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I -4. Nya Acrotrichis-^rter.

Den norske ptiliid-specialisten Eivind Sundt har varit viinlig gi
itenom mitt svenska Actobichr's-material, omfattande ca 6oo ex. frin
olika delar av landet. Hiirvid har som ny Id,r Sverige konstaterats
A. norvegica A. Strand, tagen i ett enda ex. tillsammans med. rugulosa
Rossk. den 28lZ 1945 i Fors sn (Jmt.) i fuktig och mdglig iilgspillnbg
pi mossbidd i barrskog.

I materialet har herr Sundt ytterligare funnit tre Id,r vetenskapen
nya, ennu obeskrirna arter.

5-4. Amischa .9orsi Munst. och decipiens Sharp.

Ndrmast med tanke pi Amischa Sarsi, som varit kind frin sdtlra.
Norge och sddra Finland men ej hos oss, har jag de senaste lren granskat
en stor mengd lrriscia-ex. frin olika delar av Sverige. F6rst i ar (1954)
erhdlls en d av Scrsi vid hivning pi en Iuktig skogsing i Strdmsholms-
trakten (Vstml.).

Ej lingt derefter antriiffade jag i samma trakt och under liknande
ftirhallanden r 9 av Amischa decipiens, aven den arten ny fdr landet
och tidigare bekant fr6.n Danmark samt Vast- och Mellaneuropa. -Ett annat d.ecipiens-ex. i min samling har hemfdrts frin Monte Pollino
i Kalabrien, diir det 1939 hivades pi' en skogsd.ng 1600 m tiver havet
tillsammans med talrika I . analis Grav.

I Sverige dro Sazsr och decipiens uppenbarligen sdllsynta, analis
mycket allmin, vitt utbredd och eurytop samt caerlrozs Sharp likaledes
vitt utbredd men mera lokal till sin fdrekomst. Ofta-st har jag sett ca?i-
lrons pi tona gms- och sandmarker (t.ex. jernvegsbankar) bland viss-
nat tres o. d. och dlir rikligt med gnagargingar fuartits.

7. Meligerhes onthrucinus Br7s.

Dr Oscar Sjdberg har lill anthtacinus Bris. bestant ett Meligethes-ex.,
som jag den ttlT tg53 hivat pi Lamium album i Strdmsholmstrakten
(Vstml.). Lokalen var ett garnmalt liivskogsbestAnd, ddr utmed en vdg
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viixte sme grupper av blommande vitplister. Markvegetationen i 6wigt
utgjordes att gr'dLs, Vicia silvatica, Lathyrus oernus och en del andra
mulldrter. Bestdmningen kunde ej sikerstdllas, fdrren utliindskt jiim-
Jiirelsematerial av M. anllqacinus anskaffats, och iag vill i.ven hir
tacka dr Sjdberg fiir allt dtirmed ftirenat besvir. F5mdet var oventat,
emedan anlhracinzs ej tidigare har artrilfats i de nordiska lZtndema
och enligt Horion (Verzeichnis der Kdfer Mitteleuropas 1953) i Tyskland
blott i Baden, Wiirtemberg, Bayern, Hessen och Rhenlandet samt ei
med s6kerhet i Osterrike eller Tjeckoslovakien.

8. Hylostes brunneus Et.
Det iir ganska fdrvinande, att oklarhet skall rAda betriflaude en si

vanlig och skogligt betydelsefull art som "svarta tallbastborren", vilken
av Thomson och derefter i skogsentomologiska handb<icker kallats
Hylastes atel Payk., i all synnerhet ndr Paykulls typ lunnits tillgiinglig
Pe se nara hill som i vert eget Riksmuseum. Ingen s1'nes ha egnat fra-
gan algon uppm2irksamhet, it rren Andreas Strand efter jamfdrelse
med engelska ex. av aler Payk. och brunneus Er,, undersdkning av
Paykulls t1p och genomging av ett stort norskt material kunde fast-
stela, att den enda i Norge ftirekommatrde arten ir bunneus (Norsk
Ent. Tidskr. IX, 1953, p.614z). Senare har Victor Hansen meddelat
mig, att den i Danmark vanliga arten likaledes dr blun teus mer. att
aven den 'i,(ta alu finnes dir. F6r Finland upptagas sedan gammalt
blda arterna.

Givetvis va.r det Ilu av intresse att undersd,ka, hur det kutde fdrhalla
sig med vir svenska Mrrn. Derfdr har jag gitt igenom materialet i min
egen samling - ett 6o-tal ex. Iran ett flertal platser i olika delar av lan-
det. Resultatet har blivit, att nestan alla (enligt Strands beskrivning
av arterna) miste hinftiras lill brunnpus. Blott tve ex. - de enda i min
samling frin Skine - dro tydliga olel. Dessa har jag tagit vioddrivoa
vid havsstranden strax stider om Kristianstad.

SAlunda dr med visshet konstaterat, att den alknennaste och mest
utbredda arten i Sverige ocksi. dr brunteus. Men det eterster att klar-
hgga, hur det f6rhiller sig med ater's utbredaing och frekvens samt om
det mtijligen fians skillnader i friga om de blda arternas levnadssdtt,
gengsl.'stem, skogliga betydelse m. m.
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