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The Swedish occurrence of Euphydryas maturna (L.) is rapidly decreasing. The species is
still rather frequent in a restricted area in the Central Swedish Viistmanland province. Preferred
habitats were found along small streams on clearings in coniferous forest with a mixture of
Populus, Salix, Betula, Sorbus, and the two foodplants Frainus excelsior and Viburnum
opulus.Larval feeding were only observed on these two species. E. maturna prefened soils
of a moderate fertility with a corresponding lower and sparser undergrowth of herbs among
mosses and lichens, e.g. Vaccinium, Carex, Succisa, Melampyrum, atd Pyrola. The de-
velopment of E. maturna takes two or three years in Sweden. The larvae were parasitized
by the gregarious endoparasite Cotesia bignellii (Marshall) (Ichneumonidae), not previously
recorded from Sweden. It is suggested that low air temperatures in combination with much
sunshine in spring may reduce the frequency of parasitized mature larvae of E. maturna.
Consequently, such weather conditions could be essential for the long time survival of the
species. The studied inland localities are restricted to elevations between 150-250 m a.s.l. in
moderate rainshadow with relatively much snow that lasts until April or May during cold
winters. Snow is suggested to protect larvae from becoming active too early in spring when
air temperatures may bee high but sunshine is sparse. The impact of other herbivores on the
host plants of E. maturna is discussed. The chrysomelid beetle Pyrrhalta uiblrri (Payk.) has
periodical outbreaks onViburnum. Moose feeds on fresh leaves of both Frarinus andVibur-
num, causing some mortality of E. maturna eggs, but avoids the larval nests.

C. Eliasson, Torphyttan 16, Bdcktorpet, S-71 I 91 Lindesberg, Sweden.

Introduktion

BOknatttarilen,Eィ′カッ″ッαs″αr″

“
α (Linnaeus,

1758)beskrevs sannolikt fran upplandskustcn.Da

ett av de tva exemplaren i Linn6s sanlling repre―

scntcrar en avvikandc ttus fOm,har dock nagra
fёrfattare placcrat typlokalen utanfёr Sverige

(Langcr 1958)UtbrCdningcn stracker sig i Europa
fran Paris Och Alsace ёsterut nor om Alpema till

Altai―bcrgcn via Polcn,Baltikum,Finland,Ostcr―

rikc och Rumanicn(Higgins & Rilcy 1970)I
Tyskland ar arten undcr scnare tid kand fran cn_

dast ctt ttta1 lokalcr(Kudma pers.mcdd.),bl a
nolr och ёstcr om Thuringerwald(Bergmann
1952) I UngCrn ar dcn fortfarande utbrcdd i
gallcriskogar langS Donau och nlindrc flodcr sё ―

dcr om BalatonsJё n・ Nor om denna可 6 och ёster

onl Budapcst fё rekonllllcr dcn huvudsakligen i

bcrgsskogar pa urkalk(Ronkayだ 貶Percgovitz pers.

mCdd).
I Mcllaneuropa anscs E ″α′″′・77α Vara pa tillba_

kagang, OCh den omfattas av Bcmkonventionen
om skydd av curopeiska vilda diur och Vaxtcr

samt dcras naturliga mibё .Konventioncn upprat―

tades 1979 och ari sverige llaga kraft sedan 1983.

Da artcn i Finland ar vanligarc inns den tt med

pa den inhemska rё da listan(VaiSanen&Rassi
1987).I SvCrigc anses boknatttarilen hotad av rno―

demt skogsbruk(Ehnstめ m&Wald6n 1986),och
hanfёrs till hotkategori l(akut hOtadc artcr:An―

dcrsson et al. 1987).

Nutida svcnska lepidoptcrologer kanncr f 721α ―

r″ ′・′α fran ttra Omradcn,宙lkasお rckomster tycks

karakteriscrぉ av cn lang kOntinuitet, dvs 50 ar

eller nncr.

(1)I ёStra skane sagS dCn scnast ca 1970(Elm―

quist rn■ pcrs.medd.)pa Linderё dsasen vid Ribc

tuarё d ca 200 m ё h.

(2)Langs upplandskusten fran LOvsta bruk och
Grasё  till vaddo ligger flertalet lokalcr rnindrc an
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Levnadssatt under fOrsta lret

BOknatttarilenぉ rekommcr pa skOgSangar,i glan_

tor vid vagar, hyggen och backar med ask och
olvon.Hanama samlas inom torrare och ёppnarc

omradcn utan prcfcrcns fё r ask.De vilar ofta pa

sma granar, och cxponcrar harvid vingama mot
solen i mer an 180 gradcrs vinkel.Rcvircn f6rsva―

ras aggressivt mot alla dagttarilar sOm liknar art‐

iander.Revirens granserぉ rskiutS dOCk mcd so―

lcns infansvinkel. Aven om lite tid agnas at
naringssё k, kan manga hanar ibland sallllas pa

platscr lncd gOd tillgang pa bl a bladluscxkrcmcnt

pa hassel(cο′ッ′′s αソ
`′

″4α)oCh hagg (P′・
Ir71ンs

ραグtrs),reSp blommande olvon,rё nn(Sθ′・わ′Sα ′̂

ε″α′′α)Cller smёrblommor(Rα″″4Cン′夕Sα
`′

・メs).

BOknattanlen iyger i Mellansvcrigc norrnalt

undcr cn dryg vccka nagon gang menan 15 juni

och 5 juli.Detta ar en Ovanligt kort flygtid som

gёr ttarilen svar att patraffa.I vastmanland kulmi―

nerar flygperloden nara lnldsommar och vld upp―

landskustcn vcckan cftcr.En cxtremt tidig varlnc_

bё tta mcd eftcrお筍andc kyla medおrde dock 1990

en utstrackt Πygtid fran 23 ma tin 3 juli.
Hanama, vilka klacker nagra dagar fOrc ho‐

noma,ar eleganta flygarc,vilkas beteende liknar

det hos vinbarsfuks[Pο 夕gο′′αC―θル″″ (L.)].Dc
flygcr bade hё gt Och lagt och seglar korta strackOr

pa stela vingar mellan kraftiga vingslag. Honan,

som skijer雨 gi宙ngforlll,Π yger bre agglagg―

ningcn narlnast som cn stor matarhOna.

Paming och agglaggning sker inom loppct av
nagra tt dagar.Pamingcn har jag aldrig iakttagit

m● ligen skcr dcn i tradtOppama da par ibland

setts fё rsvinna uppat i en slags virvlandc fё rspels―

flykt. Da agglaggandc hOnor oftast ar frascha,

tycks pamingen ske lner ener rnindre omedelbart.

Honans placcring av aggen ar avgёrande fOr

laⅣcmas utveckling da dcssa● lamnar sitt 10v

under den fё rsta rnanaden En kombination av Op―

pet lagc fёr maximalt antal soltimmar och la fё r

avkylande vindar(mest NV一 NO)bredras.Sa―
dana fOrhananden aterRnns framst i glantOr vid

ёst― vastligt Orienteradc skogsvagar Och stigar och

pa sma hyggen.Aggen laggs ofta pa solsidan av

cn tradrida,vid en stor stcn cner vid stOra enbus‐

kari mer ёppna lagcn.stenblock eller― murar ger

extra vame vid vaxlande molnighet och hё gre

kvallstemperatur.Nな hct till sma vattendrag fOre―

dras nar fOrutsattning anns.

OstOrda honor lagger undcr cftcrmiddagama
samtliga agg (ca 150-200)i en Ofta treskiktad

kaka pa undcrsidan av blad av ask cncr skOgsol―

Fig 4-5 Larvbon av Ezr79カ J´ツαS″α′′′″σ pa 01vOn _
4 Fran cn honas avkomma i slutet av juli -5 Frin flcra
honors avkomma i mittcn av augusti Fotoi C Eliasson

Larval ncsts of E″′″ッグげαs″α了ン′‐″α on yJゎ :ィ ′71″ ″ 9′
“
―

′′s -4.Fronl the eggs of onc fcmalc in latc July -5
From eggs of scvcral females in mid August

von. Aggcn laggs sallan lagre an en halv meter

ёver markytan. Flera honor lagger Ofta sina agg

samtidigt kant i kant ener pa intilliggandc blad

Som incst har jag raknat 17 aggsamlingar pa en

O,7 rn hёg ask och 15 stpa en 2 rn hё g olvonbuskc.

I bada fancn,lisslyckadcs larvutvecklingcn p g a

kalatning fёre 3:e larvstadict.

Aggen klacks eftcr 2-4 vcckor. Dc nyklackta

laⅣ erna atcr av bladundcrsidan och flyttar sig i

andra stadiet aven till ёversidano Natten tillbringas

pa den daggfria undersidan.Pa askblad spinns tra―

dar tiH mittsttalken,宙 lka ttalper larvcma att na

ett nytt smablad.MeHan de tva smabladen bildar

larvema ctt bo i vilkct dc sё kcr skydd undcr hu―

dёmsningcn och vid daligt vader.Pa olvon spinner

dc ihop sitt blad till en uppatvand skal tackt rncd

spinntradar(Fig.4,5).Under trette stadiet utvid―

gas boet betydligt genon■  att askens samtliga



Fig 6 E″′/1)ヽr/′)α s 777α′′″77α,hOna,ovanifran Foto:N.
Ryrholm

Fcmalc,dorsal vicw

smablad fё rs samman med spinntradar och suc―

cessivt vissnar under det att bladovansidoma fё r―

tars(Fig 7). En norrnalstor koloni bcstacnde av

tva till tre aggsanllingar fё rbrukar snart dct fё rsta

lёvct, varcftcr larvcma vandrar till narliggande

lёv.Under en norlnal sommari Bergslagen hinner

larvcma utvecklas fram ti1l och mcd sitt trcttc

stadium Detta naddes● under den Onormalt kalla

och rcgniga sommarcn 1987,rncd hё g dё dlighet

SOm bttd.De hade tt hunnit Spinna samman nagra

blad och fortsattc att sё ka fOda efter 10vfallningen.

Mot hё sten gar fler och ierlarveri diapaus och

liggcr hoprunadc i boct.Undcr lё vfaliningcn fal―

ler spanaden till rnarken Manga k01onier hamnar

sakcrt i vattcno Nagra fancr i myrstackar,medan

andra spetsas pa askskott och blir hangande ёvcr

markcn.

Levnadssatt under andra iret

BOknatttarilCns utvcckling ar vanligcn tvaarig.

Larver som ёvervintrat en brsta gang harjag hit―
tat rcdan i mars nar dc brsta vardagttarilama宙 sat

sig Larvema krё p da fram pa s。 lvarllla platscr,

mcn sagS● ata.vid lё vsprickningen kom de lar

ver sonl overvintrat en andra gang fram,。 ch bada

larvgcncrationcma hittades pa nyutsiagna olvon―

blad och pa knOppar av ask, vilka ats mcd stor

aptit. Larvema upptrader nu cndast tillfalligtvis i

grupp
varcn 199o hittadcs sammanlagt 50 1aⅣ cr cftcr

sinおrsta vinter,dc ncsta innan askcn pabё ttat

lёvsprickningcn,och 15 1aⅣ er som ёvervintrat cn

andra gang, vilka samtliga gick till fOrpuppning

innan asken funbordat lё vsprickningcn. Av fcm
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Fig 7 Larvbo av E″ ′,カッめッαs″α′′″″α pa ask i vinds_
kyddat lage i mitten av augusti.Foto:C Eliasson

Larval ncst of E″ ′/1ッ′′ッ
“
s/77α ′

“
″72α on F″αχ,72“S arε′′

s,ο ′́in windprotcctcd position in mid August

senare funna fullvuxna larvcr varり ra parasitc―

radc,mcdan en gatttill ny sommardiapaus(trearig

utveckling)  Fё rstaarsёvcⅣ intrama  hade  vid

denna tid fOrsvunnit.

Andra arct uppgcs larvema i Tyskland lcva av

kampar(P′α′′αgο ),Ve′
・ο77′θα,angsvadd[s′

`ε

′Sα

`= SCα

わノθSαり ρ′η′
`PIS′

S](Forster & Wohlfahrt
1955),skogStry(Lο 71た で′・α χνノθsr`′″),olVOn,salg

(Sα′所 εクρr`α)OCh aSp(P9′ 7r′frs r″′″fr′α)(Bcrg―
mann 1952)TrotS att jag sё kt mycket pa andra

angivna vardvaxtcr an ask Och olvon (sarskilt
salg),hittades inga larvcr som intogお da.Dar―

emot hittadcs ctt par larvcr upphangda till fё r―

puppning i rё nn resp brakvcd(R″ α″′夕s′η′g′―
″).UndCr uppおdning hemma prё vadejag dc fran

Tyskland kanda vaxtema varvid Ve′ ・ο/2ブ

`'α

 och
angsvadd ratadcs, mcdan dc ёvriga godtogs. Av
tio nya vaxtcr godkandcs vanderOt(ヾα′ι″′α/1α),

blabar(yα
`σ

ル′′″ ″177・ ′′′/3rs)oCh Syr6n(Sllガ ″gα

vlr′ gα′・′s).Askknoppar valdcs dock i forsta hand,

aven scdan 16v pa marknara smaaskar slagit ut och

CrttuditS Som altemat市 Sammanblandning i den
nordiska litteraturcn av fё rstaarslarvens och dcn

ёvcrvintrade larvens vardvaxtcr harstammar troll―

gcn ian cn fcltolkning avお tandCお rfattarc.En―

ligt Ochsenheimer(1807)ё vcrVintrar larven och

lever undcr varcn av asp,salg,bOk(Fα gンssッ′ソα′み

(:α ),P′α77rα gο Och s`.α わ′οsα
 ρ″α′

`″
S′S Larvens fё―

dovalお rc ёvcrvintHngcn berё rs dock●。Senare

skrivcr Wallengren(1853)att''larven lever fё rc―

tradcsvis pa Bokctradcts blad, samt pa atskilliga

pilarter. Med P′ θ72ragο Och scαわゴοsθ latcr han

aven uppお da sig".E」 heller Wallcngren(1853),

鬱
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liksom Aurivilllus(1888)och Nordstrё m et al.

(1935-1941),skitter pa vな dvaxt bre rcsp efter

ёvervintring. Scnare fOrfattarc anser att larvcma

under fOrsta arctlever pa buskar och trad Och eftcr

ёvervintring pa lagre ёrter(Langcr 1958,Henrik―

sen&Kreutzer 1982 m fl)
Fran Finland rapporteras att boknatttarilen

inns pa lokalcr utan ask,och istallct har asp som

trolig vな dvaxt under detお rsta arct(Landtman
pers.medd.).Da skogsOlvOn tt enお r allaおrfat―

tarc utom Bcrgmann(1952)obckant vardvaxtお r

fOrstaarslarver bё r uppgiftema fran Finland kon―

trollcras.Rauno Vaisをhcn(perS.mcdd.)har exem―
pcl pa hundratals lokaler i Finland utan ask dar E

“
α′夕″4α fOrekommcr.Han anser sig vidare ha sett

nagra larver pa olvOn sensommaren 1987.Enligt
lnin crfarenhet kan aven hclt sma olvonbuskar an―

gripas och dc avats di snabbt till oigenkannlighet

av stora larvkolonier varvid dcssa splittras Av det

tuscntal kolonicr jag sett 1985-90 har ca 90%
suttit pa ask och rcstcn pa olvon Fё rdelningen

motsvarar val antalet lampligt placerade vardplan_

tor och olvon fёredras ofta framfё r ask da de vaxer

sida vid sida. I slutet av sommaren ar bOna sa

iё gonfallande att dc kan inventeras pcr cykel och

jag bordc ha funnit nagot pa andra vardtrad Om

sa vore fallet.Bcrgmann(1952)nttmner hener
inga andra naringsvaxter dct fOrsta arct.uppgifter

fran uppland om larvcr pa salg galler● larVk010-

nicr(Kallander pers.medd.).

Experilnent

Sommaren 1990 sattc jag ut aggsamlingar pa nya

vardvaxter. Aggcn gav upphov till ca 100 1arver

i VattC kOntrongrupp pCr provad vardvaxt Pa kap―

rifol(Lοれた
`″

αεの
'″
ル ′ル″)levde larvcma cndast

en vecka och fOrtarde cndast ctt halvt lё v innan

dc tynade av och dog. Pa rodkampar(P′ θ′′αgο

777′′′α)lCVdC dc betydligt langrc,mcn naddc ald_
rig andra stadiet fё ran dc tynade bort.Dc atrnyc_

ket av plantan men tillvaxtc samrc an kOntron―

gruppema pa ask. Pa salg klaradc sig ctt fatal

larvcr lll trcttc Stadict,mcn kolonin宙 sadc tidigl

tcndcns till splittring Aven om salg tycks vara

lanlig som foda kan iH nackdclama ttbras kon―
kurrcns fran andra inscktcr och predation fran de

rovinsektcr som dcssa i hё gre grad drar till sig.

Asken ar unik bland lё vtradcn da den undviks av

nastan alla polyね ga ttarilSlarvcr,t cx lindmatarc

(E′η′′お),句 allbJёrksmatarc(0′ ,。′・ル7′θ)oCh frOst―

巧aril(Oρ
`7・

0′力た′η).

Mttlighetcn av vardvaxtbytc tcstadcs gcnom att

larver placerades ut pa 01vonbuskar i salg_bus_

kage Nar olvOnbusken var helt ncdatcn splittrades

kolonin encr atcdanns larvema i sma gruppcr pa

de sista kvarvarandc marknara 01vOnbladen.Inga

larver atcfanns pa salgcn.

Utvecklingens langd

Den varma sommaren 1988 var ttarilen ёverflu―
gen pa flcrtalet lokaler 19 juni.I bё ttan aV augusti

dctta ar fanns upp til1 97 sammanspunna bon pcr

ha,vilkct ar rner an dubbelt sa manga som under

nomala ar.I cnstaka fall var hela trad(4■ l hё ga)

kalatna.Larvemas storlek varicradc i augusti rner

an under tidigare ar.Ca lo_20%av larvcma var
i det fiardc cllcr femte stadiet.Av det tiotal bon

som ёppnadcs ll scptcmbcr innehёH endast ett

ёvervintrande larver.Flertalet bon var fulla av dc

storvaxta lan/cmas cxkrcmcnter och ina rnedfama

da lё ven vissnat ca en manad tidigarc an norlnalt

Dessutom hadc spinntradsvaven blivit skё r Alla

laⅣcr hade lamnat bOna fё rc lё vfalningcn,vilkct

tycks vara mcr norlnalt i Tyskland (Bergmann

1952,F五edrich 1983)dar dc uppges uppsё ka en

gemensam plats pa oftast fuktig mark fё r gemen―

sam ёvervintring. Som regcl inns flera hundra
laⅣer i samma jordrum,inklus市 e larver som

ёvcr17intrar fё r andra gangen.vid uppfё dning in―

omhus utvccklas de laⅣ er, som om hёsten natt

Sitt巧加de stadium,pa ctt ar.ovriga larvcr gar i

diapaus ctt stycke in pPa andra sommaren eller rc―

dan under varen (Fricdrich 1983). UtvCCklingen

kan paskyndas genom att fё A7ara de ettarsё vcr_

宙ntrare,som gar i diapaus i ma,trc manadcr i

kylskap vaⅣ id dc klacks pa ett ar(streith pcrs

medd.:両 ur fran vs)I en larvkull fran vs gCnom―

gick flertalet individcr cn trearig utveckling(An―

dersson pcrs  medd.: cgna klackningar 1991)
Dctta kan vara vanligarc an vad sOm tidigarc note―

rats da fa sanllarc laggcr sig vinn om att lata upp_

fodningen skc utonlllus

Mig vctcrligt ar ど ″′αr17′ ′́,α dCn Cnda kanda
ickc vcdlevandc svcnska ttarilお r宙 lkcn cn trcarig

utveckling konstatcrats I Inotsats till llertalct tvi―

arlga ttarilSartcr hal‐ dcn c_l utvccklat pcriodicitet

Trearig utvcckling mcdfё r atl dcn ёvervintrar trc

gangcr och undcrtvi somrar cndast atcri m巧 och

under ёvrig tid bcfinncr sig i diapaus

Dcn vuxna larvcn ftDllDuppar sig i ctt soligt lagc

undcr fё rsomnlarcn Puppan hanger fran cn kvist

ener stcn o,3-l m ёvcrillarkcn Puppstadict varar



minst 10 dagar.Langers(1958)uppgift Om puppё ―

vervintHng ar felaktig och avser troligen larven.

、rardvaxternas utbredning

Askcns spontana nordgrans(Fig.8)fёrlaggs idag

betydligt langre sё derut an vad sOm uppgavs av

Hult6n(1971).Bara langs nagra stё rre aar tin Ma_

laren och ttalmaren,t ex Arbogaan,Kolbacksh

OCh m● ligen Jarlean,lamnar askcn dcn cgcntliga

lerslattcn(Malmgrcn 1982:397-398).I Varmland
ar fOrekOmsten mycket spridd och troligtvis spon―

tan cndast vid dalslandsgranscn(Hard af scgCr_

stad 1952).I Dalama saknas asken bortsett frh

subspontana fOrekomstcr i sё dra Bcrgslagcn.As―

ken hade liksom Ovriga adla lё vtrad en nOrdligare

utbrcdningsgrans undcr dcn postglaciala varlncti_

den,men tin sklllnad fran alm(υ ′″ンSg″b″ ),

lind, 16nn (A`.`7‐ ρ′α′α″ο′グ
`s)och hassel saknas

idag rcliktおrekomster(Andersson & Birger
1912).Ilikhet med eken(2′

`″`yS)ar asken frOst―
Om i lё vsprickningcn och dess typiska standortcr

cJ sadana sOm hos de ovan namnda tradslagen,
sonl med fё rkarlck vaxer i sydvanda bergsrё ttcr.

Askcn ar vid sin nordgrans myCkct kalkgynnad

(Malmgren 1982).Dcn sprcds tidigt fran bcrgS
manncns gardar, dit den infёrdes som vardtrad,

och var redan i bё ttan av 1800-talet talrik inom

urkalkomradet vid strandcma ёstcr om Fattё n och

Usken norr om Nora(Malmgren 1982).Dctta ar
Sverigcs stOrsta sammanhangandc urkalkomradc

sOdcr om巧 Jttettan・ Det stracker dg ian strassa

genom Rasvalcn,dを dct mellan ttё arna Rasvalen

och Usken nar sin stё rsta bredd pa tva knl, till

可ёama Vikem och Alvlangcn.Har inns manga
botaniska cclebriteter, bl a Svenges stё rsta fore―

komst av blatry(Lο ′′ε
`′

・θ cα
`′

・′′ιθ)som dOnlinc―
rar buskvcgetationcn pa betesmarkcr och i sumpig

skog
Kalk― .mannor― ,och kopparbrytning har bidra―

git till askcns spridning i omradct.I dcn sydligastc

dclcn vid Alvlangen har ingen brytning skctt.och

har ar dcn naturliga vcgctationcn pa kalk taliskog

nlcd inblandning av gran,asp.、 五lg och oiOrk.samt

i brantarc particr lind F,ltskiktct donlincras av

backskafting(θ ′α(力)′ο〃llィ″7/7ル″!α rι′″7)m tl gras.

A、 kcn vandrar dock in pi ctt hyggc i norra dclcn

av可ёn Grobarhctcn tycks vara mycket god,och

ctt cnda frё trads avkOnllnla kan konkurrcra mcd

lnlёrk(B′ ″イ′α)Och al(A′ ′,″s)pa fuktig mark.As―

kcn fёrckomnler idag ofta rikligt vid hyttruincr.

Slaggen ianjamframstaliningcn innchaller atskil_

Fig 8 Utbκ dning av ask(F″ αχJ″″s ar``お′ο′)i nOrd―
vastra Europa.Dct tatarc rastret angcr sammanhangande
forekomst medan det glesare anger cn glcsare f6rckomst
Omarbctad efter Hard af segerstad(1952),Hult6n
(1971)och Malmgren(1982)

Distribution of Fr篠i″

“
s ιχε

`/s′

ο′・in NW Europe The
darker hatching shows the continuous distribution

ligt rned kalk och trots att sadana platser kan ligga

pa silikatberggrund vaxer dar Ofta blasippa,tibast

och skogstry. Askfё rckomstema ar dOck mycket
flackvisa, och askcns frOspridning tycks vara

mycket begransad utall ttalp aV Vattcndrag,宙 lkct

hammar spridning till hё grc nivacr.Idag sker tro―

ligtvis en viss spridning med skogstraktorer fran

gardar incd rikligt av vardtrad Askuppsiag langs

nyanlagda skogsvagbankar ener inassavcdsupplag

ar vanliga.En vidarc spridning i tcrrangen fOrut―

sattcr dOck en fbrhold naringshalt och avcn inom

omradcn mcd granit och mctavulkanit finns dctta

lokalt som slη l insiag av amfibolit cncr som ur_

kalkfё randc inoran narlllast sё dcr onl urkalkomra―

dct Vid rinnandc vatten cner ёvcrsilning Okar na―

ringshaltcn och har hittar man ibland tibast

(Dク′力″′″
`=′

′・(ツ771),lind(T′ ″α εθrグαrα ),hassel,
trondruva(A(.rα

`α

s′ガεαra),SkOgstry och blasippa

(ハ′7′〃ο″′力。ヮα′′(.α)tillSammans mcd ask och ol―
von.Utanfё r kalkomradcna nOrr om det spontana

utbredningsomradet skcr spridningcn fran vard_
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Fig 9 Utbredning av olvon(yfゎ Ir′
・″tr″,oP′′〃S)i nOrd_

vistra Europa Dcttatare rastret anger sammanhangande
fbrekomst medan dct gicsare angcr cn glesare forckomst
Omarbctad cftcr Hult6n(1971)

Distribution of yIわ 〃7′マン″, 9ρ 17′

“
S in NヽV Europc The

darker hatching sho、 vs thc continuous distribution

trad myckct daligt Och ofta bara kring ttalVa gar_

dama.
01von fё rckonllller nastan antid tillsalnlntans

med ask,men ar vidare utbrcdd(Fig.9)OCh Vaxer

ofta rikligt i alkarr och langs aar och backar i

skogsbygdema. I odlingsbygdemas skogsbryn ar

dcn ofta storvaxt,Incdan dcn for cn tynandc till―

varo i skogcn p g a kraftig ёverskuggning eller

hard algbetning.Troligcn sprids olvon i huvudsak

mcd faglar och rinnande vatten. Utbredningcn ar

sammanhangandc sё der om cn lin」 c fran Mcdel_

pad, hela Halsingland och Dalama, utom nord―

vastra homct, till Vamland. I Finland fё rckom―

mer  olvon  inom  hcla  boknatttarilens
utbrcdningsomradc  mcdan  ask  endast  fё rc―

kolnlner i dct sydvastra kustomradct

Habitatval

Aldrc bcskrivningar av boknatttarilcns lcvnads―

mttё aterspcglar huvudsakligen brhallandena i

Tyskland och Skanc.Arten uppgcs knutcn tilllё v―

skog och parklandskap,huvudsakligen av bok och

ask(Aur市 illius 1 888,Nordstrё m 1955,Forster&

Wohlfahrt 1955,Langcr 1958).

En typisk lokal br arten i Vastmanland skiber

sig markant fran dcssa bcskr市 ningar.Pa lcttord

dar askcn gynnas vaxer den alltfёr tatt och snabbt.

Nagra ar efter en avverkning pa sadan mark bildas

en ogcnomtranglig slyskog mcd stark beskugg―
ning av faltskiktet som har ofta bcstar av hё gVaxt

algё rt(Fメ ′″̀
″

グノ′″′″́′・ノθ)och ombunkar(Dり '―

9′r`′
‐Js).I Stallet fOrcdrar boknatttanlCn har framst

platscr dar asken vaxer langsamt trots att dcn star

blё tt vid backar Och karr,dafё r att markcns na―

ringsforhallanden snabbt forsamras i ttuplCd.

Faltskiktet ar har Ofta lagvaxt med blabar, star

(Cα′・ar), angsvadd (s′ (で FSα ′′
`r`″

sゴs), kOVali

(ル′′″″ρy′
‐夕771),Pll′・θ′θ och heltackande mOssor

och lavar.Traden ar de fOr blandskog typiska och

adla lovtrad saknas Eftcr avverkning av omgi―

vandc barrskog kan har i basta fan en varaktig

population av E ″αrtr′
・″α uppsta,framst bcrocndc

av om dct inns rikligt rncd varma,solbclysta och

vindskyddade lagcn fё r agglaggning I)en omgi―

vandc barrskogcns atcrvaxt ar langsammarc an

lёvskogcns vilket ger en langre kOntinuitet. Nar

skogcn natt cn httd av 5 10 m minskar populatio―

ncn,troligcn p g a brist pa vama lagen.Agg laggs

nu 4-5 m upp i askama cllcr sa ёvcrgCS lokalcn.

BOknatttarilen ar en ren skogsart som skyr

skogsbryn i det ёppna odlingslandskapct.Strandcr
Vid ttёar Och avcn vid sma skogslamar undviks

ocksa da dc tr01igen ar fё r kyliga fё r fOrstaarslar_

ven. Gynnsamma naturliga agglaggningshabitat

mcd obegransad varaktighet ar myckct svara att

hitta De aterAnns cndast vid backbcrg cllcr an―

sanllingar av Πyttblock omgivna av skog och vid

backar i kantcn av mossar cllcr ёppna skogskarr

l fomtidcn, fё re uppodling och utdikning, kan

dcssa mibё er ha Vant talrika inom askcns natur

liga utbredningsomrade skogsbrander,storlllluc―

kor och bavcrdrankt skOg kan ha erttudit Samma

typ av tcmporara 10kaler sonl artcn hancr tillgodo

med idag.I)a askcn infё rdcs till Bergslagcn fanns

dar nastan ingen skog Fё rc krutcts och dynami―

tcns intag i bcrgShantcringcn sprangdc man med

s k tillinakning ′ヽaldiga lass av ved eldadcs mot

berget sonl scdan avkyldcs mcd vattcn.Aven se―

narc fOrbrukadcs stora mangder skOg vid kolning

i samband med jamiamstaliningcn.Vid slutct av
1600-talct stangdes ett flcrtal hyttor i Lindcsbcrg

p g a branslebrist.Aven malardalcn var tradfattig,

och cndast kronans ckar var skyddade. Vid de
stёrre gOdsen fanns cndast skog pa ёama(Malm_
gren 1982).Vid denna tid var algen nastan utrotad

och istallet bctadc krcatur i skogsmark.Maligen



var olvon da宙 ktigare br boknatttarilen Om den

tinats utvcckla sig vid ctt lagre betestryck.Ovcr―

gangen fran 1700-talets tradfattiga bcrgslag till

dagcns slutna skogar tordc ha gynnat E 
“
α′ンr“α

,

varfOr dcn kan ha varit incr utbredd i bё ttan av

1900-talet.

Overlevnadsfaktorer

BOknatttarilens sentida brckomsteri Skane,Vast_

manland och Dalama liggcr ana pa ca 15併 250
m ёh.Omradcna utgё r dc ёstligastc ut16pama av

stOrrc httdOmradcn omradcna i Bcrgslagcn lig―

gcr i relativ rcgnskugga i ett omrade som gransar

till rnyckct torrarc klimat. En snav granszOn kan

gc klimatiskt intressanta effekter.

Upplandskusten ar svcrigcs nordligastc kust―

。mrade rned rikliga askfOrekomster.Moranen fran

det bottniska kambrosiluromradct har kraftigt fё r―

ho」 t markcns kalkhalt ner till Radmansё .Nord―

och ostvindar som undcr den kritiska var―  。ch

fё rsommarpcriodcn for in kall bottcnhavsluft ёver

land gcr cn tcmperatureffekt som kan jamお ras

mcd den av hё gre had.Havct ar har svalt p g a

sydgacnde ytvattcn fran vtta alvar Och i Omradet

nar tidvis kallt bottenvatten ytan.Fenomenct upp―

vanning upptrader framst vid kraftig franlands―

vind och ar likasa vanligt vid ёstra Skants kust.

Skillnaden iislaggning norr och sOdcr om Alands―

hav ar dcn mcst markcrade i hcla Ostersiё n(Lund―

qvist 1953-1971). I likhet med ёvriga mcllan―

svenska  lokalcr  har  upplandskusten  pga
havskonvergens ett nagot diupare Och merlangva_

rigt snOtackc(up&VS 12(卜 130;Dr 13(卜 140

dagar)an malardalen (StOCkholln 90-100; Upp―
sala&Orebro 10い 110 dagar)(Lundqvist 1953-

1971).

BOknatttarilen tycks brekomma i anslutning

tili Svcrigcs sydligaste snё rika omraden.Fё rslags―

vis kan snё ns langre varaktighet skydda larvema

som ёvervintrat i laⅣ boet mot ctt alltfё r tidigt

avslutandc av vintervilan.Eftcr ett par dagar rncd

8°C i lllittcn av fcbruari 1990 var manga larver

aktiva i cn ёvervintringsbur pa en skuggad plats

utomhus Troligcn ar solen vid denna arstid for

svag fё r attlaⅣ ema skan fa tillracklig kroppstem―

pcratur fё r att kunna tillgodogё ra sig fё dan.Istal―

let lё per de stor risk att angripas av svampttukdO―

mar ener prcdatorer onl utvccklingstiden fё rlangs.

In/1cnaneuropa ovcrvintrar laⅣ cma mer skyddat
under inarkytan och har finns sallan varaktig snё .

Den till E″αrン′‐′α narSt`にnde arenprisnatttan_
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1cn,E7rp″ッdrッαs θlr′
・′77プ α,lcvcr socialt pa angSVadd

och larvcma ёvcrvintrar i ctt gemensamt bo. Pa
varen spridcr sig larvcma och i likhet incd bok―

natttarilcns larvcr solar dc sig och kan genom sin

svartaね rg haa kroppStemperaturcn.Solandct ar

nёdvandigt fёr amnesOmsattningcn och optilnal

tinvaxt sker vid 35° C kroppstcmpcratur(POrter
1982).

E α夕′・ノ12ブα f6rekommcri Sverige norr onl Skanc
endast Oster om vattendelaren bortsctt fran ctt tvi_

velaktigt fynd och den s泌 【nas i Norgc.Dc bada
E″ρノリα″ックS―artemas brckomstomradcn tangerar
varandra, och utbredningama ar lika splittrade.

Dock gar E α
“
′′′ブα nordligare an g ″α′Ir′・′α och

fёrckommcr pa C)land och Gotland. I Vastinan―

land fёrekommer artcma tillsanlmans pa■ era l。 _

kaler

Soliga dagar samlas l霞 vcma av ″α′夕r71α och

α′″′′Jα pa k010niemas ovansida och nar de blir
stёrda av parasitstcklar kastar dc med huvudena i

sidlcd vilkct framkallar ett knappande prassel.

Den vamande larvcn spridcr vamingsbcteendet

somおrlnodas akt市 era ett kemiskt brsvar(Hed_

qvist pers.medd.).E α′″ブ4ブα parasitcras av ste―
keln Cθ ′

`sプ

αbむ″′′′J′ (Marshan)som hartre gen―
crationer pa ttarilens scx laⅣ stadier:gcncration I

pa sommarens trcttc laⅣ Stadium,generation II pa

hёstens巧おde larvstadium,och generation ⅡI pa

funvuxna larvcr undcr varcn.Kyliga men solrika

varar gynnar ttarilSlarvema da dessa aktivt kan

uppsё ka vama lagcn. stckclpuppoma nlissgyn―

nas av dcn laga lufttemperaturen med brdrttd
klackning som resultat varvid samtliga ttaHlslar_

ver hinncr fOrpuppa sig。 1)cn kritiska tidcn ar ca

15 dagar.I sёdra England var 1979 cndast 7,7%
av larvema parasiterade,rnedan 74,5%var para―

siteradc 1980,varvid populationcn kraschadc och

i det nanmaste dOg ut(Porter 1983).Temperatunlt―

jamnande vader i vilkct parasitsteklama kan an―

passa sina generationer till larvemas utveckling ar

alltsa ncgativt fё r ttarilcns ёverlevnad.

I augusti 1989 fangade Jag C.わ ′g4ι′′ブ′utanpa

larvkolonier av E.″ α′ン″′α OCh 1990 klackte jag

samma art fran insamlade larvcr. 1)cnna stckcl

sOnl ar ny fё r Sverige var tidigare kand fran Eng―

land,Tyskland och vastra Makedonien.Dess enda

tidigarc kanda vard ar E α′′ブ77Jα .CO′
`sJα

―artema
angriper ttarilar Och skalbaggar och ar ofta specia―

liserade pa en vard.Larvcma utvecklas socialt hos

Vatte Vard,Och antalet va五erar med vardtturcts

storlek. Parasiteringsgradcn minskar med ёkad

storlek pa vardcns larvkolonier.Artcr av natttari_



122 C″
`sE′

′αssο″

lar(νι′ルαια),fukS(lζα″
`SSα

),kalttarilar(P′
`″

ブs)
Och nassclttaril(Ag′ αJS)parasiteras av narstaende
Cθ r`sプα―artcr.

En andra ichneumonid,D″ カックSS`′′ι
“
g″′α′ンs

(Gravenhorst),harjag klackti ett ex fran en ijuni
insanllad puppa av E ″α′夕″72α. Dcnna stckel ar

kand fran stora delar av Europa till lran,Kaukasus

och Kasakstan. Inga vardar tycks tidigare vara

kanda for denna art,som ar stё re an c ゎJg′
`′

′′′.

Mycket tyder pa att utnytttandet av boknatttari‐

lcns laⅣ cr hos C わJg4ι′′′ゴar kansligt for samma

vadcrlcksfOrhananden som ovan beskrivits for E

α′rレ Jα .Under varen brs宙 nner de ttarilslarvcr

som gar i ny diapaus samtidigt som dc fё rsta stek―

lama bёttar klackas ur dessa ёver宙ntrare.Parasi―

teradc larver sattcr sig sol― och vindexponerat pa

buskar och grenar varvid stekcllaⅣ ema fёrpuppar
sig pa utsidan vardtturCt(3 vardar med parasitste―

kelkokonger funna i naturen plus obseⅣ ation av

flera uppfёdda(巧 urs beteende).Tr01igcn ar dcssa

steklars utveckling mcr pavcrkad av lufttennpera―

turcn an dc sOm utvecklats ur E αク′ノ77プα SOm ar
mcr inarkbunden.Parasiteradc fullvuxna laⅣ er av

E“ αル″″α(4 ex funna i naturen)har patraffats
ca l-3 veckor eftcr ёvriga larvers fё rpuppning.

Dcnnaおrdraning av larvstadiet astadkommer C

わ′g″ι′′′′fёr att Overbrygga tiden franl till klack―

ningcn av nya fia五 lSlarver i juli(POrter 1983).

Steklama har obscrvcrats vid aggsalnlingama fё re

klackningen,och langre fram pa sommaren inns

alltid ctt par individer runt en laⅣ koloni.

I Tyskland anses E ″α′Ir′・4α vara Vanligast un―

der kalla,regniga somrar(Bergmann 1952,Lan―
gcr 1958)Att arten var sa talrik i Bcrgslagcn den

solrika och vama sommaren 1988 kan vara en
cffckt av dcn rcgniga och kana sommaren 1987
da ettarslarvema totalt misslyckades ochお 巧dakt―

ligen avcn parasiten bordc ha gatt starkt tillbaka.

1988 var aven de tvaariga anema grabrun grastta―

ril[Oι ″ιJSプン′″(Hubner)]Och gulringad grasttaril

[E″
`わ

Jα ′
“
わ″(Thunb.)]mycket talrika i Halsing_

land medan ettariga aner av panemOttarilar(″
`_

sοα6ノαα′ノα,3″
`71′

/2ブ s,C′θss′α77α ),natttarilar(ソ イヽι′―
′′crα),  och  guld―   och  blavingar  (り εαι71α ,

Pο夕ο″″α′νS,Pセわり′S)Var ytterst tttaliga.Vi―

dare dog pafagelё gat[/71α 6カプsプο(L.)]ut nOrr Om
sydligaste Varrnland Och Stockholms skargard

(Hyd6n,Ryrholm et al.pcrs.medd.)och E αン″ブー

′′α var ytterst fatalig i Vastlnanland.I Stockholrn

uppmattcs dct stё rsta varlncunderskottet fOr de trc

sommamanadema pa loo ar(BosaCus&Melin
1988).

Algbetning ar viktig fOr E ″α′′′ηα da ask och

olvon star hё gt pa dess lneny.Algen fё rtar rnanga

aggsanllingar strax cftcr agglaggningcn. Bet―

ningen ar ocksa positiv da ett iner tuktat vaxtsatt

hos asken battre upp畳/1ler bOknatfiarilens vannek_

rav.Algen httdar aVen igenvaxningcn genom ned―

betning av framst asp och rё nn, vilket fё rlanger

cn lokals optilnala tillstand.

I skogsmark gar olvon sallan till blomning och

frё sattning,da algCn bctar ned den till ris.Betes―

tryckct mot bada vardvaxtema minskar med
ёkandcお rekomst.Blad pa vilka larvema bё ttat

spinna sina bon undviks av algcn.

Flcrtalet kolonilcvande,solalskande,svarta lar―

ver som de av Agノ αFsン′・rた .α

`(L.),′
′αε″ブSプο,

Nッ″ρ力α′ノS′οヶεカノοrοs(L.),ルイι′′たια εルχ′α(L.)

ochルイι′′′σ′θα′力α′′α(Rott.)ar tr01igtVis osmakliga

br ttglar(POrter 1982).Getingar var talrika 1990

。ch at aggsamlingar av 777α rrr′
・

/1α pa fё rsёksplatsen

med salg.Myror av slaktet Mッ rm′ cα har,spcciel■

pa。lvon med bladlёss, iakttagits nar de p10ckat

larver fran marknara ko10nier utsatta vid nlitt hus

i Lindcsbcrg.Dessa rnyror ar ovanliga pa naturliga

lokaler fёr E. ′ηαr′″れα. Flera larvkolonier som

suttit ёver myrstackar(Fο ″溜たα)har Varit av nor―
mal storlek.Bland annatjordlё pare av slaktet cα _

′lαbンs angriper larvbon som fanit till marken om

hёstcn,Incn omfattningcn av denna predation ar

Okand.

Bladbaggcn Pッ ″″/1α /rα ップゎrrr/1′ (Payk.)lever pa
olvon fran Skane till Halsingland,fё rutom i NV
Dalama(Ehnstrё m pcrs.medd.).Den ёver宙 ntrar

sOm agg,宙 lka klackerぉ rc boknatttarilens.Skal―

baggslarvema skeletterar lё ven, ofta med kalat_

ning sonl rcsultat(SchヽVCnke 1974).1)en agglag―

gande fiarilShOnan undviker sadana buskar.
Upprcpade ar av kalatning kan dё da vardvaxten

cllcr drastiskt hamma dcss tinvaxt.P ップbン ,‐ 71ブ upp_

tradcr ofta periodiskt ёver vidstrackta Omraden.

Artcn utgёr ctt uppcnbtt hot mot E″α′ン7‐″α da

olvon som vardvaxt kan ёverbッgga avstandet

mcllan olika askomradcn.

Efter 1988 har tre sma utkantslokaler hittats ca

5 km fran namastc forckomst av E ″αr′ ″71α pa
ask.Pa dcssa lokalcr har E ″αrrrr′α varit bero―

ende av olvon Gynnsanlma askomraden ligger
ofta 1 0-20 knl ener rncr fran varandra.Varen 199o

frё s asken bort pa manga laglanta lokalcr varvid

olvonet blev enda vardvaxten.Endast ett fatal sent

klackande honor av E ″αr7/″′α lade Sina agg pa

de nya asklёven

En  stёrre  bcnagcnhet  tin  spridning  ob―



seⅣerades efter 1988,som var ett mycket gynn―

samt ar fё r arten. I)a upptacktes dcn pa platscr

sonl tidigare tt undersё kts med negativt resultat.

I Arbogatraktcn och i sydvastra vmmland harjag

dock fOrgaves sё kt#E.matuma#pa lampliga 10_
kalcr.

Slutligcn vill jag bctona att boknatttarilens re―

produktion verkar lyckas bast pa riktigt blё ta plat―

scr vid backar Och vitmossekarr.Att dё ma av an―

talct funna larvcr om varen tycks lnortaliteten vara

hogre pa torra an pa vata marker.

SIutsatser

BOknatttarilcn tycks idag sakna brutsattningarお r

en mer omfattande spridning i landet.Dess hё ga

vamekrav fё r fё rstaarslarvens utvcckling har

stoppat den sё der om Dalalven Och ёster om vat―

tcndelaren i Syd― och Mellansvenge.巧 arilcns ut―

bredning i Finland stracker sig bctydligt langre

norrut an i Sverige,vilkct svarar mot ett sommar―

vadcr sOm Oftare pavcrkas av ett kontinentalt kli―

mat,mcd ctt bctydligt stё rre omradc med julime―

dcltcmperatur ёver 17° C,och ett rnindre variabclt

snёtacke(Anonym 1983).
Det atlantiska klimatets ujamnande av tempe―

raturskillnadema mcnan luft och markyta vid so―

ligt vadcr undcr varen inskrankcr troligen dess

utbredning till httdlagen(15(卜 200m),OCh tin
kustomraden med kyligt vatten.Snё tacket invcr―

kar positivt pa ёvcrvint五 ngsmibё n OCh Cn rcgel―

bunden ncdcrbё rd resp en begransad avdunstning

skyddar vardvaxtcr Och larver i diapaus mot ut―

torkning.SOdcr om Dalalven Och ёstcr onl vatten―

dclaren begransas hadlagCn med mOran pavcrkad
av kalkhaltig bcrggrund i stort sctt till den redan

kanda utbredningen av E ″α′′″llα.Denna typ av

mOran ar cn fOrutsattning fё r tillrackliga fё rc―

komster av vardvaxtema.
varklimatets stora bctydclse fOr E ′

"α
′rrr′ α

stёds av mncmosynettaHlens[Pα
“

αSsルs“′
`“

ο

り″′(L)]お rekOmsti samma biotoper i Uppland,

skane och Blckinge.Denna i huvudsak subalpina

art har hcla sin larvutveckling fOrlagd till varen

Dcn ёvervintrar sonl agg Och livnar sig av nunne―
Ort(Cο′ッグα′お)som endast utvccklas pa vtten
lmagines klacks i bё ttan av juni i Uppland.Ett

kyligt och soligt vaⅣ五dcr kanske ger enお rdrttd

ёverblomning hos nunneё rten,vilkct gagnar rnne―

mosynelaⅣ en,och en lagre parasitcringsfrekvens.

Det faner sig ocksa naturligt att se ett samband

mellan dc bada artemas tillbakagang undcr 1900-
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talet.Da rnncmosyncs lokaler ofta fOrstё rs gcnom
granplantering, vilket saknar betydelsc fё r bok―

natttarilcn,kanskc orsaken framst bё r sёkas i kli―

matbrandringcn.Dcnna har mcdお rt en httd ars_

medeltemperatur med nlildarc vintrar och mcra
ncdcrbёrd. Gynnsammarc fOr dessa artcr vorc l―

stallct 1 600- och 1700-talens bistra vintrar mcd

kraftigt ncdkylda hav(BOSacus&Melin 1988).
BOknatfiarilcn ぉrckommcr i Vastmanland

inom nlindre an 10o km2.Dctta omradc ar orovac_

kandc litet. I)ock har artcn aldrig varit vanlig i

landct under svensk entomologis histoHa. Dar―

cmottycks den ofta donlincra faunan pa sina loka―

ler.Artcn har angivits som talHk vid Stockamё llan

nara stehag i Skanc(Lindcqvist 1 880).Dock pa―

traffade wallengrcn(1853)den endasttva ganger,

trots att han framlevdc hela sitt liv i Skane.

I Lttaomradet har Lansstyrclscns natuⅣ ardsen_

hcti samarbetc mcd mig och Lars lmby upprattat

en skё tsclplan soln skall vcrkstallas genom samar―

betc mcd Skogsvardsstyrelsen.Tva hyggCn,5 resp

lo ar ganlla,i anslutning till ctt valbesё kt Orkid6-

karr skall hanas ёppna genom slyrojning under

den avlё vadc tidcn.Vama lagen skan har skapas

under Ovcrinseende av kunniga lepidopterologcr.

omradet ligger hclt pa urkalk och slyuppslaget ar

dafёr snabbvaxande.Lokalcma ar de aldst kanda

inom omradet.Denお rsta raningen genomお rdes

i april 1991.

Att fridlysa atten anscr jagお rkastligt da mcr_

parten frivilliga insatscr i svensk entomologi gors

aV ttarilssamlarc.Ansvarskそ hslan ar allmant hog

och de flesta amatё rer bidrar under sin levnad rned

forskningsresultat dirckt eller indirekt.Att skydda

biotoper ar det cnda verkligt pakanadc skyddet fё r

巧arilSfaunan.Annu har a nagon art utrotats pa

grund av ovarsam insanlling i vart land.Jag fё re―

slar att arten idag kan fёras ned till hotkategori 2

enligt IUCNs Red Data Books(Andersson et al.
1987).

Slutligcn villjag tacka mina vanner Kent Anders―

son,Jan Gustavsson,Nils Hyd`n,Claes Kallan―

dcr,Pctcr Streith och framお rallt Nils Ryrholmお r

vardcfun infOrlnation,teknisk ttalp,harbな gc och

granskning av manuskript.Tack till Anders Nlls―

son fOr vardefun bcarbetning av manuskriptet.Pa―

rasitsteklama har identifierats av Karl Johan

Hedqvist vilken aven delvis svarar fё r de uppgif―

ter om dessa som ges i tcxtcn. Tack till Bengt

Ehnstrё m br ttalp med bladbaggen′  νルタ″′′.

Tack till Hakan Elmquist och Jan― 01of BjOrklund
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br fynduppglfter fran Skane Och Dalama.Tack
till Magnus Landtman och Rauno Vaisanen for
uppgiftcr fran Finland,Otakar Kudma fё r uppgi「

ter fran Tyskland,samt Laszlo Ronkay och Laszlo

Percgovitz fёr uppgifter fran ungCm. Ocksa ctt

tack till Magnus Sylv6n WWF,Tor可 6m Larsson
Statens naturvardsvcrk, Gunnar Hanin 3と  Gёran

Janzon Lansstyrclscn Orcbro och Lars lmby Na―

turhistoriska riksmuscet fOr uppmuntran och

覇alp.slutligcn vill jag tacka Statcns naturvards_

verk fё r ckonomiskt bidrag till nlina studicr.
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Upprop till coleopterologer

Da jcg cr i facrd mcd at skr市 e om snudcbillcme
i Nordeuropa viljcg gcmc havc sa mange oplys―

ninger med sonl muligt, ogsa fra svcrige. Mine

prikkort omfattcr hclc det sydlige Sverigc,og dct

er meningen at pabrc allc de svenske fund,jeg
hёrer om ellcr finder frem til.Af intcresse er ogsa

oplysningcr om meget ttaeldne arter og om artcr,

hvor dissc har deres graenseudbredelsc (f. CkS.

nordligeste fund). Ogsi biologiske oplysninger
modtages med tak. Boken vil komme i serien
"Danmarks Dyreverden" hvor jeg allerede har
skrevet om to sommerfuglegrupper.

Venlig hilsen - Eivind Palm, Byvej 16, DK 4591
Fdllenslev, Danmark.


