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NAEra heteromerer Hn ABa, dtmevatla eocken' HaHad,
och frAn Goteborg.

Den ro.7.5r fann jag r lan SO om Asa station, Olmevalla socken, Hal-
land, 3 larver av Cola?us serraticornis L-

I-okalen var en illa gallrad talldunge med mycket klena tred. Fyndet
gjordes i utkanten av dungen, rakt i vister, inuti en murken Hen tallstubbe.
Denna var genomkorsad av larvgingar, Iyllda av borrmjiil.

De trc larverna fiirpuppade sig efter en tid, och mellan den 13-26 auSusti
klicktes pupporna. Det visade sig vara z A 3 samt r 9 ; de fiirstnemnda
utvecklades tidigast.

I samma trakt gjordes den rj.s.rgso ett fynd av den lorm av Molorls
,no oceros L.. som benimnes lalefiaculatts Pic. Skalbaggen togs i en sand-
hiig bestiende av liis dynsand, som forslats dit fren det ca r km avligsna
havet.

Derna form uppgives (Catalogus Coleopterorum 1939) endast vara fun-
nen pi Gotland och 6land. Sedan dess ir den ocksi funnen i Skine.

I den nunrera avlidne Isaac B. Ericsors skalbaggssanrling pi Naturhisto-
riska lrluseet i Giiteborg finnes 3 ex. av Notor s tto oceros L. (ab. late-
t a.ulalts Pic) tagna i Askim. \'g.

Den ir iven funnen i Bohuslin av fil. stud. Sten Dal skog.
. I trakten av Stora Torp, Giiteborg, tog jag den ro.2.52 ett ex. at Orchesia
tutdul<tta Kt. Den uppehtill sig tillsammans med en del carabider. coccinelli-
der och chrysomelider under liist sittande bark pl nedre delen av en tall-
stam. Denna vixte i en gles blandskog pe en bergssluttning i sydv?istligt
lage.

Di larverna till denna art utvecklas i svampig ved av liiflred, meste det
ovannimnda exemplaret endast ha iivervintrat under tallbarken och troligen
Hickts pe hiisten.

Skalbaggen har kontrollbestamts av fil. dr Anton Jansson, varfiir jag
passar pi att hir framfiira mitt tack.

S. Olaf Larcson.

Fjdrilvandring.

Herr Kurt Levi Carlsson har meddelat. att da han den r2.8. r95o med sin
bit mellan kl. 9 och ro pi f. m. passerade Svansfjirden, strax s6der om
Arkiisund, Ostergiitland, kom han mellan Isnis och Stora Kalvii samt mellan
Hillhotmarna och Kejsaren in i stora svarmar av tusentals gula dag{iirilar.
Herr Carlsson. som ej ir fjiirilkiinnare, antog att det var citronfjlrilar
(Gonelrler!.r rhanni). De tycktes flyga raL:t sydligt eller miijligen en aning
sydvastligt, och utalt att vija givo de sig ut iiver stora tflagarr. ,der man
aldrig skulle kunna tro, att de skulle kunna ta sig iiveD. Hiigsta flyghiijden
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var ung. 2 meter 6ver vattenytan. Nistan vindstilla ridde med vackert vider,
som dock itirsi.mrades mot e. m. och iivergick till regn.

Aret dirpi den 16 eller 17 aug- r95r vid rr-tiden pi. ftirmiddagen upp-
repades sanlma fenomen. Riktninget pl det guld ljirilsstricket var det-
sarnma, svag nordostan. alltsi medvind, ridde och vedret var >halvdantr.

Herr Carlsson gjorde bida iren den iakttagelsen, att sedeserlorna samti-
digt begevo sig lrin sina sommarboplatser pa {astlandet och i stora skaror
iterfunnos, dir de synbarligen togo hand om fjarilarna och skaffade sig ett
skror-rnel, innan de antridde resan siiderut. Arlorna itervlnde dock tilt sina
boplatser {iir att fiirst efter 8-ro dagar definitivt fiirsvinna.

Trots nogsamt iakttagande kunde r95z intet fjerilteg observeras. Detta
sorgligt ryktbara ir med sitt regn och sin solfattigdom fanns knappast sidan
miingd fj?irilar i dessa trakter, att det reckte till en vandring.

Daremot observerades under hiisten invandri tg av Celerio kteota
liztornica. Ar 1946, di det senast var en stor immigration av denfla art i
Europa, har endast ett exemplar rapporterats frin Sverige: 5/7 i Eohults-
slett i iistra Smiland pi tridgirdsnejlikan (Ewert Striimgren).

En dam, sonr egnat mycken tid 5t fjirilarnas emigration och imnigration
i Europa ir \rera M. Muspratt. I Rev. fr. de LEp. XII. 1949 har hon givit en
resum6 av sina erfarenheter och iven lagt in {ynden pa en karta. I norra
Afrika, Algier och llarocko, ha dessa fjirilar sitt hemvist och diirifrln
komma sannolil:t alla. Hon har kunnat fiilja dem genom Spanien, Portug3[,
Frankrike, Italien, Schweiz, Osterrike, Liechteflstein, Tyskland och England.
Hir flyger fjiriln huvudsakligen onl dagen i bergen men ocks5, i skym-
ningen och om flatten in i upplysta rurn- Det synes i allminhet vara honorna,
som flyga lengst.

Fiir att aterkomma till invasionen tg52 fl;59 liT,ornico i Alnarps plantskola
i Skine i augusti pl phlox och kaprilolium frin kl, r9.3o till kl. 2r, efter 2r
sags intet exemplar enligt Nils Burrau. Inalles togs dir 18 ex. I Hiiganiis i
Skine har H. Rvd6n tagit ett ex. zz,/8,frlr. Ballingsliiv mitt i norra Skine
rapportelas i slvmningeu 2Z /8 en 3, en I tagla pi phlox i tridgirden,
Bror och N- E. Nordin. Slutligen har Nils Bicklin meddelat, att han fran
Miinsterastlakten fltt z ex. L6.ngre mot norr har fjirilar inte orkat denna
hiist. Inga igg eller larver lra observerats. Nordligaste fyndorten ,ar eljest
Stockholmstraliten i Lidingti.

I Danmark har den likasi upptratt, pA Bornholm 5 st_vcken vid Boderne
2/8, t st. i Saltuna. PA iiarna ar i Danmark tillsammans tagna ett 4o-tal ex..
derav drygt hilften pi Bornholm, enligt Ernst \Yilsund.

I Hamburgstrakten ir enligt G. Warnecke tagra 3 fjarilar.

Frithiol Xordslriirn.
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