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der et Lythrum-plaDta. Vid besiik pl. Iiivtin der 4,/9 och pa Ardi5n deD ?lg
kunde varken larver, puppor eller imagines aotraffas.

.4.v ovaDnamada iakttagelser, som givetvis ej kunna gdra ansprek pa att
vara fullsuifldiga, lramgAr bt. a., att en generation av Hylobius ttansoer-
sooiltahts klecks under hdgsommaxen och sedan fdrmodligen 6vervintta!,
vilket senare dr Wir6ns fy[d den 22/5 synes utvisa. Om det ar deona eller
en ev. under ftirsommaren klackt generatioa, som fortplantar sig i slutet
av juoi-btirjan av juli, er svii.rt att avgtira. Det fiirstnamnda ar val
dock troligast och i sA fall skulte djuren uppnd. eu ilder av c:a ett ar som
fuut utbildade, vilket kanske ej er osanDoliLt.

Att av mina iakttagelser draga nagra slutsatser angaende utveckliDgs-
tidens liingd fren agg dll imago later sig ej gttra, dl detta val kraver stu-
dier under en langre tidrymd, i s)mnerhet om utr.ecklingeu tager mer an
ett ar i ansplek.

Olle Jonsson.

Cidori.. betbetota Schtff. i Sverige.

Den 30 juli r94g togs i Asarum, BleLinge, av .q.dvokat Hugo Santesson
er Ijar , som jag fick mig t bend fitr bestemring. Det visade sig vara en
hona av den fOr Sverige nya geometriden Cidalia belberota *}rill-

Exemplaret kalr i kor-thet beskrivas selutrda:
Framviogar ljust gregub, med kraftiga, svartbluDa rottvarlinjer och

inre tvarlinje!. Yttre tverlnjen i lramre hetften svartbrun med tvi klaf-
tiga, spetsvinkliga utbuktningar per ytteGidar Bakom dessa ar yttre tvar-
linjen betydligt ljusare. Vingspetsen iir delad av tydligt, svart snedstreck.
Bakvingar grAgula, ljusare mot basen, med otydliga, negot miirkare tvair-
linier. Vingkanteo vegig med Ileckiga vilrg{lansar. Halskrage med smalt,
svartbrunt tvarband. Palper llLnga, {ramskjutande. Viogbredd 24 Dm.

Om man folsiike! bestemma ljer en eiter Nordstraims artiiversikt i
Svenska Fjerihr, sid. 249r-253, kommer man Iram till mometrt 40 (sid. 25r),
som kan etrdras saluoda:

40. Bakv:s utkant a-agig; fratnvitrgar brungula-mtilkbrutra eller grl-grl.-
gula med svait snedstreck i spetsen och o.tirka tvarlinjer, den J.ttre
starkt vagig, viglinje vitakig, Underslektet E@lo?hila. . . . . . . . 4oa

- Bakv:s utkant ej eller otydtigt vegig ,. 1t
4oa. Palper medelmittiga, framvingens diskpunkt tydlig, svart, vinglratrsar

23. C. badiato

- Palper langa, framvingeDs iliskputrk nastan os],nlig pi ovansiilan,
vi[gJransar fldckiga. . . . , , . . . . 24. C. bcrberata

I-arven, som lever pe, Berberis vulgaris i juni och aug.-sept., ar enligt
t lgatrg[g littentur tzimligerr tjock, gulbruD eUer grl med svarta, vitkantade

eDfergade ,.....
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Professureu i eutornologi i Lund.

De'I nyiorattade professoEbefattningel i entomologi aid Lunds univer-
sitet sdktes vid specimenstidens utgang den Btl:r, tglg av docenten K, An-
der, docenten P. Brinck, laboratorn L. Brundin, docenten O. Lars6n, dr.
phil. S. G. Larson, docenten H. Lindberg, docenten C. H. Lindroth, assi-
stenten R. trIalaise, dr. phil. A. Nielser, Iaboratorn F. Ossiamilsson och
docenten B. Petersen.

TiIl saklun[iga ha (sedan prof. O. Lundblad och prof. U. Saalas artagt
sig uppdraget) utsetts fdljande personer: prof. P. Palmgren (Helsingfors),
fiI. dr R. Frey (Helsing{ors), dr. phil. H. Thamdrup (Aarhus) och prof. A.
ThienemanD (Pldr).

Utrnarkelse.

Professor Ivar Tragerdh, Stockhotm, har nyligeD kallats till hedersleda-
mot av den engelska Assocjation oi Applied Biologists,

rvggfleckar pe vilka sitta vita vertor med korta, bruuahiga borst. I vilo-
stallnirg sitter larven uppratt med de Jramre segmenten ftamet-nedat
bdjda mot buksidan. Lengd ca 20 mm.

Arter ar nermast anm:ild frin Danmark (trIdeos klint) samt {ran Pom-
mern (Stettin, Stralsund m. Il.) och Iren Ostbaltikum. Ftir 6r' gt utbredd i
mellersta och sddra Europa, vastra och mellelsta Asien och norfa Afrika.
Flf'gtid (i norra Tyskland) 715-2416 och 3117 419.

Lampligt svenskt namn torde vata Berberisldltm.ila/e.

Aruid Horhe.


