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Fig. l. Chloroclystis v-ata Hw. Sweden, Sk. Sand-
hammaren 22.7.1976 (3 x). Photo: S. Rosengren.

iinda bort till Japan. Det lilla sdlgkdrret vid
Sandhammaren, diir jag tog mitt djur, skulle si-
vitt jag fdrstAr mycket viil kunna passa som bio-
top fiir arten. Vdrdvdxter finns ocksi rikligt. Om
mitt fynd iir rent tillfiilligt, v-ata nyetablerad i
landet eller har haft en totalt fdrbisedd fiirekomst
hiir iir om<ijligt att avgOra. Vanligtvis brukar ju
det sistnhmnda gdlla dessa ' 'vdntade " arter, som
plOtsligt dyker upp p[ de mest osannolika (eller
sannolika) platser. I skrivandes stund har inga

ytterligare rapporter om dynd avッ‐α′α i Sverige

influtit.Alllnanheten uppmanas da“ ёr att hana

korpgluggarna an vidёppna efter denna i Sverige

fёrmodligen etablerade lilla geometrid!

Slutligen ett ttartligt tack till herrama Edward

Palik,Krakow,Pol13n,Eivind Palin,F¢ llenslev,

Danmark och Alphonse van der Sloot,Bryssel,

Belgien fёr valvilligt tillsand infOnnation och ina‐

tenal.
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Upprop

Undcrtccknad amnar arbeta med svampar
som angriper insekter,i synnerhet 5arilar(blde

Macro‐  och Microicpidoptcra), och mOttagcr
dhfOr sadana svcnska c‖ er utlandska insektcr

sOm ar e‖ cr nlisstankes vara svampangripna

(dOCk tt de sOm sekundart har angripits av
''mё gel onaturligt｀

｀
i fuktkammarc clicr dylikt).

Viktigt ar att uppgifter om fyndlokal,datum osv

medbjer inscktcrna(helSt OCksa hur de av_
livats, fOrvarats etc.). Ar ocksa intrcsserad av

cv massangrepp av「Jarilar vid upptackt av
dylika ar dct viktigt att jag si snart som moiligt

far vetskap om dctta (Parasitsvampar brukar
ofta dyka upp vid sadana tillfh‖ cn).
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En ny utbredningskata10g

ёver storllrilar

En ny upplaga av Catalogus lnsectorum Succiac

Macrolepidoptcra rned aktueHa landskapsupp‐
giftcr harね rdigsta‖ ts. I)en som ar intresserad

kan fa ctt exemplar kostnadsfritt fran Entomo‐

logiska Fёreningen, Riksmus6ct, Scktionen fё r

Entomologi, 104 05 Stockholrn


