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The noctuid moth″ッグ″ο′cjα ″ο″グS′″ο′″l laid eggs in a cage with∠ ′′J″″ ο′
`″
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larvae were fed on∠ .sc力ο′PIop″ aS′ 722, When still small the larvae lived inside thc hollow

leaves,large larvae dwelt in the ground during daytime and atc at night.There are small
differences in the larva and the pupa between″  ″οrグ s′″ο′

“
′and″ ″jcac`α

E ttα
“
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Sedan■lin gode van Arvid Horke(1952)beskrev

lf■lグ″ο′こ′α ″οrasr″。ι722J som ny art harjag och
shkerligen manga andra funderat 6ver fbrsta―
dicrna.Under flera lr harjag frin Bё da pa oland

medtagit ett flertalimago i bur medjordtorva och

alichanda vaxter fran lokaler dhr arten ar allman,

dock utan resultat.

Larvens levnadssitt

Sedan jag h6rt att inan i Finland fё tt upp larver

av J7.″ο″グs′″ο′
“
プpa gras16k(IthmiCS 1977),tog

jag i augusti 1980 ctt antal lё kar fran backlё k

は〃′″7710′′′αcθ″
“
),allman pa samma lokalcr

SOm ttarilen, Och planterade i en bur med ett
10‐tal lcvandc ttarilar av″ .″ο″グsrrο′″′.Vid
den tidcn harju dc ovattOrdiska delarna av back―

16kcn vissnat.Pa varen 1981 bё ttade back16ken

att spira och blev i bё ゴan av maj 5-10 cm hё g.

Inga larver syntcs till ochjag gav upp.I rnittcn av

m可 ,dijag sag till buren,hade back16ken vissnat
宙d ll1 15 cm httd i brist pa fukt.Ncrc i burcn

syntcs dock flera fran agg nyklackta larvcr bidc

dёda och levande samt nagra exemplarinne i de

vissna backlё ksbladen. Jag lade di ncr gris―

16ksblad i buren och cfter ett par dagar hade ett

15‐tal larver krupit in i bladens haligheter och

bё ttat Vegetera dar.

Aggen lagges antagligcn pa markcn dar back_
16k cllcr grislё k flnns och ёvervintrar Larverna
kl,cks relativt sent pafё lJandc var cllcr ca rnitten

aV m可 , nar back16ken vuxit sig 10-15 cm hё g

och blivit sa grov att larvcn kan gnaga hal och

krypa in i de ihiliga bladcn.Larvcn lever fё rsta

tiden inne i bladen,gar ut och atcrin i nytt blad

Senare,nar den inte langre far rum inne i bladcn,

gar den ner ijorden om dagen och gar upp OCh

atcr pa nattcn.

Vid dct tillfhllet ar den aven kannibal och atcr

de inindre larvcr,sonl berlnner sig inne i de blad

dcn haller pa att ita,。 ch avcn mindre syskon i
jorden.Av denna omstindighet och att jag可

skilde pa larverna i olika burkar uppnadde endast

tva av ctt drygt 15-tal fulllnogcn storlek och gick

tin fё rpuppning(ur dcssa puppor klacktcs 〃.

Itο″グsr″ο
`771′

i augusti).

Larvens utseende

Larv med mycket svag och glcs beharing, jus_

brun utan glans,ined bred,nagot in6rkare rygg―

littC,Sma svarta prickvartor,nagot mer marke―

radc pa dc framsta och bakersta scgmenten samt

kring de svarta andhalen(dc kring andhalcn 可
st6rre an dessa tin skillnad mot〃 .771た aC′′,jmf
Nordstr6m mf1 1941).Nack― och analplatar glhn―

sande busbruna,dcn brra med brun framkant.
Huvud glansande r6dbrunt,palper svarta,krafti‐
ga.30-35 mm.

Puppans utseende

Puppa,snett upprat i rynllig glittad hila ijordcn

ctt par cm under ytan,glansandc,liuSbrun,nagot

m6rkarc rygg och framre partier,ovan flnt tvar―

rynkigo Ogon mё rka.Bakkroppsled 4 7 i frimre
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trCttCdCICn grovt punktcrade,glansande,lcd 4-6

i bakre trediedelen flnt punkterade,glansande.

Crcmaster kort rncd 2 narstaende ungeぬ r paral―

lclla,langa,i spctscn tillstukade andtaggar incd l

flnt borst pa va可 e sida och 2 ryggsthnda sidana

(dCSSa sitter dock glcsarc an pa bild 139 av″ .

″′εαc′α i Nordstrё m mf1 1941)samt nagra flna

sma ryggbOrst pl alla bakkroppsleder och l dy‐

likt bakom vattc andhal.

Sven Pallnqvist― in inemoriam

Dcn 2 november 1981,vid nyligcn fyllda 75,av―

lcd Svcn Palinqvist Yngre pcrsoncr har kanske

svart att placcra honom, mcn fOr en hldre
gcneration colcoptcro10gcr var han kand sOm cn

skicklig och intresscrad sanllarc.

Eftcr genomgangcn fё rsta latinring gick han i

sa matto i faderns fotspar, som ocksi han vann

ansthHning vid Allcrs i H,lsingborg,dar han an_

da till pcnsioneringen arbetade som kemigraf.

Intressct for entomologi grundladcs under

sk。laren.Hemstadens omgivningar,i nagon inan

inklusive ёstliga Si,1land,blcv ant framgent hans

brnimsta jaktmarker.Insamlingar bretogs
emencrtid ocksa i andra delar av Skine,darcmOt

knappast norr om landskapsgranscn. under
50-talet deltog han i ratt Omfattandc invente―

ringsarbeten pa Ven.

Sanllingarna blev med tiden ganska vidlyftiga

och utgiorde enligt hans egna berakningar till sist

60 000 svenska och 15 000 utlandska cxemplar.

Dc utgё r en viktig kalla for kunskapcn om delar

av den skanska faunan. I ett 10-tal tryckta upp‐

satser behandlades materialet. Fё r landet nya
arter saknades intc, antalct skanska nyheter
kunde raknas i tiOtal,intrcssanta ckologiska och

etologiska lakttagelser redovisadcs.

Fёr nyblivna skalbaggsintresserade av skilda

lldrar var Svcn Palinqvist en stirnulerande och

kunnig laromastarc,vilkct skrivarCn av dcssa ra―

der garna personligen vitsordar.

1 60-arsaldcrn drabbades han av dc tidiga

symptomen pa den ttukdom,SOm skullc visa sig
fё rё dande for rё rclsefbrmagan och som till sist

skullc bli totalt invalidiscrandc.Till en bё ttan var
intresset fё r inscktcr annu lcvandc och hё ls vid

makt genom attininnesgoda vinner f6raradc h。 _

nom insamlingsrcsultat fran rcsori Svcrigc ener i

frammande linder Allt inonteradcs upp och eti‐

Litteratur

Horke, A. 1952. Hydroecia nordstroemi n.sp. (Lep.,
Noctuidae). - Ent. Tidskr. 73: ll-16.

Ithmies, J. 19'17 . Description of the larva of Hydraecia
nordstroemi. - Not. Ent. 57: 127-128.

Nordstrtim, F., Wahlgren, E. & Tullgren, A. 1941.
Svenska Fjdrilar. Stockholm (Nordisk Familjeboks
Fijrlag).

kctterades ined sanllna pedantiska noggrannhct,

som han tidigare praktiscrat pi sina egna insam‐

lingar

Vi,som hade brmanen kanna sven Palmqvist
undcr hans krafts dagar, nllnns hononl som cn
gencr6s och palitlig Van i ett gastfritt henl,dar fru

SOnia med den aran stOd 6r rusthallet.Mcd kri―

tisk installning, kryddad med en nypa handfast

humor, sag han pa skilda f6rctcclscr och f6r―

summade ogarna tillfhllcn att kasta sig in i dis―

kussioncr―  och lingt ifran cnbart i entomolo―

giska amnen.
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