
Nttr det galler vingribbsvariation inom en

och samma fjarilart,ar det vanligast fёre‐

konlinande fanet att en ener flera ribbOr

saknas eller ir degenererade. Det kan ocksa

vara som hos Parllastsf“ s αροfrο L., dar fast_

landsformen, ssp. αρο′′ο, alltid har Cubitus‐

ribborna l och 2 utgiende frin disken pa
ett avstind av 3 mlll frin varandra, medan

hos den pa Gotland fё rekolllinande ssp. rln―

na′I Bryk dessa ribbor i b la n d utgar frin

diskfaltet pa samma stalle eller rentav sanll―

mansmalter till e n ribba, som efter 2--4

lnm delar sig till de blda ribborna Cu l och

Cu 2.

I smaland tog jag emellertid en ■ροrfa

rralaθ 9: L., som har en extra ribba pa bida
bakvingarna(se fOtO,fig. 1).Pl exemplarct i

friga har ribborna i siv01 fram―  sOm bak‐
、,ingar ett fbr arten nOrmalt fё rlopp,utonl att

Iヽedia 2 i bakvingarnas utkant delar sig i tva

ribbor. Ytterligare ett ex. av arten infingades

、・id detta tillfine,Inen det sig helt nOrmalt ut.

Onl det i friga onl det avvikande 24ροrfα ‐

exelnplaret rё r sig Om en tillfillig abnOr_

mitet eller om det skulle kunna vara fraga

om en lokal variation kan naturligtvis inte

avgoras utan insalllling av ett st6rre mate―

rial.Det hr emellertid mёjligt,att en under―

sё kning av vingnervaturen hOs exemplar av

fjarilar harstan■ ntande frin olika trakter
skulle visa, att konstanta lokala ribbvaria‐

tioner fё rekommer hos fiarilar i stё rre ut‐

strickning an man tidigare trott.
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Fig. l. Hind wings of Aporia crataegi L., ventral
view. 

- Above: Wing with the vein lI, divided
distally. Below: Normal rving. 

- Both speci-
mens from Sweden, Smiland, Biickebo, 30.v1.
1973 (H. Hellberg) .

SMARRE MEDDELANDEN OCH NOTISER

En∠porうα crαιαegj L.med ribban M2 diStalt delad pa bakvingarna

(Lep.Pierididac)

A specimen Of ApOria crataegi Lo with the vein IИ 2 divided distally in the hind wings

erla av Sven llerd6n i Hdckeberga (opubli-
cerat fvnd, men muntligen meddelat till nrig
omkring r'rr 1950) och det andra av liu!)e
Widenfalk (Ent. Tidskr. 1967:228) den 22.6.
1964 i Spiroea-blommor' \'id Skiirlidlavinens
rnynning pi Soderfisen.

Det zildsta svenska f1'ndet av arten torde
dock ha gjolts av docent Ake Holnr, som f<jr

Ent. ?'ilsl'r, !); . 19i1 . 3 - 1

Asclera sanguinicollis F. funnen i Blekinge (Cot. Oedemeridae)

Aselera sanguinicollis F. reported from Blekinge

Denna sillsynta heteromer anmildes som
ny fbr landet av Lenllart Lindgren (Ent.
′
ridskl・ .1945:77)efter l ex.(leg.Heinze),
sonl den 20.5 1934 tagits vid hivning bland

umbellater i en liten 16ving i kanten av bok―

skog l)i sё derasens sydvostsluttning i skine.

Sedan har nlig veterligt endast ytterligare

2 ex. av artell antriffats, ocksa i Skine, det
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genOmgillg tili nlig overlamnat sin i yngre

dagar hOpbragta skalbaggssallllillg. I denna

star en l)i nal stucken 9 av arten tagen den

16.6.192911五 ra S61vesborg i bokskog pa Ryss‐

berget.

Ascfera srI′ 19“Inピ Cο ′′ビs ar en lёvskogsart

och tillhёr den antlller fOrsvinnande grupp

skalbaggar, sOm hё r helllina i skogar av ur‐

sprunglig typ nled fё rekonlst av aldriga, mer

eller nlilldre skadade stammar. Liksonl de

bida andra arterna av slaktet, cyα ′lθα F.

och cI11′ rasc′′lS Pand.,utvecklas den i fuktig,

nigot uppmjukad och vanligen barklds rtit-
ved hos liivtrdd av olika slag, enligt ut-
ldndska killor framfdr allt i bok och alm.
Sidan ved uppstrir ibland genom nederbiir-
dens inverkan invid boiippningar av hil-
byggande friglal eller vid avbrutna griivre
grenar. Efter klickningen pi fdrsommaren
s6ker sig imagines giirna till blommor. N{itt
enda mtite med arten iigde rum i Istrien, d:ir
jag i juni 1959 fann larver och enstaka ims-
gines i en riitskadad alm.
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