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Ett varmt tack uttala! jag till dr Nordstriim fdr kontrollbestimningen av
exemplaret liksom ftir godhetsfullt liimtrade uppgilter om artens nya sprid-
ningstendenser. Likaledes frahJdres ett hj?rrtligt tack till Iotogralen N.
Gonnert ttir det av honom tagna i detta meddelaode publicerade fotot av
fjifrilen.

G<isI a Chlistidfissorr-

II.
C. l/audalr;x Ev. Vingform sofi hos arlzrnisiae. Framv. ljust askgrl,

mjukt schatterade med olivbrunt; rotstreck gr:o!.t, svart; inre tverlnjen
olivbrun med svart inblaodning, ioat ljuskantad, pA Cu, spetsvinkligt bitjd
mot bakkanten, som den ej ner, ,ttre tvirlinjeD enda-st i falt CurAx synlig
sorD ett svart streck, ring- och njurflAckar stora, snett fyrkantiga, skilda
av en bruu skuggflack, saEkilt ringflacken ljusare grl an grunden och dess-
utom utflJrtande i framkanten och mot bakkanten, bildande ett snett ljust
band 6ver framv.; vi.glinje bred, vitgrS, diffus, i faltea Rb-Ml, Mr-M! och
Cur-Ax med kort och brett djupsvart streck, det mellelsta dubbelt s.al

lADgt som de blda andra; kadtlinje fin, svart, avbruten vid ribbindarna.
Bakv- som hos @rtetuisia.. Vbr. hos detta exemplar 40 mm.

F6'r att passa iu den ova svenska arter i systemet i Svetrska Fjarihr katr
b€stamr ngstabellen pi sid. r38 andras salunda:

3. Framv:s ljusa vaglinje avbruten av 3 svarta streck, .. t a. C. haudatriz

- Framv:s vaghnje, om sadatr finnes, ej avbruten av svarta streck.. 3 a
3 a. Ring- och Djurfliickar tziIltl. tydliga o. s. v. .. ......, +

Frithiol Nordsttdrn.

ArEIrlo bregulais Hufn i Kalmar.

Den rr juli t94g tog jag vid hnwning pl en backslent i Kalmar, bevuxen
med bl. a. Melandrium albbr , ett dl-€xemplar av At cpia inegularis }lufn-
Arteo iir mig veterligt ltirut blott kend i ett enda svenskt exemplar, taget
av S. Torstenius i Vickleby pt Oland den 4 juli 1947.

trjerilen har beskririts i Opusc. Ent. (Nordstrdm rg47l, aijr e!-en foto av
det fdrsta svenska esemplaret aterfinnes.

Ftir bestamning av exemplaret tackar iag hj:irUigt fil. dr Frithio{ Nord-
strii m.

Giista Christiaflsson,

Depressaria impurella Tr. (Lep. Tin.) try fiir Sverige,

Av D. impurella Tr. infenBades ett ex. (9) vid Dammtorp, Nacka, Sdm
den r8.5. 1948. Enligt SpulehDie Schmetterlinge Europasr, der a(en
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finues avbildad, ar denna uppgiven frin Balticum, Tyskland, Schweiz,
Osterrile och Galizien. O!'rig utbredning iir fo. ft rf, ej kiDd.

Spuler meddela! att arteDs flygtid btirjar i slutet av juli. Att det sveoska
exemplarets lengsttid ej sammanfalle! med den av Spuler atrgilaa torde
bero pa klimatskillnadens inverkan, se att arten har klacker senare pl
hiisten samt darelter dvervintrar i imagostadiet. Som sttid harfiir an|tres
att inlengat ex. var felfritt, vilket kan ltirklaras av att sent klacha exx.
ei visa stdrre flygaktivitet, detta g:itler speciellt 99, ftirren pa veren eret
deryi, de kdnsmognadeD intrader.

I-arven har uppgivits vara eniergat grtin r1led gulaktigt huvud och har
som treringsvaixt Varcini um.

Da teckning av artetrs genitalorgao ej kunnat lterfinaas i tiUgeng[g
litteratu!, kommir dessa att publiceras si strart en A ku!trat inJangas.

Fiir kootrollen av a.tbestemningens rilrtighet fiamftires ftirf. tack till
Fi.l. Dr. lV. HackBa!, Helsitrg{ors.

Summary.

The author records the addition to the list ol the Ssedish Tineinh (Lep.l
ol Deplessa/ia irfipurella Tr. This species rvas collected in Siidermanland
in the vicinity of Stockholm.

Ja* Shogsbotg.

Koproliler frAn Atvidaberg.

Under 5.ren 1946-47 insaalades i Atvidabergstrakten niitkreatursspill-
ning i form av prov, som firrvarades i kEckningsltdor. Ett stort antal
insekter framkom ur matedalet och tillvaratogs. Vid bestamaiagen har
arranuens€o Bengt-Olov l-addin, Luod, haft vanligheten hj?ilpa mig med
coleoptetema och dr Richard Frey, Helsinglors, med tre8ra dipterer.
ArHitrteckning (samtliga arter erhilllna ur spilningsmaterial tr 1946).

Coleoptera.
Aphodit s limcnlotit s L. - A, lockns Fabr. - A. lossor L. - A. haemotrhoidalis

L. - A. sqhdc.hrtls Panz. - Cerctox hderiorlhoidalis Fa,b. - C.lalzral;s Marsb.

- C. Pygrnacus llliget. - GeotruPes stcrcordrilrs L. - Hiskr oanlralis Ma.rsh. -H. uaicolot L. - Slhaeridism starubaroitfus L. - T/o, scobcr L.

IXpter&
t. Fl4ttt.

Halydayirrio s?in;Pe$rts IIal. (Frey det.) 
- 

HyPodennodcs mysrarza L. 
- 

Lir''o.
sina dLni?es Meig. (Frey det.) 

- 
L. ,rocsta vi[. (Frey dei.) 

- 
M.sernbi*d .i-

diana L. 
- 

Rhingia cd pestTis Meig. 
- 

Sefsidiornorlha ?itip.s l-oeir. (Frey d€t,)

- 
Seqsis rulicornis Meig. (Frey det.)

2. Myggor.

Bibio ,natci L, - Ry?hr.s ?u clatrm Meig. Rip;did maculata ]rtreig.

Stel Gaunik.


