
Smlrre meddelanden och notiser.

Lithosia deptana Esp. ab. orfa nov. ab. (f,ep., Atctiidoer.

Vid Stavsnes, Upl., Iergade jag den rz augrsti 1955 pA.ljrs et Lithosia-
hatre, som jag pe grutrd av exemplarets ,arg hade sveL att bestamma. Det
har visat sig att fjatile dr en Lithosia deqlana Esp., vilkeD art vid deo tiden
Itirekom ratt rikligt pe phtsen. Fjfilens framviogar ero enfargat svartbruDa
och ha den hos drflaza-haoa$a tydliga sidenglansen pl vingadas yttre del.
Bakvingarna iko nigot ljusare iin framvingarna, grasvarta och aro betydligt
tuDnare tj?i[kladda au framvitrgama. Negon melanistisk form av denna art
tycks icke tidigare ha beskrivits och jag anse., att en se a!'vikande form som
deooa fairtjenar ett eget namn. Jag fdresler, att den med hansyn till ,ergen
kallos ab. atra nov. ab.

TiU Fil. dr Frithiol Nordstrdm, som hjalpt mig att ar-tbestemma {jarilen,
{ramfarr jag mitt hjaruiga tack.

Sumrnary.

The author cau8ht on the r2th August 1955 at Stavsnas, Upl., a melanic
(orfr oI Lilhosia dpplatua Esp., male. The wings ale uniformly coloured, the
fore\yings black-broE'n atrd tlle hindwings greyish black. This form of the
species seems not to have been descriH and the author suggests that it is
called a0. arza Dov. ab.

Stig To/st.nius.

Tachinus morginellus F. och laticollis Grav.

HaoarLa av Tachinus matgincllus och ,arirorlis kunna ldtt skiljas pe lemte
(fria) stertritens iaskikning. }lios rrlalginelfus bildar inskaroingen en skarp
vinkel med raka sidor, medatr den }J,os lalicollis ar rundad. BorsteD ero hos
marginellus pl var sida om iaskarnhgetr 4-5 st., svagt konvergeraqde och lila
lenga, medan lalicollis hat 3-4 Hngre borst, som aro olika EDga och olika
rikrtade. Melan borsteD och inskaroingeu er sternitens bakrdrrd L.os lalicollis
utdragen till er sE ets, so@. margi errus sakoar.

Variationerna i inske.rningens utseende aro hos det understikta materialet
llaricollis 64 6,,rra/gihcllus 39 di ftetr olika orter i siidra och mellersta Sverige)
obetydliga.

Victor flansen (Danmarks Fauna, Rovbiller, del 2, p. 2r8) plstar, att de
tva arteroa skilja sig {rin varaDdra, genom att halssktild.eo hos l@licollis Ar
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bredare an tackvingarna tiver skul&orna, medan den hos marginellus iit
lika bred sofl tickvingarna. Nu fiaos det emellertid exemplar av den senare
arteo (hanar, best5mda eoligt ovanstlende), som har halsskt lden tydtigt
bredare iin tickvingartra iiver skuldiortra.

Ett annat skiljemerke skulle eEligt Hanseo vara, att halssktildens ljusa
sidorand hos nrargirarr{s 5r ritt skarptavgr2insad, hos,aricorris diffust (wagt ).
Detta heuer inte heller streck, ty vid torkninge. haDder det iblaDd, att sido-
tanden tlos ,rraTginerrrs breder ut sig, varvid Brans€n blir otydlig. A andra si-
dan {inns de exemplar ae lalicollis, hos vilka sidorandetrs begransning nog
kan segas vara skarp.

Daremot tycks gella, att sidoratrden hos maryiacllus i allmAniet 5r breala.e
och klarare gul.

Gunndr Ddhlgrcn.

Bidrag till kiinnedomen om coleopterfaunan vid ett engskiim I
Gtiteborgs Nora Skiirgird.

Det tredau behandlade angskarret ar beHget pe Ockert i Gdteborgs Norra
Skirgard, Bohusldo. Keret har sin strackning i norr-siider pr, ains vestsida i
omedelbar nirhet av havet. Irkaletr a! sedatr gammalt kand som f,'ndort Itir
bl.a- Cdrabts cldthralus L. och Pteloslichus @terirnus Hbst- Bottaen utgtires
av Ierinblatrdad linkomig saod, tackt av ett gauska tunt slamskikt. Vegeta-
tioneo bestar till stitrsta dele\ av Typha, som utbreder sig pl de djupaste
delarna. Norra delen av kalrret ar bevuxen tu& Phrdgmites,lir[gs Sphagnurfl-
skandema ftirekomoer C4lr, och anda ut pA djupare vatten ScirP*s, I<efiet
pAminaer starkt om det bekanta brunmossekalret vid Halltorp pA Oland
(Lindroth, 1948, p. 48). Detr medicirEka blodigele, Hiltd,o ,nedicinalis L.
ftirekommer ocksl her, pA djupare vatten. Det maximala vattendjupet er
ca 5o cm. Pi sensomEarren 1955 hade vattenniven sankts se, att allt vatten
f(irsvunnit. liu fanns endast fuktigt slam kvar pe de atrnars djupaste delartra,
Stidra delen av kiirret, den grundaste delen, hade av okard anledning schak-
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