
Smlrre meddelanden och notiser.

Iakttagelser iiver insektllvet pi en lokal t Vlndeldalen.

' Under etr del av juli mlnad 1954 bodde jag i en stuga i Haunas, Sors€le
socke[, itrvid Vindel5lven. Vadret var genomgAende vackert och gJmn-
samt ftir solelskande iDsekter. Temperatureo vat galska httg. Den 8/7,
en solig dag, var det kl. 9 +zro, maximum +29' och kl. zr + r8o. En mu-
len dag med regt,2217, visade termometern kl. 9 +ro,5', max. +r2'
och kl.2r +rr'. Nattminima visade en mattlg variation, mellan +5'
(8/7) och - t3' (t4l?1.

Pe den itppna platsen kri[g stugan redde ett rikt insektliv. Hir fanns
potatisland och tredgardsland med blommande rabarber, jord8ubbar och
hallon samt en del prydnadsvexter sasom vallmo och malva. Av sedda
vallvaxter marktes timotej, vit- och riidkltiver talrikt inom ett omrede. I
dt'.igt var det gott om olika angsgras samt vilda 6rter, t. ex. prestkage,
baldersbra, rtilleka, hundkax, krikvicker och framfiir allt revsm6rblomma,
som bildade stora, tata, mattlika bestand- Vid uthuset intill en arsgam-
mal gddselhiig stod stora ex. av gerdsskrappa 

- 
ett tillhall li5t Zelima-

arter. Smorblommorna bestiktes mest av flugor, medan huEllor och vilda
bin dsade ftirk?irlek fdr kldvern. Bland blombestikande skalbaggar mark-
tes serskilt Trichius lascialrs 1-., LePtura rirens L., L. seamaculara L. q,h
Acr aco?s lirgineo L. Potosia cuptca F. visade sig enstaka. Mycket talrikt
upptradde blomflugorna, som jag sarskilt gav akt pe. Ischytosyr,hus glau-
cirs L. antra{fades i flera ex. pe blommor av hundkax. DenDa flugart har
jag ej funnit vid mina tidigare understikningar i Vindeldalen. Pe smair-
blommor ftirekom alllJlLi;nt Efisrtophe uflildsciata Zett., som jag ej heller
tidigale aDtreffat inom Sorseleomredet. Negra insamlade ex. visade sig
alla vata honor. Ny {itr Lappland i^r Eriosona syrphoides F., som jag fann
i ett par ex. pe hundkexens blommor. Temnoslorrrd apilorfie F. och ,rs?i-
lott c L. Ii5rekoti talrikt sarskilt pA sm6rblommo!. Menga kopulerande
par slgs. Hanen slepade efter, nar honan krtip eller llog. Temnosloma-
artema visar eD rtirelsestil, som plminner om getingarlas. Vid flykt {ram-
tradde detta bl. a. dfigenom, att dju:ret hti[ framsta benpaiet framat-
streckt, str att det liknade ett par stekelantenner. Arterna av Syrphus
s. lat. hlller som bekant vingaura riktade snett utat, nar de sler ner pe
c!! blomma. Sarskilt starkt speiras vinBarna nt hos Epislrophe ci clella
Zell., labiatarum Ven. och tubellatarun F.

Det var l6tt att iaktta hur blomflugor, som besdkte smtjrblommor, :lt
pollen frtn siinderspruckna stendarknappar. Hos mAnga blom{lugor Yar
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bakkroppe[ uppsvalld. Den sprack lett, ner ex. skulle sattas pe nel. Bak-
kroppen visade sig de innehllta en gulaktig, klibbig, stit vatska, troligen
en blandring av nekta.r och stendarmidl. Att tarmkaDalen inneholl rik-
li8a mangder av en lducerande sockerart kunde pAvisas hos ett ex. av
Sytqhus aniuliPes zett. med hielp av Fehlings ltisning.

Suen Gaunitz.

Hur mdnga ben har gr6shoppan?

I min recension av Boder reimers arbete om etliga insekter (Entom.
T.. 74, p. 225) omnemndes negra bilder och plastiker, som lraEstliller
griishoppan och ollonborren med eDdast l'l.a ben. Min slutsats, att in-
sekte.[a av de entomologiskt oskolade i fissa fa.ll upplattas som iFbenta,
fer nu ett annu pregnaotare stiid genom en mvcket krassare bild ur den
svelska naturveteDskap€ns historia. I en disputation De I-ocustis, soD
Johan Bilb€rg (professor i Uppsala, sedermera biskop i StrelrgDes) utgav
Ar r 690, skriver auktor: icrashopporna aro ,vrbenta ins€kter..

F.li, Bryh.
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