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pa mera tora omreden HESre upp pA laad (24/{), Har tidigare taSits av flera sam-
lare, konstant och i antat (Litrdroth rg45l. - Pte/oslichus nigita F. t ex. 1616 53,
2 ex. z4l1 55, r ex. 2o/9 55, pa luktigt vassuppskyl och utrder steoar pa.Iuktig Eark.

- Pleroslichus m;^o, Gylt. 3 ex. 2414 55, ,*tig Sfhagnwi. - Plrrosticht s diligcrs
Sturm. 2 ex. 2411 55, tukt)g SPhagn$i. - Agon*b. tid.uzz Pa[z. 16/8 53, IuLtigt
vassuppsLyl. - Agonllm gracite GylL. 4 ex. 2?lg 53, t ex.2315 54, Uattratrde pl.
vaxtligheten ute i karret. -.Noklss crassicotnis Mijll.2?lg 53. - Nanus G/al.i
Gyll. z7l9 l pa TyPha-blad ute i vattret. - Dyrisdt s ntarginal;s L, r d6tt ex.
16lA fi, - 

. Hydlochus ckt gal{"t Sch^l, r ex. erhfllet 2719 53 vid tredt aspning av
vegetationen. - 

. HyAro.h,4s blc1tis lfbst. 'r ex. 2 7/9 53, 5 ex. 23/5 54. Som fdreg. -Ehochltts 4-Puncto.ttls libsi, 2719 $, 2315 54. - 
.Ctmbiodyta marginella F. Flera ex.

a6l8-2719 fi. - Siqha lr;sl;s l,J. 2 ex, 2414 55, under sten pe ngt torrare del av
stranderna. - Srfrrc luno L. Flera e:x. 2719 52, 2315 54, erhlllna genom nedtranrp-
oitrg av vegetationetr. - 

. Paidcrss iptrirs L. Flera ex. 27/9 53, 23lS 54, 2414 55,
p6. va-ssuppskyl (april-maj), pa vaxttghetetr ute i vattnet (2719). 

- Lath/obiurn
b/unni?es F.2414 55, {ukti8 karrstraad. - LalhrobiLnt lootlu, StE)h. 27/9 53, som
f6rc9. - Cry?robium lrocricont Peyk. 2315 54, soE 16r . - Phikn hvs nigira
Grav, 23lS 54, 2414 55, sorn 16rc8. - Gylin{sa br*;couis Payk. zil5 54, BeDom ,red-
ttampnitrg av fuktig S?hdgnun . - 

.Zyras collalis Payk. r ex. 24/4 55 uoder stetr pe
torare pa.ti av k?i.rrets st dra del. - C/rirrs se/icers Forst.23l5 54, pa, S?hagnum. -Coc.itutla /ula ,Jt6l. 16/8 53, pA vaxdighetea. - Anisostictd rg-Puncralo L. 415 54,
pa strandvegetatioaen. - Protyla.a r4-ptncrara L, t6l8 53, som 16reg, - Donatia
clal,ipes F. 2916 51, pL Phragrtircs. - Dona.id crassiP$ F, Flera ex. 29/6 54, pl,
Nyntfhaeo. - A|ttona h.rcscens GylL.2o/9 55, Beaom slaghArai.t pe vlixtlighetetr
pa straDderna. - Cassid.o t ilidis L. t ex. 2ol9 55, pL Medha.
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Entomolo€liska anteckningar frAn tvA vattensamling,ar I Taireboda-
trakten (Viistergtitland).

Drakahalen ar tve, sInA, nera varandra bela8la vattensamlilgar I]e SOt-
asens gard invid Tttreboda. l-okalen fims tidigare omlamnd i Entom. Tid-
skrift (1954, sid. r 97). Aren r 952-1954 besttktes vattensamlingarna atskitliga
glnger. Over iakttagelserna under dessa exkursioner giordes en del atteck-
ningar, ur vilka nedanstaende kan meddelas. Den stdrre vattelsamlingeD
t)etramns her Drakahalet r, den mindrc Drakahalet 2.

Drakahalet r.

r3l3 Ig5z. Giilen var tilllrusen. SnOn pa iseD hade te,at bort oastan helt
och hellet. Over isen hdjde sig talrika vintelstlndare av Cane*. Strina }'ar
till stor del grtttra. Helt vissnade var daremot nlgra vinterstludare av
Typha lalilolia L. Der. 614 hade smaltvattetr samlat sig i gropar kring
E onol- Ts. iry. ZZ. H. L ry56
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Typtta-st,'n.d,en. I isvattDet eUer pa detr fuktiga tnhan ,anns harkranklar-
ver, sml dykare, kortvingar, jordloppor, Ettenbaggar, skinnbaggar, snackor
E. m. eveqsom sme spindlar i stort antal. Overvintrande mellan Tyaha-blad.
petriiflades Dondcid oe$icolareo Brahm och Platzurharis sericea L., vardera
i ett ex. Mellan Iyqha-bladen fttrekom har och dar puppskal av er Ijaril
lNonagtia ly|hac Ttnnb. enligt benaget meddelande av fil. d. Frithiol
Nordstritm),

zof4. lseo hade smalt bort vid norra stranden. Bottenbetackningec ut-
gjordes till stor del av multoaode blad av ltivtrfi. Vid vattenhlvning
e.htills iglar och andra maskar saEt nagrd harkarklarver. En del avdessa
larver uppltiddes och kliicktes. Arten var Prionocerd tulcica Fabt. 3 99
}.lticktes z4l4-rf6.

281t2. Gdler. var belagd med tjock, skovlig is. Temperaturen htill sig
omkrhg foyspur*ten. Av de Typha-stitd, som stack upp iiver isen,
understiktes ett inga.ende. Pe och mellan bladeo satt en mangd harkrank-
larver. Av de tillvaratagna larverna var 13 st. ca 9 mm, 25 st. ca 2 mrn.
DessutoE aEtreffades en liten rettsvanslatv (Neoascia dislal Meig.\, }iopp-
stjartar, kvalster m. m. I en stor glasburk med vatten till ett par cm:s hojd
isolerades Ty?h,-@iateial med harkrarklarver. Larverna uppehtill sig hte
mycket i vatttret. De krdp Eest oEkrhg mellan de nedtill Iuktiga bladetr
eller trangde sig fuam inuti den luckra, sotrderfallaode bladvavnaden. Bla-
deos tivre, torra delar undveks av larvema.

z5lr 953. Blatrkis. Temperaturen trtgra grader under noll. I det oy-
bildaale ttversta isskihet lanns manga harkrankla.rver iDfrustra. Storleken
var 4 och 8 mm, p6, ett ex. 15 mm. Djuren farDs mest samlade d.at Tlpha-
och Carer-stind stack upp ur isen. Tydligen hade larverla uppehaUit sig
pa och invid vaxterna och {ran dem spritt sig i pe isen befintligt sm:ilt-
vatten. Vid omslag till kyla hade de sedan frusit fust i isen.

28/r. Under de tve, fitrega.ende dagarna hade det varit tdvader och soG
fall. En ca r cm djup snt sttda tackte iseo pe gdletr. Ner sdrjan skiapades
bort, visade det sig, att av de huodratals harlcanklarver, som den z5/r
!'arit iofrusna i isen, nu baia ett latal fanns kvar i det lasta islagret. ED
del lAg i strd*irjaD och r€,r rtirliga. MAnga Ianns pe ryri@ och andra vaxter.
Omkring ett Typha-stAod, hade bildats rattenfyllda ftirdjupningar, i vilka
larver antraffades. Djupare ner omslot fast is kaveldunstAtrdet. Inne i v?i-'(t-
delama var det emellertid ingeD isbilduing, iDte heller mellatr de irtill
vara[dra trycha blaaletr. Meltan dessa larlns vattenkanaler, gerom vilka
djur kutrde passera upp och uer. En del isbitar med infrusna larver togs
hem och sBailtes. Larverna levde och simmade omlring i smaltvattoet.

Material av Typha rl.ed harkranllarver hade insamlats och placerats i
glasburkar (281a2 1952, zSlt oct. 313 1953). Se smertingom bildades puppor,
som triugde sig ut genom bladen eller mellatr dessa. Ett stort antal ex.
klacktes av de beda mycket naistaende artern?- Hclits longilosllis :|,eig.
cxb H. llatrs Walk. (omkr. 2/4), uogelzt lika meDga av valdera arten. En ny
kliickrdngsperiod intralfade rc14t511. Negra ex. kom fram rajrst omk!. 3o/4.

Entornol- Tr. ,lrg. ?2. H. r, 1956



II8 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT I956

Fig. r. Puppskal av Hclitts
longilostr;s Meig. @h H. fat'$
Walk, i vinterstendare av
TWha latifolia.

Drakahllet 2 har ett skuggigare lege en r. Av Typht finns hdt bara
ett pa! ex. Over en stor del av g6leD utbreder sig vattetrkldver (Merrya hes
ttiloliata L.) .

zol4 g5z. Vattnet vid norra stratrden va! stellvis drygt r B djupt.
Larver av Co/elh/a flLt ticonis Fabr. erholls har talrikt vid vattenla,\'ni-ug.

2glo. G,jler. !'ar frusetr. Pl ett stille vid stratrden vexte vitmossa pe
stdau nivl, att dess t vre delar Eg ttver isytan. En del mossmaterial togs
heE och tioades upp, var!-id det visade sig innehirlla sml., amfibiska sphdlar
och glansande Eiirkbruna kv sler (Ololaelaps Placenlula l]f'tlesF-, A.loTistcs
ov@rus C. L, Koch och Cerdto?Pid ,r?ilis Hermann e . valvilligt medde-
larde av Dr. Max Sellnick). I Eaterialet fallns ocksa hoppstjertar i olika
stadier. En del hade just itmsat hud. Eiir iaLttogs ockse myggla.ver (CrJ"r),
som bara var r-2 mm.

zSfz ry:3. Efter k.altigt tdvader (+ 5") och regn den zTfz vat det den
z8 ordeotlig frost. En ca r cm tjock ti\,'eris hade bildats 6ver ett ca r cm
djupt !-atte4skikt. I detta \atten lag ratt mlnga harkraukl,arver av me-
delstorlek (9-ro mm) nastan ortirli8a. En del larver funns ocksi infrusua
i isen_ swt Goranirz.

E Lto ol. Ts..1rg- ZZ. H. r, 1956
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