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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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