

a. 16-fotade fjärillarver. 
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1. Larver enstaka i frukten, gnagande grofva gångar, 

hufvudsakligen kring kärnhuset. Larven c. 2 

cm. lång, gulröd eller svagt köttfärgad. Hufvudet 

brunt, nack- och ändplåt ljusare. 
Applevecklaren (Carpocapsa pomonella 1.) 

2. Larver vanl. flera, görande talrika smala, sling- 

rande gångar i fruktköttet. Larven ung grågul, 

aldre ljusrôd och c. 7 mm. lang. Hufvudet, en 

klufven fläck på nacken samt en rund fläck pa sista 

kroppsdelen mörkbruna. 

Rönnbärsmalen (Argyresthia conjugella ZELL.) 

b. 22-fotade larver, gulhvita med m. I. m. tydlig brunröd 

rygglinie. Hufvudet rödbrunt. L. c. 12 mm. 

Applestekeln (Hoplocampa testudinea K16). 
II. Gnagskador utanpa frukterna framkallas af bl. a. 

a. Skalbaggar. 

14 Ällonborrar | 

2. Guldbaggar | 
Se ofvan. 

b. Fjärillarver, t. ex. Blahufvan. Se sid.,64. 
c. Tvestjärten (Forficula auricularia 1.) 

d. Getingar. 

e. Sniglar. 

III. Sugande insekter pa fruktskalet. 
Sköldlöss. I vart land har man hittills blott iakttagit 
Kommasköldlusen (Mytilaspis pomorum BOUCHE). 

2. Päronträdets fiender. 

Angrepp pa rötterna. 

a. Äldre och yngre rötter angripas stundom af Blodlusen 

[Mysoxylus (Schizoneura) laniger HAUSM.| 

a | Ej hemma här i landet. 

b. Gnagskador. \ 

1. Hvita, brunhufvade, krumböjda larver af Ällonborrar. 

2. Larver längsträckta, smala, cylindriska, glänsande 

bruna. Knäppare. 
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B. Angrepp på bladen. 

1. Sugskador. 

a. Bladen bli mer eller mindre missbildade. 

1. På bladytan uppkomma förtjockade, på båda si- 
dor af bladet framträdande fläckar, som särskildt på 

unga blad bli röda. : Slutligen svartna de. Inuti lef- 

ver ett mikroskopiskt litet kvalster, som lämnar sin 
bostad genom ett hål på undersidan af bladet. 

Päronkvalstret |[Eriophyes (Phytoptus) piri PAG. 

Bladet far en langsgaende buckla, som blir inten- 
sivt gul- eller rödfärgad. 

Hagtornsbladlusen (Aphis cratægi KALT.) 

to 

. Bladkanterna hoprullas mot bladets öfversida. 

Längst in i rullen sitta gulröda—hvita sma larver. 
Paronbladgallmyggan [Perrzsia (Cecidomyra) 

piri BOUCHE). 

Or 

b. Bladen missbildas ej. 

1. Bladlöss och sköldlöss (sallsynt). 

2. Spinn. (Zefranychus telarius 1.) 

II. Gnagskador framkallas a päronträden i hufvudsak af 

samma arter, som skada äppleträdet. Dessutom till- 

kommer päronspinnarstekeln |Vewrotoma (Lyda) flavr- 

ventris RETZ.|. Larverna äro: gula med svart! hufvud, 

c. 2 cm. långa och försedda med 3 par bröstfötter och 

ett par små vartfôtter i bakändan. Larverna lefva 
kolonivis inom en större eller mindre väfnad, som om- 

sluter kvistar och blad. 

C. Angrepp på vinterknoppar. 

I. Knopparna skadas af larver, som lefva inuti desamma: 

16-fotade fjärillarver. 

1. Larven grä- eller brungrön, svagt glänsande. Huf- 
vudet, första kroppsleden ofvan och en fläck på 

sista leden svarta. Vartor täml. Stora, svatta; hvar- 

dera’ batande’ left/blékt”har. "LC. 18 mm: 
Knoppvecklaren [Olethreutes (Penthina) 

variegana H8.] 
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2. Larven rödgra med något mörkare vårtor.  Hufvudet 
och -fôrsta kroppsleden ofvan svarta. L. c.,10 mm. 

Mindre knoppvecklaren [7 rmetocera (Tortrix) 

ocellana FB.| 

II. Knoppar söndergnagas utifrån. 

a. Skalbaggar. Se Äppleträdet, sid. 69. 

b. Fjärillarver. 

1. 10-fotade. Larv ljusgrön med fina hvitaktiga längs- 

linier och grönt, stundom brunfläckadt hufvud. 

Frostfjäriln (C’hezmatobra brumata L.) 
16-fotade. Larv rödbrun med ljusare midtlinie, 

snedt ställda svarta sidoryggfläckar. Längs sidorna 

en smal, hälften gul, hälften svart linie. Hufvudet 

mörkbrunt. L. 4—5 cm. Larven biter af knoppar. 

Spamansjordflyet (Agrotis augur FB.) 

c. Knoppar, som nyss börjat skjuta, angripas stundom 

af myror. Tetramorium cespitum L. 

[88] 

D. Angrepp pa arsskotten. 

I. Sugskador. 

a. Sma platta larver af bladloppor. 

1. Äldre larver, sittande helst samlade pa barken af 

fjolarsskottet. Större paronbladloppan (Psylla 

pyrisuga FÖRST.) 

2. Larverna sitta vanligen samlade pa frukterenarna. 

Psylla pyri L. och pyricola FÖRST. 

b. Vanliga stinkflyet | Dolycorts (Pentatoma) baccarum L.| 

II. Gnagskador. 

1. En vifvel genombiter skottet vid basen, sa att det 

faller ned och torkar. Björkrullvifveln (Rhynchites 

betuleti FB.). C. 6 mm. lång, glänsande bla- eller 
guldgrön. 

. Toppskotten afbitas stundom nedom spetsen af lar- 

ven till Mindre knoppvecklaren | 7 #etocera ( Tortrix) 
ocellana FB.). 

DL 

E. Angrepp på äldre skott och grenar. 

I. Sugskador. Se motsvarande kapitel under Äppleträ- 

dets fiender. 
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If. Gnagskador. 

1. Larven lefver i slingrande gangar under barken. 

Prunvifveln (Magdalis pruni L.) 

2. Pa veden under barken finner man undantagsvis lar- 

ver och skalbaggar af Askbastborren (Hylesinus 

fraxini FB.). Dessa göra regelbundna, tvärgående, 

2-8 cm. långa modergängar och därifrån rätvink- 

ligt utgående, 2—3 cm. långa larvgängar. 

F. Angrepp på stammen. Se under Äppleträdets fiender. F. 

G. Angrepp på blommor och blomknoppar. Se dito G. 

H. Angrepp på frukten. 

I. Gnagskador inuti frukterna. 

1. Unga frukter, som, när de nått ungefär en hassel- 
nöts storlek, få svarta fläckar och falla af, urgnagas 

af små, c. 4 mm. långa, hufvud- och fotlösa, ljust 

saffransgula larver af Pärongallmyggan |[|Contarinia 

(Cecidomyia) pirivora RıL.). 

bo Larver enstaka i frukterna, gnagande grofva gangar, 

hufvudsakligen i och kring karnhuset. Larven c. 2.; 

cm. lang, gulröd eller svagt köttfärgad. Hufvudet 

brunt, nack- och ändplat ljusare. 

Applevecklaren (Carpocapsa pomonella L.) 

II. Gnagskador utanpa frukterna. Se Appleträdets fien- 

III. Sugande insekter pa fruktskalet.| der H. I—II. 



Om härmasken. 

Af 

Sven Lampa. 

Detta namn gafs redan i äldre tider at vissa insektlarver, 

hvilka nagon gäng uppträda samlade i tusental och bilda en 

sammanhängande massa, som sakta rör sig i en viss riktning 

och därför kunnat liknas vid en stor orm. Det ar ju ej un- 

derligt, om man i det vidskepliga sextonhundratalet, då feno- 

menet först lärer blifvit uppmärksammadt, ja t. o. m. senare 

tillskref denna märkvärdiga företeelse någon viss betydelse, 

såsom krig och örlig (däraf namnet) äfvensom god skörd eller 
missväxt etc. Härmasken är till namnet eller med andra be- 

nämningar känd mangenstädes i Sverige, dock mest genom 

hörsagor, då det torde varit blott högst få personer, som sett 

den i verkligheten. BOHEMAN lämnar visserligen ett utför- 
ligare omnämnande rörande djuret i Årsber. om Zoologiens 

framsteg 1845 och 46, sid. 21, men utan att dock hafva själf 

sett det under sina många exkursioner i landets olika delar. 

Den första underrättelsen om härmasken (Heerwurm) läm- 

nas, som det synes, af SCHWENCKFELT i hans Zerzotropheum 

siliciæ af 1603, och kallar han den Ascaris militaris. Han 

säger, att bergsfolket i Riesengebirge tror, att det betyder 

hungersnöd, om ett härmasktag rör sig uppat höjderna, men 
ett fruktbart år, om det skrider nedåt lägre trakter. Senare, 
i adertonde århundradet, omnämnes den från Thüringerwald, 

hvarifrån de flesta underrättelserna utgått. Där trodde 

landtfolket, att om härmasken skred öfver en kvinnas ut- 

lagda kläder, skulle hon bli fruktsam eller kunna motse 

en lycklig nedkomst. Norrmannen JONAS RAMUS beskrifver 

1715 »ormedrag» (härmasken) och säger, att om tåget kröp 

öfver utlagda kläder, skulle detta vara ett godt tecken, men 
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om det delade sig och gick förbi, betydde det däremot olycka. 

Äfven i Norge var alltsä härmasken föremäl för vidskepelse. 

PONTOPPIDAN berör härmasken i sin Norges Historia 1754. 

KÜHN VON EISENACH omtalar den 1774, 81 och 82 äfven- 

som OKEN (Naturges. Vol. V) samt THON. Dessa författare 

kunna upplysa om, att härmasken bestär af fluglarver, till- 

hörande släktet Sara." DE GEER hade redan förut (1776) 

förklarat djuret vara en 77pula L., som ZIERVOGEL anträffat 
vid Ekolsund i Sverige. 

Kort före 1846 fann RAUDE i Hannover larver och sände 

dem till BERTHOLD, som sedan fick exemplar utkläckta och 

påstår, att de voro Sciara thome L., och detta påstående togs 
sedan för godt af författarna. 

TH. BELING (Wien ent. Zng 1886) fann härmasken samt 

fick myggor utkläckta, hvilka dock ej voro Sc. thome utan 

en annan art, nämligen. den af dir M. NOWICKI, under 

namn af melitaris beskrifna. Sistnämnda författare skref en 

större afhandling om densamma med titeln »Der Kopa- 

liner Heerwurm» i »Verh. des naturforschend. Vereines in 

Brünn, VI Bd., 1867». Han hade da lyckats få myggorna 

utkläckta. Som denna afhandling är af stort intresse och 

grundläggande för vidare studier rörande denna art och dess 

manga samsläktingar, vill jag här nedan omnämna i största 

korthet det viktigaste af dess innehall. 
Af de manga namn, som af landtfolket tilldelats det 

märkvärdiga djuret, anför han förutom Heerwurm, äfven andra, 

sasom Kriegswurm, Wundertier (Tyskland), Ormedrag, Dragfäe 

(Norge) samt latinska namnen 77pula mirabılis, BECHST., 
paradoxa HOST 0. s. v. 

Manga författare dessutom hafva omnämnt härmasken 
mer eller mindre vidlyftigt, utan att dock själfva hafva sett 

honom, och detta ar nog orsaken till, att man i det längsta 

efter BERTHOLD ansett den tillhöra Sc. thome. Ett af de 

viktigaste bidragen hafva lämnats af BECHSTEIN: Der Heer- 

wurm, sein Erscheinen, seine Naturgeschichte und seine Poesi. 

! Man brukar i Sverige numera kalla arterna för sorgmyggor efter 

tyska benämningen Trauermycken, som troligen uppstått, emedan vissa 

arter äro, äfven hvad vingarna beträffar, nästan svarta och alltså klädda i 

sorgdräkt. 
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Med tafla. Nürnberg 1851. Äfven han kom till det resultat, 

att härmasken ej härstammade fran Sc. /omæ utan bestod 

af en mindre art, som ej kunde återfinnas hos WINNERTZ i 

hans monografi öfver släktet; men på grund däraf, att tågen 

kunna vara af olika färg, då larverna i det 
ena äro ljusgrå, i ett annat brungrå och 
mycket större, håller han för sannolikt, att 

härmaskarna kunna utgöras af minst två 
olika Sczara-arter. BERTHOLD grep sig 

änyo an med studiet af djuret, utgaf 1854 
ett nytt och värdefullt arbete om här- 

masken, och förklarar däri, att BECHSTEINS 

små larver voro mindre honexemplar af 

Sc. thome. 

D:r NOWICKI i Krakau fann härmasken 

1865 i västliga Karpaternas stora skogar, 

hvilka bestå förnämligast af barrträd, med 

har. och dar inblandade bokat och enar. 

Han kallar bonom Kopaliner-Heerwurm 

efter namnet på den by, invid hvilken den 

af honom varseblefs. Den träffades d. 

15 juli i skymningen och hade da nyss 

framkommit ur jorden. I gryningen föl- 

jande morgon räkade han pa ej mindre 
än elfva tag, som framskredo uti atskilliga D) 

riktningar pa skuggiga och daggväta platser, 

men efter kl. 8 samma morgon begafvo 

djuren sig ned i den mullrika jorden, emedan 

vädret var varmt och soligt. De syntes 

undvika ljus och solsken. I sista veckan 

af juli försvunno de helt och hållet. Föl- 

jande år, 1866, visade sig ej härmasken, 

men 1867, då platsen ånyo besöktes den 

FEN anträffades åter dess tåg. Vädret a AM. 

var kyligt och himlen ofta mulen, hvarför 

tagen voro i rörelse anda till kl. 2 e. m., men à solbelysta 

platser försvunno de tidigare. Vid starkt regn lämnade lar- 

verna ej sin tillflyktsort under jordytan, men ett duggregn 

hindrade ej deras vandringar. Den 21 juli hade tågen nästan 

upphört, kanske beroende därpå, att jordytan var uttorkad, 

Entomol. Tidskr. Årg. 2H fa (GOD) 15 
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och att ingen dagg föll om nätterna. Ett och annat mindre 

tag kunde dock upptäckas ända till den 22 i nämnda månad, 

och vid undersökningen af jorden under ytan märktes den 29 
saväl fullvuxna larver som puppor. 

Vid nämnda tid utvecklade sig inne i rum af NOWICKI 

hemförda larver till puppor och slutligen den efterlängtade 

»härmaskens upphof», och befanns detta vara en annan art 

än Sc. Zhome@, nämligen en mycket mindre, som sedan af 

N. benämndes Sc. molitaris. För att fa densamma ute i na- 

turen, begaf han sig den 4 augusti äter till Kopaliny. För- 

cäfves eftersöktes i luften dansande eller pa trädstammar 
krypande myggor, sådana som KUHN omnämnt. Efter mycket 

krypande på knän och armbågar upptäcktes de dock sittande 

på marken i små flockar, men på långt när ej i sådan mängd, 
som man kunnat förmoda med anledning af de talrika larver, 

som förut visat sig. Hanar voro sällsynta, och larver funnos 

ej mera, utan blott puppor och myggor. 

Larverna framträda eller försvinna ej alla på en gång, 

emedan de äro af olika ålder och storlek, och de äldsta 

naturligtvis förpuppa sig före de andra. 

Tågen framskrida åt hvilket håll som helst, och beror 

det på väderleken, hvilken tid à dygnet det sker. Hvilotiden 

tillbringas under jordytan i fuktig skogsjord (humus), som 

utgör larvernas föda, och de nedtränga ej i ett fastare jord- 

lager. Skugga och fuktighet utgöra för dem lifsvillkor. 

Då förpuppningstiden är nära, församla sig larverna från 

ett mindre område, och allt flera sluta sig till tåget under 

dettas framskridande. 

Honorna lägga äggen i Ofre jordlagret, allt efter som de 

framkomma. 

Hvarje individ bibehåller ej ständigt samma plats i tåget, 

ty de öfversta kräla fortare än de andra och byta härigenom 

ständigt plats. Oaktadt larverna äro klibbiga, synas de stän- 

digt rena, ty barr eller andra föremål, som fastnat på dem, 

befria de sig snart ifrån. 

Tåget är merendels rakt, men kan understundom ga i 

krokar och därigenom bli liknande en orm. Möter det ett 

oöfverstigligt hinder, delar det sig i spetsen och kringgår 

sålunda detsamma, för att sedan åter förena sig. Är det ett 

svårare sådant, som ej kan kringgås, synas djuren vanligen 



LAMPA: OM HÄRMASKEN. 227 

hitta pa nagot satt att praktisera sig däröfver. Fördjupningar 
eller mindre halor fyllas af de främsta i taget, en brygga 

bildas, hvaröfver de efterkommande krala fram, och darpa 

blir det de förstnämndas tur att följa efter. Om tva tag stöta 
samman, fürena de sig ofta till ett enda, som darigenom far 

större dimensioner. Stöter taget pa vatten, ga anförarna dari, 

och de andra följa efter, hvarvid manga drunkna, emedan de 

ej kunna simma. Om ett tag blir afbrutet, forenas det ater, 

eller uppstå tva särskilda tag. Grasbevaxta platser besöktes 

ej af harmasken, utan träffades den alltid pa sadana ställen, 

dar jordytan var betäckt med barr. Hastigheten af tagets 

framskridande beror af markens beskaffenhet. Pa en slat, 

lerbunden yta fortskred ett tag 2 tum pa 5 minuter, men de 

bakersta individerna hunno blott 1/4 tum; ar marken ojämn 

och betäckt med mossa, skrider det nagot längsammare. Dess 

riktning ar mest beroende af markens beskaffenhet, solsken 

och fuktighet, ej af kommande krig, missvaxt eller dylikt, 

som i fabeln omnämnes. 

Hvad ändamålet med sammanhallningsdriften beträffar 

äfvensom vandringarna anser han, att dessa ej äga mot- 
svarighet hos djur af andra klasser (?), och att uttalade meningar 

härom äro föga tillfredsställande. Det synes, som om be- 

hofvet af föda ej skulle tvinga larverna till att vandra, ty på 

de lokaler, där de vistas, kan skogsmyllan i jordytan ej gärna 

tryta, ifall de verkligen lefva däraf, hvilket tycks vara fallet. 

Äggen läggas ej i stora hopar utan mer spridda och på olika 

ställen, ej heller märktes, som af någon observator uppgifvits, 

mindre samlingar eller skilda individer af larver och puppor 

omgifna af spunna väfnader. Hvad angar förklaringarna öfver 

larvernas tåg, anföras slutligen BECHSTEINS ord, att här- 

maskens sällskaplighet och dess vandringslusta, som blott 

inträffar på vissa tider och timmar, är och förblir en natur- 

hemlighet, hvars nyckel hvilar i den skapande Allmaktens 

hand och som i härmasken framvisar ett af sina under. 

Om man frånser den omständigheten, att härmasken be- 

tydligt förminskas i antal genom torka, drunkning, människors 

ätgöranden, betande kreatur etc., så återstå ännu flera fiender, 
som härtill kunna bidraga, nämligen fyrfotadjur, fåglar, gredor, 

insekter m. fl. NOWICKI betviflar dock, att de sistnämnda 

anställa någon förödelse på härtågen, emedan han ej för- 
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märkte nagot sadant. Spindlar och myror veko undan för 

dem, men en fiende lärde han känna uti larverna till 

en fluga, Cyrtoneura pabulorum FALL. Dessa snyltgäster med- 

följde tågen i stort antal, hvarvid de kröpo in i dem. De 
anträffades äfven ibland larverna i jorden. 

NOWICKI hemförde larver tvenne gänger fran Kopaliny, 

men den första gangen, 1865, blefvo de utmattade under 

resan och dogo under vägen eller vid framkomsten. Andra 

gängen, 1867, blef utgangen lyckligare, emedan väderleken 

da var kylig. Ett lustigt äfventyr inträffade under resan, 

emedan väskan, där djuren förvarades, ej slöt väl till i öpp- 

ningen. De medresande trodde till en början, att det fanns 

smultron däri, och det vattnades dem i munnen, men till sist 

föll en klump larver ned på kupégolfvet, hvarvid en bredvid 

sittande, dam sprang upp med ett skri. De öfriga med- 

passagerarna fingo äfven snart se maskarna samt kastade 

föraktfulla blickar pa dem, synnerligast som professor N. sag 

nagot ruskig ut efter krypandet pa marken i skogen; men de 

lugnade sig snart, da han berättade historien om härmasken 

med alla dess underbara, fabelaktiga och humoristiska detaljer. 

Efter hemkomsten till Krakau släpptes larverna in i en 

inhägnad af trä, sedan i en pase medförd skogsjord ditlagts 

till mer än en tums tjocklek. För att hålla denna jord lagom 

våt, strilades vatten dagligen öfver densamma, och betäcktes 
den dessutom med vått sugpapper. Dessa åtgöranden höllo 
larverna vid lif några dagar längre, men många dogo icke 

destomindre. 

Så ofta larverna uppkommo till jordytan, bildade de ett 
tag, som framskred inom inhägnaden från venster till höger 

eller tvärtom och bildade ofta en sammanhängande ring. 

Ibland var tåget i rörelse hela natten och ända till klockan blef 

10 eller 11 följande dag, stundom lågo dock larverna vid 

samma tid stilla under jordytan. En gang, den 8—g juli, 

voro de i rörelse 22 timmar, men togo sig därefter en grund- 

lig hvila ända till middagen den 11. De voro ej fullväxta 

vid infångandet, och därför dogo de flesta under fångenskapen, 

så att blott några honor undergingo sin sista förvandling. 

Dessa tillhörde ej Sciara thome utan en mindre art, som da ej 

kunde säkert bestämmas i brist på hanar. 
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Den 21 juli reste NOWICKI ater till Kopaliny for att fa 
fatt uti fullväxta larver, som med större sannolikhet skulle 

undergä sista förvandlingen och lämna hanar. Detta lyckades, 

och mänga hemfördes, som snart förpuppades. Den 25 juli 

_ började fullbildade myggor, både hanar och honor, att fram- 

komma. 
I själfva skogen inrättades vid Kopaliny på ett fuktigt 

och skyddadt ställe en kläckplats, som omgafs med ett litet 

dike, hvars yttervägg var lodrät, så att larverna ej kunde 

krypa uppför densamma. Hit infördes en hop larver och 

puppor, och vid ett senare besök, den 5 aug., funnos full- 

bildade myggor både här och i skogen däromkring. 

Innan jag lämnar NOWICKIS mycket långa men ytterst 

intressanta afhandling om kopalinerhärmasken, hvarur blott 

enstaka observationer af utrymmesskäl här kunnat anföras, 

vill jag äfven så kort ske kan nämna något om djurets 

metamorfos och utseende, enligt i nämnda publikation före- 

kommande uppgifter, då vår härmask synes uppträda på 
samma sätt och möjligen kan vara samma art. 

Larven är valsformig, något smalare mot ändarna, och 

har tre par vårtformiga knölar i stället för fötter å de främsta 

kroppsringarna och på sista ringen en kort, 

tublik analfot (Nachschieber). 
Kroppsfärgen är gråaktig, nästan vat- 

tenklar, så att det gulbrunaktiga tarminne- 

hållet lyser igenom. Huden glatt och glän- Fig. 2. 

sande samt klibbig. Det något indragna Larv och puppa först. 
hufvudet är glänsande svart och har tandade käkar samt två 

punktögon. Fullväxt, i slutet af juli, är den 7 mm. lång och 

1 mm. tjock. Han är ganska rörlig och slar omkring sig 

med framkroppen, äfven om han blott obetydligt oroas. 

Puppan ar 3—4 mm. lang, 1,2 mm. tjock och en s. k. 

mumiepuppa, emedan de yttre kroppsdelarna ligga nästan 

fria utanpå kroppen. Hon är något plattad och böjd, sma- 

lare bakåt, till färgen gulhvit, ögonen svarta, och bakkrop- 

pens sidor hafva gula fläckar, likaledes undersidan efter mid- 

ten. — Puppstudiet varar i ungefär en vecka. 

Den fullbildade myggan kommer närmast Sc. fune- 

bris WINN. och är svart med glänsande ryggsköld och ett 

gult sidostreck, ®, eller gula fläckar, J, på bakkroppen nä- 
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stan lika som hos Sc. home. Den gula färgen utplänas nä- 

stan eller blir brun, sedan djuret dött och torkat. — Pa pan- 

nan sitta tre sma oceller (punktögon) i triangel, ögonen håriga, 

njurformiga. Antennerna 16-ledade, lederna nästan 

or” lika breda som långa, oskaftade; andra basalleden 

6 något gulaktig i spetsen. — Ryggskölden är högt 

À hvälfd, utan tvärfara, men med längsfära på sidorna. 

Fig. 3 ovangkolfvarna svartbruna, och vingarna blekt svart- 

Mygga och aktiga med mörkare kostalkant, främre/ ribborna 

antenn. tjockare och nästan svarta, de bakre smalare och 

blekare, den tredje i ordningen från framkanten räknadt gaf- 

felformig, se vidare figuren. Å nyss utkläckta exemplar mär- 

kas å bakkroppens öfver och undersida kvadra- 

tiska och svartaktiga fläckar, som dock snart för- 

svinna. Honans äggläggningsapparat tillspetsad, 

med två rundade och tvåledade sidolameller. Ha- 

nens analtång klumpig, de två armarna tvåledade, 
och mellan dem sitta två utstående spetsar. 

| Djuret är trögt, sitter vanligen stilla pa mar- 

oes: ken, och dess lifstid ar kort. Honorna aro vanli- 

med gen flera an hanarna och lagga aggen i sma klum- 

analbihang. nar under jordytan, isynnerhet à fuktiga ställen. 
Äggen äro rundade, gulhvita, men mörkna efter hand. 

Jag vill till sist redogöra för hvad som å sista tiden blif- 
vit kändt rörande detta djurs märkvärdiga lefnadssätt. Ehuru 

fenomenet »härmasken» länge va- 

: rit bekant i Sverige, snart i 150 ar, 

EA har det dock adragit sig mindre 
we uppmärksamhet än det förtjänar, 

Fig. 5. Vinge. emedan man blott högst säl- 

lan observerat detsamma. ZIERVOGELS af DE GEER omnämnda 

upptäckt af härmasken syes vara den enda offentliggjorda 

iakttagelse i Sverige. Under de fyra decennier, jag sysslat 

med entomologi, har intet af mig kändt fall rörande härma- 

skens uppträdande afhörts förrän i ar, då den oförmodadt 

uppenbarade sig på ej mindre än fem olika ställen och tro- 

ligen flerstädes. Det torde därför vara på sin plats att här 

nämna litet utförligare därom. 

Den första underrättelsen meddelades af M. NILSSON, 

Västerslöfs gard, Qviinge i Kristianstads län den 24 juli. Be- 
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skrifningen pa fenomenet är i mycket üfverensstimmande med 

förut gjorda jakttagelser. Han skrifver, att larverna »funnos 

pa en gangstig i en grandunge. De voro liksom samman- 

gyttrade till ett band om vid pass 21/2 meters längd, 2—6 
cm. bredd — olika a olika delar af bandet — samt ungefär 

4mm. tjocklek. Hela massan rörde sig samtidigt framat, sa fort 

djuren hunno kräla, dock voro alla sammanklibbade kropp 

vid kropp. — — — Deras hard befann sig under lof och 

kvistar samt innehöll ännu 4/2 dl af samma sorts larver. Vi 

brände dem alla» (!). Ett prof sändes dock till Entomologi- 

ska Anstalten, dar man lyckades fa utkläckta myggor om- 

kring den 8 augusti. 
Vid en narmare undersökning af dessa myggor befanns, 

att de ej kunde tillhöra arten Sc. Zhome, dels emedan de 

voro knappast mer än !/3 sa stora som denna, och dels emedan 
vingribbornas lage ej var detsamma. De öfverensstämde till 

de flesta delar med NOWICKIS Sc. malıtarıs, men ribbornas 

utlopp i vingkanterna voro något annorlunda. Jag kunde följ- 
aktligen ej med säkerhet afgöra, om de tillhörde denna art, 

som atminstone ej ar upptagen under samma namn i ZET- 

TERSTEDTS Diptera Scandinavie. Tyvärr skedde undersök- 

ningen ej a nyss utklackta exemplar utan à torkade, dä be- 

stämningen af de manga arterna af släktet Sara blir mycket 

forsvarad och osäker, emedan skillnaden dem emellan äro 

högst obetydliga. 

En annan underrättelse erhölls nästan samtidigt från 

ERIK ENELL, Vinketomta säteri nära Vimmerby. Tåget pas- 

serade här en grusad väg, just som det där blef upptäckt, och 

var I meter långt, 5—7 cm. bredt och I cm. djupt, afsmal- 

nande mot bada ändar men mest baktill. 

från E. G. ENARSSON vid Åshammar i Gefleborgs län 
meddelades den 31 juli rörande ett liknande tåg, men var 

detta nära 3 m. långt och som vanligt bredast framtill. 

Slutligen ma anföras följande ur ett bref från regements- 
läkaren, d:r I. AMMITZBÖLL i Ystad. Öfverskriften lydde: 

»En duggorm», som torde vara härmaskens namn i Skane. 

»Den anses där som ett ytterst giftigt djur och upptäck- 

tes på morgonen den 23 juli, krypande i gräset vid Öster- 

slöfs station, nära kanten af Råbelöfsjön i Kristianstads län. 

Enligt stationsinspektorens utsago var den I m. lång, och vid 
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nogare efterseende visade den sig — säsom ju alltid är hän- 
delsen — bestå af milliontals af omkring 8 mm. långa flug- 

larver, bleka till färgen, men med mörkare hufvuden. Om 

taget oroades, skyndade larverna sig att snart ätertaga den 
förra ordningen. 

En del däraf, som skickades mig i en ask, visade äfven 

samma fallenhet att taga form af en orm — djuren krälade 

alldeles intill hvarandra och i flera lager. Fenomenet är sä- 

kert ganska sällsynt, åtminstone här i Skåne, men jag har 

sedermera hört, att duggormar äro väl bekanta i Småland. 

Under de närmare 30 år jag bott i orten (i Skåne), har jag 

icke hört talas om dem förut. Så mycket märkvärdigare var det 

då, att några dagar efter sedan det nämnda tåget visade sig, 

ett annat anträffades, krypande på en väg vid Grönhult i 

Vånga socken, ej långt från sjö. Några personer, som gingo 

till sitt arbete, funno det en morgon, och som det ansägs 
ytterst giftigt, drogo de icke i betänkande att använda en 

half timma af sin arbetstid till att gå efter halm och noga 

uppbränna detsamma. Jag har sedermera hört, att detta är 

ett gammalt bruk, som ingen bör underlåta att iakttaga». 

I en låda laggda larver dogo, men där utkläcktes en 

fluga, som efter allt att döma synes vara Cyrtoneura assimi- 

lis FALL., hvilken är allmän i södra Sverige. En annan art, 

C. cæsia fick undertecknad för flera ar sedan utkläckt bland 

larver af gräsflyet (Char@as graminis L.) fran Norrbotten. 

Som det torde synas af föregående, har ändamålet med 

denna uppsats egentligen varit, att fästa uppmärksamheten 

hos de personer, som under juli manad ströfva omkring i 

skog och mark, pa detta intressanta och särdeles märkvär- 

diga naturfenomen, som vidskepelsen gifvit namnet härma- 

sken, och som kan lämna den uppmärksamme iakttagaren 

rikt stoff till nöje och ett allvarligt begrundande. Det 

har varit en särdeles gynnsam sommar i år för härmasken, 

hvarför det är sannolikt, att den kan komma att visa sig 

äfven 1908, helst å samma lokaler som förut. 

Sven Lampa. 



Uber eine neue Termitensammlung 

aus Kongo. 

von 

Yngve Sjöstedt. 

In Arkiv för Zoologi 1905, Bd. 2 N:o 16 hatte ich Ge- 

legenheit über eine dem hiesigen Reichsmuseum vom schwe- 

dischen Missionar Herrn K. A. LAMAN aus Kongo gesandte 

wertvolle Termitensammlung zu berichten, wobei auch erwähnt 

wurde, dass noch eine solche Sammlung von Herrn LAMAN 

angekommen, die eine vorstehende Reise nach Ostafrika gleich- 

zeitig zu bearbeiten mir aber damals nicht erlaubte. Folgende 

Seiten liefern eine Übersicht über einen Teil der letzteren 

Sammlung, sowie auch über noch später aus Kongo angekom- 

menes Termitenmaterial, zusammen über 3,900 Exempl. 

Von besonderem Interesse ist das reichliche Vorkommen 

der bisher unbekannten gefl. Imago des Acanthotermes spint- 

‚ger. Dasselbe zeigt, dass alles, was in der Monographie (vergl. 

p. 7) beim Aufstellen der Gattung Acanthotermes als für dieselbe 

charakteristisch angegeben wurde, konstant erscheint, und dass 

bei allen Ständen ein typisches, ihre Zusammenhörigkeit dar- 
thuendes Aussehen vorhanden ist. Sowohl die Imagines wie die 

Soldaten, ja sogar die Arbeiter sind äusserst gut von allen an- 

deren Termiten unterschieden, was die Gattung Acanthoter- 

mes gleichwertig mit AÆznotermes stellt, ja sogar mehr als 

gleichwertig, da auch die Arbeiter von denselben aller anderen 

Termitengattungen leicht zu unterscheiden sind, was bei Ahzno- 

termes, dessen Arbeiter (vergl. Monogr. p. 50) im ganzen den- 

selben der Gattung 7ermes ähneln, nicht der Fall ist. Ich 

habe diese Frage hier mit einigen Worten berühren wollen, 

da Herr DESNEUX in WYTSMANS Genera Insectorum ohne 

weitere Erklärung Acanthotermes unter Termes gestellt, was 

ganz unrichtig ist. 
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Der neue Calotermes ist von Interesse, weil er die klein- 

sten bisher aus Afrika bekannten Soldaten einer Calotermes- 

Art besitzt. Einen eigentümlichen Soldaten hat Æwtermes tu- 

buliferus n. sp.; dieser ist vom Typus des Z. lateralis, der 

Kopf ist aber viel länger, fast rüsselartig verlängert, streckt 

sich mehr als über die halbe Länge der Mandibeln und ist 

in der Spitze quer abgeschnitten; auch der neue Æ. jucundus 

hat ein sehr charakteristisches Aussehen. 

Calotermes parvulus SJÖST. n. sp. 

Königin. 

Von /mago liegt ein einziges flügelloses © vor, dessen 

Hinterleib etwas vergrössert ist, allso eine Königin. Aopf 

wie Prothorax und die dorsalen Hinterleibssegmente dunkel- 

braun, glatt und glänzend; von der Vorderrand der Stirn ist 

der Kopf quadratisch, mit abgerundeten Hinterecken, schwach 

gebogenem Hinterrand und ziemlich geraden Seiten; sonst ist 

der Kopf '/s länger als die Breite zwischen den Augen- 
spitzen; Stirn ohne Epistom und Fontanell, vorn breit abge- 

stutzt; Agen mittelmässig gross, wenig hervorspringend, kreis- 

rund oder fast so; Ocellen sehr klein, rund, gerade über den 

Augen und dicht an dieselben gestellt; Fühler abgebrochen, 

wie gewöhnlich bei den Königinnen; das 2. Glied so lang 

aber vielleicht etwas schmäler als das 3., das eben so gross 

wie das 4. erscheint, die folgenden kugelig, allmählich ein 

wenig vergrössert; Prothorax in natürlicher Stellung etwas 
schmäler als der Kopf; die Seitenteile stark herabgebogen, breit 

abgerundet; Vorderrand gerade, ohne Einschnitt in der Mitte, 

sehr schmal aufgeworfen, jederseits an der Rinne mit einem 

punktförmigen Eindruck; längs der Mitte des Prothorax eine 

feine eingedrückte Linie, die sich nach hinten als eine dunkle 

Linie fortsetzt; Hinterrand breit bogenförmig, ohne Einschnitt; 

Fühler, Beine und Unterseite hell gelbbräunlich. Körper mit 

dem Kopf 6 mm. 

Soldat. 

Kopf rotgelb, nach vorn kaum dunkler, rektangulär mit ab- 

gerundeten Ecken, ziemlich so breit wie der Körper, vom Vor- 
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derrand der Stirn beinahe doppelt so lang wie breit (8: 4,3), fast 

cylindrisch, nur wenig niedriger als breit (4:4,3); von der Seite 
gesehen der Kopf nach vorn kaum bemerkbar höher, Stirn 

etwas schräg abgeschnitten, in der Mitte breit ausgehöhlt, 

ohne Fontanelle, oberer Stirnrand schräg von hinten gesehen 

breit, eingebuchtet; Kehlpartie hinten gleichbreit, vorn spa- 

tenförmig erweit ertmit etwas abstehenden dunklen Rändern; 

Mandibeln kräftig, ziemlich gerade mit eingebogener Spitze, 

von der Seite gesehen schwach nach oben gerichtet, schwarz, 

an der Basis etwas rötlich, vom Vorderrand der Fühlergruben 

so lang wie die Höhe des Kopfes, allso ein wenig kürzer als 

die Breite des Kopfes; die linke Mandibel am Innenrand bis 

etwas vor der Spitze mit mehreren Zähnchen, oft wie gekerbt, 

die rechte mit zwei etwas deutlicheren, der obere etwa an 

der Mitte des Innenrands; Oberlippe zungenformig; Fühler 

hell gelblich, hervorgestreckt etwas länger als die Mandibeln, 

11-gliedrig, das Basalglied so lang wie die zwei folgenden 

zusammen, das 2. und 3. Glied ziemlich gleich lang, nachdem 

die Glieder mehr kugelig, nach aussen ein wenig grösser, die 

zwei letzten wieder kleiner, das Endglied am kleinsten; bis- 

weilen ist an der Basis des 3. Glieds ein sehr kleiner Ring 

mehr oder weniger deutlich abgeschnürt, welcher dann dass 

3. Glied repräsentiert, die Fühler werden dann 12-gliedrig und 

das 3. und 4. Glied zusammen so lang wie das 2.; Prothorax von 

der Breite des Kopfes, abgerundet quer rektangulär mit herab- 

gebogenen Seiten, nach hinten verjüngt und dadurch etwa 

halbkreisförmig; Hinterrand in der Mitte sehr schwach einge- 

buchtet; Vorderrand von oben gesehen fast gerade, die Seiten- 

teile schwach nach vorn gebogen, schmal aufgeworfen, in der 

Mitte kaum bemerkbar ausgerandet; Vorderwinkel abgerundet; 

Meso- und Metathorax von der Farbe des Körpers, gleich- 

förmig, Hinterrand gerade ohne Einbuchtung; Pezne kurz und 

kräftig mit dicken Schenkeln. 

Lange 5, Lange und Breite des Kopfes resp. 2 und I,ı mm. 

Durch die geringe Grösse von allen bisher bekannten 

afrikanischen Ca/otermes-Arten leicht zu unterscheiden. 

Zahlreiche gelbbräunlich weisse Larven (Arbeiter) liegen 

vor. Sie sind lang und schmal, fast ganz gleich breit, cylin- 

drisch. Länge 5—6 mm. 
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Kongo: Mukimbungu, 1904; 1 Königin, 22 Sold., 130 
Larve. 

Acanthotermes militaris HAG. 

Monogr. p. 56! — Arkiv for Zool. Bd. 2, N:o 16, 1905, p. 3. 

Kongo: Mukimbungu, 1906; 18 gr. Sold., 60 kl. Sold., 

86er. Arby As’ kl. Arch? — 18 vel Image 14 omesoldem 
HMS old 5 Arb: 

Acanthotermes spiniger SJÖST. 

Monogr. p. 65 — Arkiv för Zoologi Bd. 2, N:o 16, p. 4. 

Imago alata, adhuc ignota, rufo-brunnea, subtus cum 

pedibus paulo dilutior; capite ovali, antrorsum angustiore, 

inter apices oculorum ‘/4 breviore quam longo; epistomate 
flavo, valde inflato, postice valde curvato, antice truncato; 

oculis rotundis, modicis; ocellis fere rotundis, diametro ab oculis 

remotis; dentibus duobus primis mandibularum fere eadem 

longitudine; antennis 21-articulatis, articulo secundo paulo 

longiore quam tertio, quarto paulo robustiore quam tertio et 

quinto, (4), vel 23-articulatis, articulo secundo vix longiore 

quam tertio, valde breviore quam tertio et quarto junctis (9); 

prothorace quadrangulari, retrorsum angustiore, postice late 

truncato et paulo incurvato, margine antico processibus duo- 

bus; meso- et metathorace postice bifidis, processibus acumi- 

natis; segmentis ventralibus anterioribus duobus antice albidis; 

alis opacis, albidis, venis costalibus et venulis submedianæ 

obscurioribus; mediana et submediana alæ anticæ basi alæ 

ipsius separatis. 

Exp. alar. 44—50, long. c. alis 26—20, long. alæ ant. 

21—24, lat. 5,5—6, corp. c. cap. 13—15 mm. 

Geflügelte Imago. 

Oben rotbraun, der Kopf dunkler, braunschwarz, unten 

viel heller, gelbbräunlich, die oberen Segmente in der Mitte 

hell; Kopf oval, nach vorn verengt, zwischen den Augen- 

ı „Monogr.» = SjöstEDT, Monographie der Termiten Afrikas: K. 
Vet. Akad. Handl. Bd. 34. N:o 4, 1900, 40, S. 1—236, Taf. I-IX — »Nachtr.» 

= 0. c. Bd. 38, N:o 4, 1904, S. 1—120, Taf. 1—4. 
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spitzen ein viertel schmäler als die Länge des Kopfes, glänzend, 

fast völlig nackt; Stirn ohne Eindruck, in der Mitte ein kleiner 

oft undeutlicher erhabener Punkt oder eher ein sehr kurzer 

flacher Kiel; schräg vor den Augen nach innen ein punkt- 

förmiger Eindruck; Zfzstom gelb, scharf gegen die fast 

schwarze Farbe der Stirn hervortretend, gross und gewulstet, 

hinten stark gebogen, vorn gerade abgeschnitten, in der 

Mitte eine dunkle Linie; die zwei ersten Zähne der Mandi- 

beln fast gleich gross; Augen rund, wenig vorspringend; 

Ocellen sehr kurz oval, fast kreisrund, etwa um die Länge 

ihres Durchmessers von den Augen getrennt; die Leiste 

zwischen dem Auge und dem Unterrand des Kopfes etwas 

breiter als der Durchmesser der Ocellen; Fäökler dunkelbraun 

mit hellen Ringen, fadenförmig gleichbreit bis an die Spitze; 

beim 4 21-gliedrig, das Basalglied so lang wie die zwei fol- 

genden zusammen, das 2. etwas länger als das 3., das 4. etwas 

grôber, das 5. etwas kleiner als die anliegenden, nach aussen 

die Glieder allmählich etwas länger aber nicht dicker, die 

äussersten wieder etwas kleiner, das Endglied oval; beim 9 

die Fühler 23-gliedrig, das 2. und 3. Glied etwa gleich lang; 

Prothorax bedeutend heller braun als der Kopf, mit einer 
T-förmigen gelblichen Zeichnung, viereckig, nach hinten ver- 

engt, mit breit abgeschnittenem und etwas eingebuchtetem 

Hinterrand; Vorderrand kurz aufgeworfen mit zwei sehr deut- 

lichen, dreieckigen, durch eine bogenförmige Einbuchtung ge- 

trennten Processen; Hinterrand des Meso- und Metathorax mit 

zwei kurzen aber deutlichen, breit getrennten Processen; 

die zwei ersten Dauchsegmente vorn in der Mitte weiss, 

die folgenden längs der Mitte schwach heller; Flügel lang 

und schmal, weisslich hyalin, in Spiritus ganz wenig gelblich 

angeflogen, nur die Costaladern und die inneren Neben- 

zweige der Submediana deutlich markiert; die basalen Teile 

der Costaladern dunkel schattiert, die Subcosta etwas stärker 

und länger nach aussen als die Costa; die inneren Zweige der 

Subcosta gelbbraunlich; Mediana und Submediana der Vorder- 

flügel gehen getrennt von der Schuppe aus; Dezne einfarbig 

gelbbraun, etwa von der Farbe der Unterseite; das J ist etwas 

kleiner als das ©. 
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Spannweite 44—50, Länge des Körpers mit den Flügeln 

26—29, Länge und Breite der Vorderflügel resp. 21—24 und 

5,5 —6; Körper mit dem Kopf 13—15 mm. 

Bisher waren nur gr. und kl. Soldaten und gr. und kl. 
Arbeiter dieser Art bekannt. 

Unterscheidet sich von der Imago des A. mäilitaris durch 

bedeutendere Grösse und hellere Farbe; die Fühler sind 21- 

(J)- oder 23(Q)-gliedrig, gegen resp. 20 und 21 bei militaris, 

und die Ocellen stehen etwas länger von den Augen getrennt, 

etwa so weit wie die Länge ihres Durchmessers; das 2 Glied 

der Fühler beim © kaum länger als das 3., viel kürzer als 
das 3. und 4. zusammen, beim 4 das 2. Glied etwas länger 

als das 3.; bei mz%tarıs ist das 2. Glied beim © so lang 

wie das und 4. zusammen, beim 4 das 2. und 3. Glied 

gleich lan 

2 

Als ich zuerst diese bisher unbekannte Acanthotermes- 

Imagines ohne Soldaten und Arbeiter in einem der von LAMAN 

heimgesandten Tuben fand, vermutete ich, dass sie dem 

A. acanthothorax gehörte, da die Soldaten letzterer Art 

grösser als die des mz/ztarıs, wie vorliegende Imagines grösser 

als die derselben Art sind. Einige in einem anderen Tubus 

zusammen mit ähnlichen Imagines liegenden Arbeiter des 

spiniger zeigten aber zweifellos, dass wir hier mit letzterer 

Art, die jedoch die kleinsten Soldaten besitzt, zu thun hatten, 

was später durch das Antreffen anderer ähnlichen Imagines 

zusammen mit sowohl Soldaten als Arbeitern von spzniger noch 

sicherer bestätigt wurde. Dieses zeigt, wie gute und wert- 

volle Charaktere auch die sonst fast immer ganz übersehenen, 

im ganzen so gleichförmigen Arbeiter geben können. 

Kongo: Mukimbungu, 1906; 29 gefl. Imag. — 30 gefl. 

Imag., 5 Arb. — 32 gefl. Imag. ı gr. und I kl. Sold., 5 Arb: 

Termes gabonensis SJOST. 

Monogr. p. 92. — Arkiv for Zool. Bd. 2, N:o 16, 1905, p. 5. 

Kongo: Mukimbungu, 1906; 22 gr. Sold., 47 kl. Sold., 

107 gr. und i) Arb; 
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Durch vorliegendes reiches Material geht hervor, dass die 

gr. Soldaten sowohl in der Grösse wie in der Farbe etwas 
variiren, wodurch die Grenze zwischen dieser Art und dem 

nahestehenden Zermes amplus (vergl. Monogr. Nachtr. p. 32) 

undeutlich wird oder verschwindet, wodurch der letztere mit 

gabonensis, der zuerst beschrieben wurde, als identisch anzu- 

sehen ist. Die meisten Exemplare sind aber von der Grösse 

des amplus, wogegen fast alle wie gabonensis am Nacken 

heller und dort mit zwei dunklen Strichen vorsehen sind. 

Termes fidens SJÖST. 

Monogr. Nachtr. p. 52. — Arkiv för Zool. Bd. 2, 

N&O, 16; 19095, pe 3: 

Kongo: Mukimbungu, 1906; 52 gr. Sold., 107 gr. und kl. 
Arber 15 Sold.) 13 Arb. 

Termes badius HAV. 

Monogr. p. 111; Nachtr. p. 56. — Arkiv for Zool. 

Bae2euNcor 16, pro; 

Kongo: Mukimbungu, 1906; 80 Sold. 130 Arb. — 7 

Solid 32° Arb. 

Termes Buchholzi SJÖST. 

Monogr. p. 115. 

Kongo: Mukimbungu, 1906; 7 gefl. Imag. 

Ocellen, wie in der Regel immer bei dieser Art, weniger 
als um die Länge ihres Durchmessers von den Augen ent- 

fernt. Bei 7. aurora ist die Entfernung gerade von der Lange 

des grösseren Durchmessers der Ocellen oder kaum bemerkbar 

länger. Dass die Ocellen bei Buchholz? so weit wie um die 

Länge ihres Durchmessers von den Augen getrennt sind 

(vergl. Nachtr. p. 26) scheint zufällig zu sein. 
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Termes serutor SJOST. n. sp. 

Steht Zermes aurora SJÖST. (Monogr. Nachtr. p. 26 u. 60) 
aus Zanzibar äusserst nahe scheint aber von demselben un- 

terschieden zu sein. Die Oberseite mit dem Kopf ist dunkel- 

braun, nicht gelbrot, der Kopf etwas kleiner und zwischen 

den Augenspitzen schmäler (65:70), die Ocellen sind klein, 

breit oval, gerade um die Länge ihres längeren Durchmessers 

von den Augen getrennt, was oft auch bei aurora der Fall ist. 

Wie an der letzteren Art ist der Vorderrand des Prothorax 

in der Mitte ausgeschnitten, hier aber noch mehr, sehr deut- 

lich. Kopf mit den Fühlern nicht so dicht behaart wie 

bei aurora. 

Länge 46—50, Länge mit den Flügeln 26—28, Länge 

und Breite der Vorderflügel resp. 21,5—23 und 5,;—6, Kör- 

per mit dem Kopf 11 mm. 

Soldat. 

Ähnelt sehr dem des Termes stercorivorus (STÖSTEDTS Kili- 

mandjaro-Meru Exped. Th. 15, N:o I, p. 15) ist aber noch 

kleiner; das 3. und 4. Fühlerglied gleich gross, das 4. nicht 

ein wenig kleiner als das 3. wie bei den genannten Art. 

Länge 4,5, Kopf mit den Mandibeln 2,5, Breite des 

Kopfes ı mm. 

Arbeiter. 

Steht demselben des 7° szercorzvorus nahe ist aber etwas 

kleiner, hat wie dieser 17-gliedrige Fühler, das 3. Glied am 

kleinsten, das 4. und 5. gleich lang; Vorderrand des Pro- 

thorax in der Mitte tief ausgeschnitten. 

Kongo: Mukimbungu, 1906; 39 gefl. Imag, 15 Sold., 50 

Arb. — 6 gefl. Imag., 4 Sold., 4 Arb. 

Eutermes fungifaber SJÖST. 

Monogr. p. 143; Nachtr. p. 73. 

Kongo: Mukimbungu, 1906; 12 Sold., 95 Arb. 
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Eutermes Zenkeri DESN. 

Monogr. Nachtr. p. 74. 

Zahlreiche Soldaten und Arbeiter. 

Kongo: Mukimbungu, 1904, 19 Sold., 78 Arb.; 20 Sold., 

36 Nymph., 107 Arb. — 17 Sold., 120 Arb. War bisher 
nur aus Kamerun bekannt. 

Eutermes albotarsalis SJÖST. 

Monogr. p. 156. — Arkiv for Zool. 1905, Bd. 2, N:o 16, p. 11. 

Kongo; Mukimbungu, 1904; 30 gefl. Imag., 3 Nympf., 

14 Sold., 85 Arb.; -— 12 gefl. Imag., 2 Sold., 6 Arb. — 20 

Sold,, 30 Arb. — 32 gefl., 31 Sold., 54 Arb. Die Soldaten 

variiren etwas in der Grösse, einige haben den Kopf mit den 

Mandibeln gut 4,5 mm. lang. 

Eutermes arboricola SJÖST. 

Monogr. p. 160. 

Zahlreiche Nymphen, Soldaten und Arbeiter nebst einigen 
geflügelten Imagines und einer Kônigin. 

Kongo: Mukimbungu. 

Eutermes fuscotibialis SJÖST. 

Monogr. p. 177. — Arkiv för Zool. 1905, Bd. 2, N:o 16, p. 17. 

Kongo: Mukimbungu, 1906; 76 gefl. Imag., 60 Sold., 

über 700 Arb.; — 34 gefl. Imag., 23 Sold., 250 Arb. 

Eutermes tubuliferus SJÖST. n. sp. 

Soldat. 

Kopf gelbrot, sehr eigentümlich geformt, nach vorn in 

einen gerade abgeschnittenen oben an der Stirn etwas aufge- 

blasenen Tubus ausgezogen, der etwas über die halbe Länge 

der Mandibeln reicht, von denselben aber durch einen breiteren 

Zwischenraum getrennt ist; der Tubus nach aussen lang 

und dicht behaart, an der Spitze mit einer kreisförmigen 

Öffnung; der Kopf aufgeblasen, von oben gesehen fast kreis- 

rund, nach vorn wie angegeben ausgezogen, von der Seite 

Entomol. Tidskr. Arg. 208 Jah AN 907): 16 
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gesehen vom Nacken bis zur Spitze des Tubus gemessen 

°/; niedriger als hoch; Mandibeln fein, gerade, mit ziemlich 

stark eingebogenen Spitzen, die linke tief unten an der Basis 
mit zwei, die rechte mit einem Zähnchen versehen; Fühler 

14-gliedrig, das 4. Glied am kleinsten, das Basalglied etwas 

länger als die drei folgenden Glieder zusammen, das 2. etwas 

länger als das 3., so lang wie das 5., die Glieder nach aussen 

doppelt so lang wie breit, das Endglied langgestreckt oval; 

die Fühler haben teils einzelne lange, wollige Haare, teils — 

besonders die äusseren Glieder — feine, dichtere; Prothorax klein, 

kaum von der halben Breite des Kopfes; Vorderlappen viel 

kleiner und schmäler als der Hinterlappen, in der Mitte am 

Vorderrand sehr wenig ausgeschnitten; Hinterrand des Hin- 

terlappens etwas abgeplattet und eingebogen; Mesothorax oval, 

so breit wie Prothorax; Metathorax breiter und kürzer oval; 

Hinterleib sehr klein, wie Thorax gelblich weiss, fein behaart. 

Länge 4, Kopf mit den Mandibeln 2,2, Breite des 

Kopfes I,r5 mm. 

Steht Æ. Zateralis (Monogr. p. 165) am nächsten; der 

Tubus des Kopfes ist aber viel länger, fast rüsselartig, und 

streckt sich viel länger über die Mandibeln heraus, von welchen 

er durch einen breiten Zwischenraum getrennt ist. 

Arbeiter. 

Kopf oval, gelblich weiss-hyalin mit einem braunen Punkt 

jederseits des Epistoms; oberhalb der Mitte des Kopfes ein 

punktförmiger Eindruck; Æpzstom ziemlich schmal und wenig 

aufgeblasen; Fühler 14-gliedrig, weiss, das 3. und 4. Glied am 

kleinsten, nach aussen die Glieder allmählich grösser und dicker, 

das Endglied am grössten, das Basalglied so lang wie die drei 

folgenden zusammen, aber nicht besonders gröber als diese; 

der erste Zahn der Mandibeln vze/ grösser als die folgenden; 

Vorderrand des /rothorax in der Mitte nicht ausgeschnitten. 

Lange 3,5, Breite des Kopfes 0,7 mm. 

Kongo: Mukimbungu, 1906; 16 Sold., 35 Arb. 

Eutermes jucundus SJÖST. n. sp. 

Die ausgebildete /mago ist unbekannt, einige vorliegenden 

weissen, schmalen Nymphen zeigen indessen, dass dieselbe 
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15-gliedrige Fühler hat, das Basalglied ist sehr gross, so lang 

wie die drei bis vier folgenden Glieder zusammen, das 3. 

Glied am kleinsten. Länge 6 mm. 

Soldat. 

Kopf gelbrot, cylindrisch, nach vorn höher und dort plötz- 

lich bis oberhalb der Mandibeln schräg nach innen quer ab- 

geschnitten, sodass die ganze Stirnpartie von der Seite gesehen 

in einem etwas spitzigen Winkel hervorschiebt; von vorn ist der 

Kopf kreisrund, mit ziemlich scharfen Rändern, etwas ober- 

halb der Mitte eine deutliche Fontanellgrube in deren Cen- 

trum sich eine kreisrunde kleine Öffnung mit etwas tuben- 

ähnlich erhöhten Rändern befindet; von oben gesehen ist der 

Kopf fast quadratisch, abgerundet, '/s länger als breit, mit 

hervorgebogenem Vorderrand; die Kehlpartie nach hinten in 

einen schräg nach hinten herabschiebenden Process ausge- 
zogen; dieser von vorn gesehen nach unten verjüngt mit ab- 

geschnittener Spitze; Mandibeln gerade so lang wie der Kopf, 
rotschwarz, an der Basis etwas heller rötlich, fein, nadelför- 

mig, nach aussen verjüngt, ziemlich gerade, nur schwach nach 

innen gebogen, mit allmählich eingebogener Spitze, unten etwas 

oberhalb der Basis mit einem winzig kleinen, kaum bemerk- 

baren Dorn; tief unten an der Basis ein grosser Hocker; 

Oberlippe kurz, quer rektangulär, vorn gerade mit nadelfein 

ausgezogenen weissen Ecken; Fäü/ler 14-gliedrig, das Basal- 

glied sehr gross und grob, fast so lang wie die vier folgenden 

zusammen, das 3. und 4. Glied am kleinsten, etwa gleich lang, 

zusammen so lang wie das 2.; Prothorax klein, °/15 von der 
Breite des Kopfes, am Vorderrand nicht ausgeschnitten; der 
ganze Körper mit den Beinen weiss, klein, kaum so lang wie 

der Kopf mit den Mandibeln. 

Totallange 3, Kopf mit den Mandibeln 2, Breite des 

Kopfes 0,9 mm. 

Diese kleine, durch die Form des Kopfes von allen an- 

deren leicht unterschiedene Art steht Æ. arboricola SJÖST. 

(Monogr. Nachtr. p. 36) und £. /amantanus SJÖST. (Arkiv for 

Zool. Bd. 2, N:o 16, 1905, p. 15) am nachsten und wird in 
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der Examinationstabelle (Nachtr. I. c.) von diesen und an- 
deren nahestehenden folgendermassen leicht unterschieden: 

+. Oberlippe gabelförmig (Zeile 15 v. o.). 

+. Die Kehlpartie an der Mitte mit einem deutlichen von 

der Seite gesehen triangulären, in der Spitze breit ab- 

geschnittenen, herabschiebenden Process, der von vorn 

viereckig, dunkel gesäumt erscheint. Æ. lamanianus. 

Die Kehlpartie an der Mitte etwas herabgebogen, 

flach abgerundet, ohne herabschiebenden Process. 

E. arboricola. 

+t. Oberlippe zungenförmig. (Mit den drei angeführten Ar- 

ten: E. truncatus, lateralis, T(2) canalıfrons). 

tr. Oberlippe kurz, quer rektangulär, vorn breit, mit nadel- 

fein ausgezogenen weissen Vorderecken. E. jucundus. 

Arbeiter. 

Lang und schmal, weiss, schwach gelbbräunlich ange- 

haucht mit durchleuchtendem, dunklem Mageninhalt; Aopf 

oval, nach vorn verenct, in der Mitte mit einem deutlichen punkt- 

förmigen Eindruck; Z/zstom von der Farbe des Kopfes, mit 

zerstreuten Haaren versehen; der erste Zahn der Mandibeln 

viel grösser als die anderen; Fühler nach aussen allmählich 

gröber und schwach bräunlich, 14-gliedrig, das 3. und 4. Glied 

am kleinsten, etwa gleich lang, das 2. so lang wie diese zwei 

zusammen; Vorderrand des Prothorax in der Mitte nicht aus- 

gerandet; Vorderlappen so lang wie der Hinterlappen. 

Länge 3—3,5, Länge des Kopfes 0,6 mm. 

Ähnelt sehr dem Arbeiter des Æ. arboricola, der Kopf ist 

aber etwas kleiner, das Epistom nicht völlig so viel aufgeblasen 

und hinter demselben keine durchleuchtenden weissen Drüsen. 

Kongo: Mukimbungu, 1904, 3 Nymph., 23 Sold., 78 Arb. 

Eutermes prorepens SJOST. n. sp. 

Soldat. 

Kopf hell, rotgelb, rektangulär mit abgerundeten Ecken, 
~ , > te] D 

vom Vorderrand ?/ länger als breit, fast völlig glatt und 
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glänzend, nur mit einigen zerstreuten Haaren, von der Seite 

gesehen oval, vorn etwas verengt 18/25 von der Breite des 

Kopfes, flach gewölbt, Stirn ohne Fontanelle, vorn gerade 

abgeschnitten; Oberlippe ziemlich klein, schmal zungenförmig 

mit einzelnen langen Haaren an der Spitze; Mandibeln kurz 

und kräftig, nur etwas länger als die halbe Breite des Kopfes, 

schwarz, die untere Hälfte rötlich, breit, ziemlich gerade mit 

einwärts gebogener Spitze; an der Innenseite der rechten 

Mandibel oberhalb der Mitte ein kleiner Zahn, an der linken 

unter dem oberen kleinen Zahn ein Zzefer, schräg nach un- 

ten gehender Einschnitt, wodurch die untere Ecke wie einen 

zweiten, grösseren Zahn bildet; Fihler 14-gliedrig, das Basal- 

glied nicht besonders gross, von der Länge der zwei folgen- 

den zusammen, das 2. ein wenig länger und dicker, das 4. 

Glied am kleinsten, vom 5. an die Glieder nach aussen all- 

mählich etwas grober, kugelig, das Endglied am grössten, Pro- 

thorax Ÿ/4 von der Breite des Kopfes, sattelförmig, Vorder- 
lappen viel schmäler, in der Mitte kaum bemerkbar ausge- 

schnitten; Hinterlappen halbmondförmig, hinten nicht einge- 

buchtet; Mesothorax breit oval fast kreisförmig. 

Länge 3, Kopf mit den Mandibeln 1,65, Breite des Kopfes 

0,85, Mandibeln 0,; mm. 

Steht £. heterodon und Æ. rectangularıs (vergl. Nachtr. 

p. 35) am nächsten, unterscheidet sich aber leicht von beiden 

u. a. durch den tiefen Einschnitt am Innenrand der linken 

Mandibel. 

Arbeiter. 

Kopf kurz viereckig mit abgerundem Nacken und geraden 

Seiten, hell braungelb, ohne in der Mitte desselben zusammen- 

stiessenden weissen Linien und ohne Vertiefung, höchstens 

ein kaum bemerkbarer punktförmiger Eindruck; Æpzstom mit- 

telmässig gross, oval, von der Farbe des übrigen Kopfes; die 

zwei ersten Zähne der Mandibeln klein, gleich gross; Fühler 

16-gliedrig, das 3. und 4. Glied zusammen ebenso lang wie 

das 2.; das 2. dicker als das 3., das 4. am kleinsten, das 

Basalglied so lang wie die zwei folgenden zusammen; die 

Fühler nach aussen verdickt, etwas bräunlich schattiert, die 

Glieder kugelig; Vorderrand des Prothorax in der Mitte ganz 



246 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1907. 

wenig aber jedoch deutlich ausgeschnitten; Hinterrand des 

Hinterlappens schwach breit eingebuchtet. 

Länge 4, Breite des Kopfes 1 mm. 

Steht dem kleineren Arbeiter des 7. /atericius (vergl. 

Nachtr. p. 43) am nächsten, die Seiten des Vorderlappens 

des Prothorax aber von den Seiten nicht triangulär zusam- 

mengedrückt. 

Kongo: Mukimbungu, 1906, 28 Sold., 115 Arb. 

Eutermes chiasognathus SJÖST. 

Monogr. Nachtr. p. 85. 

Kongo: Mukimbungu, 1906; 2 Sold. und mehrere Arbeiter. 

Die vorliegenden zwei Soldaten sind ein wenig kleiner als 

die typischen aus Kamerun, aber viel grösser als die des nahe- 

stehenden Æ. socralrs. 

Neu für Kongo. 

Eutermes baculi SJOST. 

Monogr. p. 196. 

Kongo: Mukimbungu, 1904; 16 Sold., 70 Arb.; War 

bisher aus Kamerun und Sudan bekannt. 

Eutermes bettonianus SJÖST. 

Arkiv för Zoologi, Bd. 2, 'N:o 16, 1905, paste: 

Von dieser Art war bisher nur die aus Brit. Ostafrika 

stammende geflügelte Imago bekannt. Aus Kongo liegen so- 

wohl zahlreiche Imagines, die obgleich in der Grösse sehr 

variirend mit den Typen des deilonzanus plastisch überein- 

stimmen, als Nasuti und Arbeiter. Da die Imago bisher nur 

kurz erwähnt worden, gebe ich eine nähere Beschreibung 

derselben, sowie Beschreibungen der bisher unbekannten Na- 

suti und Arbeiter. 

Geflügelte Imago. 

Körper oben rotbraun, der Kopf etwas dunkler braun; 

Pro-, Meso- und Metathorax hell, blassgelb; Unterseite mit 

den Beinen blass bräunlich gelb, die Bauchschilder an den 
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Seiten oft dunkler, kleine dunklere Flecke bildend; Kopf oval, 

zwischen den Augenspitzen ‘/4 schmäler als lang, nach vorn 
nicht triangulär verschmälert, in der Mitte ein wenig konkav 

und mit einem langgestreckten gelblichen Fontanellfleck 

versehen, der sich nach vorn in eine zuerst schmale dann breit 

trianguläre oder halbmondförmige, am Epistom endende flache 

Rinne erweitert; die schwach erhabene Partie an jeder Seite 

zwischen der Rinne und den Augen etwas dunkler braun als 

der übrige Kopf; schräg nach innen vor den Ocellen ein deut- 

licher Eindruck; Æpzstom gelb, viel heller als die Stirn, ziem- 

lich klein, oval, vorn ein wenig abgeplattet, fein und dicht 

behaart wie der Kopf übrigens oben, mit Ausnahme hinten 

am Nacken, wo er ganz glatt erscheint; Augen gross, kurz 

oval, nicht kreisrund; Ocellen kurz oval, viel näher als um 

die Länge ihres halben Durchmessers (2:7) an die Augen ge- 

stellt, der Zwischenraum ziemlich eng aber jedoch deutlich; 

die Leiste zwischen den Augen und dem Unterrande des 

Kopfes etwas breiter als die halbe Länge der Ocellen (3:7); 
Fühler 15-gliedrig, das 3. Glied deutlich länger als die anlie- 

eenden und nach aussen gröber, das 2. am kleinsten, das 5. 

etwas kleiner als die anliegenden; oft ist das lange 3. Glied 

geteilt, die Fühler werden denn 16-gliedrig, das 2., 3. und 4. 

Glied ziemlich gleich lang; Prothorax "/ıo schmäler als der 

Kopf zwischen den Augenspitzen, hellgelb, halbkreisförmig, 

hinten etwas abgeplattet und schwach eingebuchtet, ober- 

halb des Randes mit zwei kleinen abgerundeten Buckeln; 

Vorderlappen in der Mitte nicht eingeschnitten, hinten durch 

zwei in Winkel stehende glänzende Rinnen begrenzt; Vor- 

derecken breit abgerundet und etwas konkav; Hinterrand 

des Meso- und Metathorax deutlich obgleich ziemlich zeicht 

winkelig ausgerandet mit breit abgerundeten Processen; Hli- 

gel etwa vier Male so lang wie breit, in Spiritus hyalin, 

gelbbräunlich angehaucht, nur die Costaladern und die inne- 

ren Zweige der Submediana deutlich markiert, unter der 

Subcosta läuft eine feine, hell pomeranzengelbe, nach aussen 
von derselben etwas divergierende Linie; die Mediana teilt 

sich etwa an der Mitte in oft mehreren Zweigen; Sub- 

mediana mit 9—12 Nebenzweigen, die inneren kräftiger und 

deutlicher; die Partie zwischen Mediana und Submediana 
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nicht heller als die Flügel im übrigen. In Spiritus leuchtet 

das Costalfeld, besonders nach aussen, weisslich. 

Spannweite (33 —)36—44, Länge mit den Flügeln (18—) 

19—24, Lange und Breite der Vorderflügel resp. (16—)18— 

20,5, und (4—) 4,5-—5,5. 

Die Art variirt sehr in der Grösse und die kleinsten 

Exemplaren mit 15-gliedriegen Fühlern sind dem des £. occiden- 

talis äusserst ähnlich, unterscheiden sich aber dadurch, dass 

die Ocellen mehr entfernt von den Augen gestellt sind, wo- 

gegen sie bei ocezdentalis eng an den Augen stehen, nur 

durch ein sehr schmaler Zwischenraum getrennt. Von dem 

auch bisweilen 16-gliedrigen Æ. divellens (Monogr. Nachtr. p. 
28) unterscheidet sich diese Art durch bedeutendere Grösse und 

durch den ganzrandigen Vorderlappen des Prothorax. Hier ist 

es das 3., bei dzvellens das 4. Glied dasjenige, das sich geteilt. 

Grösserer Nasutus. 

Kopf gelbrot mit dunkler Nase, welche Farbe sich deut- 

lich aber gewöhnlich nicht besonders scharf von derselben 

des Kopfes abhebt, von oben gesehen kugelig; Nase nicht 

völlig in derselben Linie wie der Kopf, vom hinteren Rand 

der Fühlergruben  !/; kürzer als der übrige Kopf; Fühler 

13-gliedrig, das 3. Glied doppelt so lang wie das 2., genau 

so lang wie das Basalglied, das 2. und 4. gleich lang, das 

5. kaum länger als das 4., so lang wie das 6.; Hinterkopf ohne 

Langsfurche; /rothorax von der Seite ein wenig zusammen- 

gedrückt, an der Mitte des Vorderrandes deutlich eingebuchtet. 

Länge 5, Länge und Breite des Kopfes resp. 2,25 und 

1,4 mm. 

Unterscheidet sich vom grösseren Soldaten des Æ. terri- 

cola (Monogr. Nachtr. p. 39), durch bedeutendere Grösse 

(Lange und Breite des Kopfes 2,25 und 1,4 gegen resp. I,6—1,7 

und I,r mm.) und durch rotgelben nicht blassgelben Kopf; 

der Vorderlappen des Prothorax ist in der Mitte deutlich ein- 

gebuchtet, das 3. Fühlerglied gerade so lang wie das Basal- 

glied und die Nase nach innen allmählich gröber, bei Zerrzcola 

die Nase etwa so lang sie dunkel ist von oben gesehen fast 

gleich schmal. Hinterrand der Fühlergruben bei bettonianus 

!/7 näher an die Nasenspitze als an den Nacken. Æ. gemel- 
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lus ist viel kleiner und ohne Einbuchtung in der Mitte des 

Vorderlappens des Prothorax. £. arborum hat das 3. Fühler- 

glied viel kürzer als das Basalglied. £. salebrithorax ist be- 

deutend kleiner, mit einer dunklen Linie unten längs der 

der Mitte des Nackens und kleinerer Nase, der Vorderlappen 

des Prothorax bei demselben ein wenig, oft kaum bemerkbar, 

hier dagegen sehr deutlich ausgeschnitten. #. wsambarensis 

ist noch kleiner. Æ. dispar, latifrons und maculiventris haben 

alle den Vorderrand des Prothorax in der Mitte ohne Ein- 

buchtung. 
Kleinerer Nasutus. 

Klein und schmächtig; Farbe wie die des grösseren; Koff 

von oben gesehen zusammengedrückt, kurz abgerundet rek- 

tangulär; Fühler 12-gliedrig, das 3. und 4. Glied gleich lang, ”/s 
länger als 2., das 4. ganz wenig gröber als das 3., das Basal- 

olied so lang wie das 3.; Vorderrand des Prothorax in der 

Mitte ganz wenig aber sichtbar ausgerandet. 

Länge 3, Länge und Breite des Kopfes resp. 1,65 und 

0,65 mm. 

Ähnelt im Ganzen den kleineren Nasuti von £. dispar 

und rapulum (Monogr. Nachtr. p. 38), der Hinterrand der 

Fühlergruben liegt aber ganz an der Mitte des Kopfes (24:24). 

Prothorax vorn in der Mitte deutlich obgleich wenig ein- 

gebuchtet. 

Grösserer Arbeiter. 

Kopf kurz oval, von den Seiten etwas zusammengedrückt, 

an der Mitte breiter, dunkel kastanienbraun mit drei in der 

Mitte zusammenstossenden weissen Linien; Fü/ler weiss, 

schwach gelblich angehaucht, 15-gliedrig, das 3. Glied etwas 

kleiner als die anliegenden; die zwei ersten Zähne der Mandibeln 

gleich gross; Æpistom gelbweiss, jederseits ein brauner Fleck; 

Prothorax viel länger aber schmäler als der Hinterlappen, 

der Vorderrand an der Mitte wenig aber jedoch sehr deutlich 

ausgekerbt. Körper mit den Beinen weiss. 

Länge 5,5, Breite des Kopfes 1,6 mm. 

Steht dem Arbeiter des £. rapulum äusserst nahe (Mo- 

nogr. Nachtr. p. 44), ist aber wie die Masse näher angeben 

etwas grösser. 
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Kleinerer Arbeiter. 

Fühler 15-gliedrig, das 3. Glied sehr klein, das 2. so lang 

wie das 3. und 4. zusammen, aber wie das Basalglied gröber. 

Länge 4, Breite des Kopfes 1,15 mm. 

Kongo: Mukimbungu, 1904; 19 gefl. Imag., 28 gr. Na- 

suti, 21 kl. Nasuti, 112 gr. und kl. Arbeiter; — 50 gefl. Imag. 

18, Dez. 1905. 

Eutermes diabolus SJÖST. n. sp. 

Nasutus. 

Ähnelt sehr Æ. mzigrita aus Madagaskar (vergl. Monogr. 

p. 216. Nachtr. p. 40) ist aber kleiner; er hat wie dieser den 

ganzen Kopf tief braunschwarz, die Nase etwas rötlich; die 

Fühler sind 13-gliedrig, das 4. Glied am kleinsten, das 3. 

Glied ein wenig länger als das 2.; die Oberseite des Kopfes 

und die Nase liegen fast in einer Linie. Der Kopf ist nicht 

nur kleiner sondern auch viel schmäler als bei 729714. 

länge 3, Länge des Kopfes 1,55, Breite desselben 0,7 mm. 

Bei »zgrita resp. 1,65 und I mm. 

Arbeiter. 

Kopf rotbraun mit drei weissen in der Mitte des Kopfes 

zusammenstossenden Linien; die zwei ersten Zähne der Man- 

dibeln gleich gross; Zähler 13-gliedrig, das 2. Glied kürzer 

als das 3. und 4. zusammen, das 3. nach aussen nicht 

breiter, so lang wie das 2. Vorderrand des Prothorax in 

der Mitte deutlich ausgeschnitten. 

Länge 4. Breite des Kopfes 0,8 mm. 

Ist mit dem Arbeiter des &£. znfuscatus (vergl. Nachtr. 

p. 46) fast identisch. Von dem auch sehr nahestehenden £. 
nigrita unterscheidet er sich durch das deutliche Ausschnitt 

am Vorderrand des Prothorax. 

Kongo: Mukimbungu, 1906; mehrere Hunderte Nasuti 

und Arbeiter. 



Tvenne för Skandinaviens fauna nya 

arter af Acridiodea. 

Då jag under min vistelse pa Gottland augusti 1907 vand- 
rade öfver de vidsträckta mossarna mellan Tingstäde och Mar- 

tebo järnvägsstationer, observerade jag en Stenobothrus-art, som 

genom sin litenhet väckte min uppmärksamhet och i vissa 

andra afseenden syntes mig afvika fran de af mig hittills i vårt 

land iakttagna formerna. De först antraffade exemplaren voro 

honor, och deras allmänna habitus påminte vid första anblic- 

ken ganska mycket om Gomphocerus THUNB., ehuru antennerna 

saknade den klubblika förtjockningen i spetsen. Sedan jag 

infångat flere exemplar, bland dessa äfven hannar, blef det mig 

straxt klart, att jag här hade framför mig en för den skandi- 

naviska faunan alldeles ny art, hvilken jag efter närmare under- 

sökning bestämde till Stenobothrus hemorrhoidalis CHARP. De 

af mig på Gottland funna exemplaren äga emellertid en färg- 

teckning, som ej fullt öfverensstämmer med BRUNNER 'S (Pro- 

dromus der europ. Orthopteren) beskrifning af nämnda art. Då 

jag saknade jämförelsematerial för en fullt säker artbestämning, 

sände jag ett par exemplar (4 o. ®) till den framstående 

kännaren af Europas Orthopterer D:r H. A. KRAUSS i Tübingen 

för ytterligare granskning, och har han efter noggrann under- 

sökning och jämförelse med exemplar från södra Tyskland 

och Tyrolen konstaterat, att de sända exemplaren verkligen 

tillhöra Stenobothrus hemorrhoidalis CHARP. Jag tvekar därför 
ej längre att inregistrera denna intressanta art bland Sveriges 

Acridiodea. 

Stenobothrus hemorrhoidalis kommer bland de skandina- 
viska arterna närmast S. rufipes ZETT., är dock mindre och 

skiljes lätt från denna bland annat genom de starkare böjda 

sidokölarna på pronotum, genom läget af sulcus transversus 

i midten af pronotum, genom den mera upphöjda och star- 

kare framskjutande costa frontalis samt de mera utsvällda 
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kinderna, hvarigenom hufvudet fär en mera rundad form, ge- 

nom bakkroppens och baktibiernas afvikande färg hos d samt 

genom den hvita linjen i subcostalfältet (scapularfältet) sär- 

skildt hos ©. 

De af mig tagna exemplaren hafva en mörkare färg- 

teckning, än som i regeln förekommer hos denna art. 

Denna för var fauna oväntade art, hvars egentliga utbred- 

ningsomrade är mellersta Europa, anträffade jag i stor mängd 

tillsammans med Séenobothrus bicolor CHARP. pa de torrare 

lokalerna a Martebo mosse längs järnvägen mellan Tingstäde 

och Martebo stationer på norra Gottland. 

Äfven på en annan för vår fauna ny art af Acridiodea, 

Chrysochraon dispar HEYER, som jag under den korta vistelsen 

på Gottland sommaren 1907 lyckades upptäcka, ber att få fästa 

uppmärksamheten. Denna art, som vid ytligt betraktande fö- 

reter en förvillande likhet med den hos oss allmänt förekommande 

Stenobothrus parallelus ZETT. och möjligen också blifvit för- 

växlad med denna, igenkännes dock lätt genom den totala 

saknaden af panngropar (foveolæ frontales), genom den ovan- 
ligt långa, horizontalt utsträckta och skarpt tillspetsade sista 

bukleden (lamina subgenitalis) hos J samt den purpurröda 
färgen på baklärens undersida och skenbenen hos $. Det 
torde förtjäna att anmärkas, att de af mig tagna exemplaren 

i afseende på färgteckningen föröfrigt synas något afvika från 
BRUNNER'S (Prodromus der europ. Orthopt.) beskrifning af 

arten. Hos de öfver 50 exemplar jag insamlade, visade sig 

en genomgående olikhet i könens färg: d lifligt grön med 

vacker, matt metallglans, © olivgrå eller brungrå med eller 

utan metallglans. Hos torkade exemplar försvinner metali- 

glansen nästan fullständigt. 

Denna i det hela taget mera sydliga art fann jag i medlet 

af augusti ganska talrik vid stränderna af Tingstäde träsk och 

à Martebo myr på norra delen af Gottland. Är förut iakttagen 

i Finland af HISINGER och SAHLBERG. 

Bernhard Haij. 



Entomologiska Fôreningens samman- 

träde à Grand Restaurant National 

den 23 februari 1907. 

Efter justering af protokollet från föregående sammankomst 
meddelade ordföranden prof. AURIVILLIUS, att K. M:t äfven 
för innevarande år beviljat Föreningen ett bidrag af 1,000 kr. 
för utgifvande af »Uppsatser i praktisk entomologi». ‘Till före- 
ningen hade från Uppsala universitet ingått inbjudan att sända 
en representant till minnesfesten öfver Zzrné den 23 och 24 näst- 
kommande maj. Då ordföranden i annan egenskap var inbjuden 
till denna fest, utsågs på styrelsens förslag undertecknad C. F. 
TRrRYBOM till Föreningens representant vid densamma. Från »sjunde 
internationella zoologkongressen i Boston» den 19— 23 aug. inne- 
varande år hade Föreningen också fått mottaga inbjudan att vid 
densamma låta sig representeras. Beslut fattades att, för den 
händelse någon officiell svensk representant blefve utsedd, hos 
denne göra förfrågan, huruvida han tillika ville åtaga sig att såsom 
ombud företräda Ent. Föreningen. 

Innehafvarna af de entomologiska vandringsstipendierna för 
1905 och 1906 hade nu insändt reseberättelser, hvilka öfverläm- 
nades till prof. SJÖSTEDT, som benäget åtog sig att vid ett kom- 
mande sammanträde inför Föreningen redogöra, för hvad som 
kunde vara af intresse i dessa berättelser. 

På grund af kassaförvaltarens sjukdom uppsköts föredragning 
af revisionsberättelse till ett kommande sammanträde. 

Ordföranden tillkännagaf härefter, att Föreningen sedan sista 
sammanträdet genom dödsfall förlorat sin mångårige och för dess 
uppgift varmt intresserade f. d. styrelsemedlem direktör C. G. G. 
HOLMERZ samt sin medlem universitetskansleren E. G. BOSTRÖM. 
Till ständig ledamot af Föreningen hade styrelsen invalt profes- 
sorn med. d:r CARL LUNDSTRÖM, Helsingfors. Föreningen beslöt 
att äfven för innevarande år utdela ett entomologiskt vandrings- 
stipendium a 60 kronor. 

Föreningens distributör kassör G. HOFGREN framlade en af 
honom utarbetad på biograriska meddelanden rikhaltig, nästan 

färdig »liggare» öfver Föreningens ledamöter. Ordföranden fäste 
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uppmärksamheten på betydelsen häraf och uppmanade förenings- 
medlemmarne att lämna kompletterande uppgifter till »liggaren», 
hvarefter kassör HOFGREN fick emottaga Föreningens tack för 
den möda, han nedlagt på företaget. 

Föredraget för aftonen hölls af docenten d:r I. TRÄGÅRDH 
och handlade »om några myriopodofila, myrmekofila och termi- 
tofila insekter och acarider från Sydafrika». Under sin vistelse 
i Natal och andra trakter af Sydafrika hade föredraganden ingä- 
ende studerat acarider eller kvalster, som lefva såsom snyltdjur 
på myriopoder, myror och termiter eller i dessa senares bon. De 
små, ofta mikroskopiska och synnerligen talrika snyltgästerna visa 
mycket intressanta anpassningar för att kunna fasthålla sig på 
värddjuren, för födans intagande och för kopulationen, hvilka 

egendomliga bildningar beskrefvos. Då en del arter blott äro 
en tiondels mm. långa, måste insamlingsmetoderna lämpa sig 
därefter. Föredraganden beskref en af honom använd metod. 
Manga af de omtalade acariderna tillhörde gruppen Gamaside. 
af de allra märkvärdigaste insekter, som träffas bland termiterna. I 
sammanhang med dessa små kvalster behandlades också flera, ej min- 

dre intressanta, termitofila insekter såsom en mikrolepidopterlarv, 
en aleocharid (7ermitomimus), tillhörande de kortvingade skalbaggar- 
nas grupp, och en flugartad insekt, Zermztoxema. Termitomimus är en 
Dess bakkropp är genom mycket riklig fettbildning samt enormt 
utvecklade fortplantningsorgan så svälld, att den förskjutits uppåt 
och framåt öfver hela djuret för öfrigt, hvarigenom det nästan 
ser ut, som om undersidan vore ryggsidan. Hos den nämnda 
flugartade lilla insekten var bakkroppen också i hög grad svälld 
och omböjd, fast nedåt. WASMANN, som skrifvit om detta släkte, 
hade funnit detsamma vara hermafroditiskt på så sätt, att arterna 
i ett yngre stadium voro hanar, men sedan såsom äldre öfver- 
gingo till att blifva honor. 

De behandlade djuren äfvensom teckningar förevisades. Ord- 
föranden hembar Föreningens tacksamhet till docenten ‘TRAGARDH 
för det intressanta föredraget. 

I sammanhang med detsamma yttrade sig prof. SJÖSTEDT, 

som omnämnde en jämförelsevis stor staphylinid (Zermitobra gastro- 
phvsa) från Kilimandjaro, hvilken också hade den mycket svällda 

bakkroppen så långt framdragen öfver mellankroppen, att blott 
hufvudet syntes ofvanifrån. Prof. SJÖSTEDT framhöll, hurusom en 

massa insekter tillfälligtvis brukade taga sin tillflykt in i termit- 
bon utan att kunna kallas termitofila, d. v. s. utan att lefva gemen- 
samt med termiterna till ömsesidig och stadigvarande nytta — 

eller stundom skada, åtminstone för den ena parten. 

Filip Trybom. 



Aphelocheirus nigrita Horv., en for 

Sveriges fauna ny Hemipter 

af 

Ivar Trägardh. 

Fiskeriintendenten Dr. I. ARWIDSSON har vid tvenne 

tillfällen under detta är vid sina tjänsteresor påträffat denna 

för vår fauna nya hemipter. Fyndorten ar Laga-an, omkring 

2 mil ofvanför Laholm, och arten hittades talrikt vid trawlning 

midt i stromfaran pa ett djup af 1,,—2 m. Den synes före- 

komma talrikt, ty lax- och pärlmusselfiskare i trakten kände 

väl till den och kallade den »skäkta». 

Endast den kortvingade formen erhölls. Den ar 9,; mm. 

lång och 7 mm. bred, således af samma storlek! som de af 
HORVATH beskrifna exemplaren. 

Kroppen är ofvan lindrigt men tydligt konvex; framåt 

och bakåt ungefär lika starkt afsmalnande. Hufvudets öfver- 

sida är svart med undantag af ett tvärband mellan ögonen, 

som är gulbrunt. Kroppens hela öfversida är svart med 

undantag af bakre spetsarna, de sista bakkroppsegmenten 

samt kanten af genitallamellerna, som äro gula. Hufvudets 

undersida, antennerna och rostrum äro gula, men kroppens 

undersida är mörkt svartbrun med undantag af segmentalt 

anordnade runda sidofläckar, som äro gula. Härigenom afviker 

sålunda den svenska formen från den typiska, som har under- 

sidan lergul. 

1 Den obetydliga skillnad i längd — 0,25 mm. — torde förklaras sa, 
att H’s exemplar uppmätts i torkadt tillstånd, under det mina exemplar för- 
varas i formolsprit. 
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Honans öfre genitallameller äro i midten lika länga som 

hälften af den mellersta räta delen af sista dorsalsegmentets 

bakrand. 

Af släktet Aphelocheirus WESTW., som synes hafva en 

vidsträckt utbredning (se HORVATHS Monografi i Termesget. 

Füzet. XXXII, 1899) i det att olika arter äro kända fran Nya 

Guinea, Madagaskar och Kina, äro 3 arter kända fran Europa. 

A. nigrita är beskrifven (den langvingade formen). fran 

Ungern och sedermera äterfunnen i Finland (den kortvingade 

formen) på flodbottnen i Nykyrka och Rivinebb socknar (O. M. 

REUTER; Medd. Soc. pro Fauna & Flora Fennica. H. 26. 

(1900) p. 128). Prof. REUTER uttalar emellertid sina tvifvel om, 
huruvida HORVATHS bestämning är riktig, enär den ungerska 

formens hufvud är märkbart längre än hos den finska formen, 

och vingdimensionen ej brukar inverka äfven pa hufvudets 

byggnad. Frågan kan enligt REUTER ej afgöras, förr än arten 

är känd i båda formerna. 

För Sverige nya eller sällsynta skalbaggar. 

Senare undersökningar öfver coleopterfaunan i södra 

delarne af landet hafva kommit mig att anträffa ej blott en 

del sallsyntare arter såsom Drapetes biguttatus PILL. (egues- 

tris THOMS.), förut känd från Vg. och nu återfunnen vid 

Slättåkra prestgärd i Hall., Malachius marginellus OLIV. ater- 

funnen i Skåne (Ruus), Calandra oryze L. anträffad vid Hel- 

singborg o. s. v. utan äfven två för var fauna nya arter: Gabri- 

us thermarum AUBÉ och Coeliodes cardui HERBST, båda förut 

kända från Danmark. Af dessa anträffades den förra vid 

Malmö, den senare vid Helsingborg. 
B. Varenius. 



Hos Entomologiska Föreningen i Stockholm 
finnas till salu: 

Uppsatser i Praktisk Entomologi, med statsbidrag ut- 
gifna af Ent. Föreningen i Stockholm. Med föl- 
jande färglagda taflor: Ärg. 1. Hvetemyggan, 2. 
Kornflugan, 3. Gräsflyet, 4. Rapsbaggen m. fl., 5. 
Skinnarbaggar, 6. Jordloppor, 7. Krusbärsägstek- 

lar, 8. Frostfjärilar samt 2 taflor öfver Entom. 
Anstalten, 9. Nunnan, 10. Löfskogsnunnan, r1. 
Hvitax- o. Slökornflyet, ı2. Malfjärilar inom hus 
samt två okolorerade öfver Nunnan, 13. ‘Tallspin- 
naren, 14. Nagra af vara för trädgärden nyttigaste 
insekter, 15. Lökflugan, 16. Rönnbärsmalen, à 
Vid rekvisition hos Entomologiska Anstalten, Ex- 
perimentalfältet, lämnas enskilda årgångar à 1 kr. 
och à 50 Ore, dä minst tio tagas på en gang. 

LAMPA, SVEN, Férteckning öfver Selndinavienz och 

Finlands Macrolepidopte U. 
, Nunnan (Zymantria Monacha is Med en tata 
oe ene (Ocneria Dispar Lin.). Med 
sen ES EN RESTE: 

GRILL, CLAES, Entom. Latinsk- Svensk Ordbok 

——, Förteckning öfver Skandinaviens, Danmarks 

och Finlands Coleoptera. "Två delar, häftad . 

För ledamöter af Entomologiska Föreningen 

Exemplar tryckta på endast ena sidan, afsedda till 

etikettering, eller interfolierade, 1: 20 kr. dyrare. 

Reuter, ©. M., Finlands och den Skandinaviska 

halfons Hemiptera Heteroptera. I. 

Svensk Insektfauna: 
1. Borstsvansar .och Hoppsjärtar. REIN 

genea af EINAR WAHLGREN 

Rätvingar. Orthoptera af CHR: AURIVILLIUS 

WwW Nn 

YNGVE SJOSTEDT ee Srnec ea MERE 

pr. Tvavingar. Diptera. 1. Orthorapha. 1. 

Nemocera, Fam. 1—9, Kr. —:75 2: Bra 

chycera, Kam. 14 25, Kr. —1 75. Af EINAR 

WAHLGREN. ego Sak ee Mee en Ge 

13. Steklar. Hymenopterc a. 1. Gaddsteklar. 

amie Rires "ne Kam 2 Kr 

Ban. 3 -&r. Kran 070%. UT SYST 

—: 50. Af CHR. AURIVILLIUS. 

Svensk Spindelfauna: 

ı och 2. Klokrypare, Chelonethi och Lacke- 

spindlar, Phalangidea af ALB. TULLGREN 

Sländor. Pseudoncuroptera, 1. Odonata af - 

bo 
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