
En biologisk iakttagelse tiver lindmiitaten (Erannis
dcfoliaria (Cl.)) y.

BROR H. HANSON.

Den 4 oktober i ir gjorde jag en iakttagelse, som mdjligen kan vara
av intresse fdr att belysa frdgan om var hanen av Erdnnis deloliaria
(Cl.) vilar om dagen.

Pd en sandging bestrddd med torra, bruna ld1', mest av ek, hitta-
des tvA exemplar av arten sittande pA var sitt ldr,. Det ena exempla-

Etannis dclolial;a (Cl.) d in RuhestelluDg

ret var fullt s),nligt, medan det andra krupit in i det delvis hoprullade
bladet. Djuren fotograferades i sin naturliga milj6, dock sedan jag
fl1'ttat l6vet med den ena fjarilen ett stycke fttr att Ii bada pi samma
bild (se fig.).

Ftire fotograleringen hade jag lemnat platsen pt ett par timmar,
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och nar jag iterkom, kunde jag ftirst ej iterfinna det ena l6vet med
sin fjaril. En stunds s<jkande visade emellertid, att liivet av vinden
bHsts ett stycke bort frin den ursprungliga platsen. Fjer en satt det
oaktat k1'ar i samma l[ge pA bladet.

Sedan djuren fotograferats, gjorde jag ett experiment genom att
blisa ltiven med Ijiirilarna hiiftigt omlcring. Fjiirilarna reagerade till
slmes ej alls utan fdrblevo ordrliga i samma sta ning. F6rhAllandet
utgdr en slaende kontrast till vad man kan iakttaga i friiga om fler-
talet andra matarfjarilar, som iro sy'nnerligen lAtt uppskremda lran
sin viloplats.

Det synes mig sannolikt, att det ovan ni.mnda ej utg6r ett indivi-
duellt fatt, utan att artens hanar utbildat en vana att s'ilunda om da-
gen vila pi torra ldv. De torde d?irvid ej bekymra sig om ifall bladen
i frAga kringkastas av r-inden. Detta slmes ej heller medldra nigra
st6rre risker f6r fjdrilarna, serskilt som de (att ddma av de av mig funna)
s5mas vilja sin viloplats pa det genom torkninten knrmma ldvets kon-
kava sida. - Genom sin lirg och teckning ar arten, itminstone frjr ett
m2inskligt d,ga, sver att upptecka pd ndmnda r.iloplats.

ZusammentassunE.

Der Verfasser stellt fest, dass da-s d voa Erannis deloliaria (Cl.\ aint
Tage aof der konkaven Flache von diirren, abgefuIleDeo Bl5ttern rnlt. Da-
bei kiimmert es deo Falter weiter Dicht, ob die Blatter vom Winde et\Fa
hin und her weggeblasen werden. - In Folge dieser besch-riebenen Ruhe-
stellung uDd dieses Versteckes ist der Falter, wie auch durch seiDe kr,.p-
tische FarbuDg urd Zeichlung, ryetrigstens liil u[s€r Auge gut geschiitzt.
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