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Av STIG LuNDBERG

Pθrむοna nご grご cθps Dej.

Denna nyinvandrade art ir kand frin Alnarp och Hassleholln i Skine.
Den 25 augusti 1965 togs den i ett exemplar av Stig Adebratt i Jimshё g,

Blekinge och den 8 juli 1968 ocksa i ett exenlplar i Boris,Vistergё tland av
Gё sta Svensson(in litt。 ).

Vid genOmging av ett prOvrё r med kompostdjur tagna i Lulel,Norrbotten
i oktober 1968 av Kurt Persson pitriffade jag till Πlin fё rvining ett exeⅡl―

plar av Pθ rfθοna nigricθ ρs,sOm nu alltsi niti nordligaste Sverige.Arten ar
ocksi kind fran Norge och Finland och ar tydligen pi stark spridning.

D「οrnias lο ■9ピ 6θpS Dej.

Vid slaghavning pi bl.a.strandrig och strandirt pl Haparanda Sandskar
i Norrbottens yttre skargird den 22 juni 1968 erhblls flera Paralfn“ sノθfrlο _

rα :ごs Er. och XIJJθ filllls hansθ nf A. Jns. och iven ett exemplar av Drο lnfus

lοnryicθps.Sillning av fё rnan pi sanden under strandirt och strandrig resul―
terade i ytterligare 2 exemplar. I Sverige ar arten tidigare tagen upp till
Gistrikland, men fyndet har anknytning till finska utbredningen di arten
erhillits upprepade ginger pl ёn Hailuoto utanfbr Uleaborg.

OcFlι′♭ピIIsごピJαιαオus Steph

Av denna art,som tidigare endast ar tagen av Einar WVir6n i Skine erhblls
tvi exemplar vid sillning av strandfё ma pa sandunderlag vid Landskrona
den ll november 1966.

CryριορJθ tZrallll subfゴ Iθ Sharp.

Arten hё r till nyinvandrarna och patriffades veterligt fё rsta gingen i Sve_
rige 1953 di den togs i Hissleholln av Gunnar lsraelsson (Natur i Gё inge
1964,s. 15--16). 1964 erh611s den av G6sta Glllerfors i Halland, 1965 i flera
exemplar i Jimtland av Jo R. Bergvall samt 1968 av Folke Olsson i ett
exemplar vid Kalix i Noribotten. Vid genomging av lllitt Crypι οprθ Ltrttrlt―

material har det visat sig att ett exemplar taget redan den 12 augusti 1956
i Jukkasjttrvi,T Lpn■ ar c.sこ I♭ιごr`.
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Mθαοn dゴどこ燿ι口s Er.

I 》Coleoptera l■ ed isolerad nordeuropeisk f6rekomst i Sverige》 , Op. Ent.
1955,s. 11l nimner Thure Palln att denna art ursprungligen rapporterades
frin Gotska Sandё n av RIjё berg,men att beliggexemplar saknades.

Hittade i en lida med Go Sandё ―Inaterial p■ Riksmuseul■  ett Mθαοrl―

exemplar insan■ lat av IⅥ jёberg och lllarkt ifθ dort sp.uppenbarligen av Anton
Jansson. Bestimningen resulterade i.lf`ご οn dごιafIIs och det torde inte vara
nigon tvekan om att det ar det exemplar,sOm Mj6berg skri宙 tom.Anmark‐
ningsvart ar att Anton Jansson uppenbarligen sett exemplaret,men tydligen
g16mt bort detta.Di svenskt exemplar av″ θαοn difuι口s icke jimfё rts med
mellaneuropeiskt skickade jag det aktuella djuret till G.A.Lohse,sori be‐
kriftade att det helt ёverenssthmde med ifθ αοrt dfI“ιIIs aven om bestilll‐

ningen inte ar 100_procentig eftersom det ar friga Olll en hona.Det aktuella

exemplaret finns nu insatt i svelllska huvudsallllingen pl Riksmuseum。

〃 IJpOcI」ριIIS nfιピごus Palin

Denna art, som enligt Svensk lnsektfauna 9, s. 87 ar kind i ett tiotal
exemplar frin Smaland och Vistmanland,har jag dels frin Strё msholm i
Zヽistinanland,dels i 6 exemplar frin stallarna vid Stockhollns ridhus intill

Stadion, dir jag fitt dem genoln siHning av h6 och histspillning. Pa lik_
artat sitt ir arten tagen i Daninark.

E口 ryasa cOarcfaια Ⅳ圧ark.

Denna art togs fbrsta gingen av Axe1 01sson i Uppland pl Eldgarn utanf6r
Stockholln 1952 och iterfanns likaledes i ett exemplar av Thure Palin vid
Strё insholln i Vistlnanland 1954. /ヽid Str6msholln ir den narstiende arten

E. sfnaαια Er. icke sillsynt, daren10t har E. cο arcιαια endast pitriffats i
ytterligare ett exemplar dir(Stig Adebratt in litt.).Dttrtill har arten fё re 1968

iven tagits i ytterligare ett exemplar pl Eldgarn av T.E.Leiler och likaledes
i ett exemplar i Sё dermanland(Korpberget)1967 av Bengt Ehnstめm (in
litt.)。 Euryasα  εοαrclα lα fёrekommer nirmast i Mellaneuropa och det har
inte lned sikerhet kunnat konstateras om det verkligen var saΠ IIna art efter―

som de fё rst funna exemplaren varit honOr. Nttr jag viren 1968 (4/5)vid
sinning av innanmitet i en allnstubbe pl Eldgarn med myran Lα sピ慶s bran―
nθ as fick en hane av E“ rIJIIsα

`ο
αrcralα  skickade jag detta exemplar till G.A.

Lohse fёr pmfё relse med mellaneuropeiskt nlaterial.Lohse har meddelat
att det utan tvekan ar samma art.Hё sten 1968(28/9)erh61l jag ytterligare
3E. cοαrcraια′ denna ging vid sillning av muhll i en ihilig ek Ocksi med
Lasビ

“
s brann`IIs och dessutom har T. E. Leiler varen 1968 tagit en serie

E.cοarcιαιa i ek likaledes pl Eldgarn.An si linge ar siledes arten endast
kind frin NIttlardalen medan E.sfnaaι α tagits sivil p1 01and (s.Adebratt)
som i Smiland och Ostergё tland(Ⅵ ringsj6).Anmarkningsvirt ar att medan

E. sinaαια pitriffats vid Stockholln (SkOgshё gskolan)si ar hittills endast
E.cοarcιαια tagen pa Eldgarn och dir i ёver 10 exemplar.
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Prlyplaf口 ra brθυfcorris Kr.

Denna art togs fё rsta gingen av Einar lい rirёn vid Pilkem i Lu Lplll och
har sedan iterfunnits av O.Sjё berg vid Loos i Halsingland Och av O.Lund‐
blad bl.ao i Jttnltland.Jag har linge letat efter arten frimst genonl att under―
sёka undersidan pl Pο ryporas Pビ nピcο Jα i granbestind, lnen f6rst 1968 11led

lT聯 さ鶴 肺 灘 購 鞠 勲 欝 澪 辱 義 椰 騨
ρhaθna bο Jθι:L.ett exemplar av PhtJIllaι IIra br`υ :cο rrごs och ett andra exell■―

plar erhё lls vid sallllna tillfille pi sanllna ticka av Kurt Persson.ヽ rtterligare

ett exemplar hittade iag den 23 juli 1968 1ikaledes pl undersidan av Po ρゴni_
εοJα, men denna ging pl en granstubbe i tit granurskOg dar vi trots rik
fёrekomst av P.ρ ごnfcora inte kunde hitta fler exemplar.Samtliga tre exen■ ‐

plar togs sent p■ kvillen.

スfflθ la′anSSOni Bemh.

Denna art ir hittills endast kind frin Gotska Sandёn och Fir6n pi Got―
land dir Anton JanssOn tagit den i enstaka exemplar.Pi Firё n har den iter‐
funnits av Palln och pl G.Sand6n i ett exemplar av Nils Linnman.Jag har
fёrgives sёkt fi tag pl arten vid Πlina besё k pi Sand6n dels genom sill―
ning av fё rna pi stranden dels genoln att vinda pi plankor o.d.

Vid ett besё k den 12 mars 1967 di det var nigon Ⅱlinusgrad och marken
litt snё tickt vinde jag pi nigra plankor liggande pa ren sand med gles
Eryln“s pl Bredsands udde pi norra spetsen av Sandё n. Anmarkningsvirt
nog visade det sig vara gott om kortvingar,sOm krё p omkring dels pl under―
sidan av plankorna dels pi sanden under trots rilnfrost.Av de 38 exemplar,
son■ tillvaratogs,visade sig inte lnindre in 31 vara Afflθ ια′anSSOnご (6 hanar,
25 honor).Uppenbarlibden ir arten en vinterart och det ar kanske fё rklaringen
till att den innu ej patriffats utanfё r Sverige.

■fflθ fα ρarrθ oJα Er.

Arten erhё lls fёrsta gingen i ett exemplar av Einar｀ 西″ir`n den 9 juli 1944
i Pilkel■ ,Lu Lpm och iterfanns 22 juni 1948 av 01ov Lundblad i Harpalbol
lund i Uppland(hiVat).I maj 1968 fick Thor‐ Bj6m Engelmark ett exem_
plar genollll slllning av griskompost i JokkmOkk, Lu Lpm och vid sillning
av flytrandsmaterial vid onormalt h6gt vatten i Nedre Soppero,T Lpm den
9 juni 1968 erhё ll jag ett exemplar(hane),det fjarde svenska fyndet.

Aι ttθια ノIα υiCOrrfs Brd.(Psθ
“

ごοrnicrο αOια′θrfnθ■:Krisa)

Vid genomgingen av ett provrё r lned material insanllat pa Skokloster Upp―
land den 24 maj 1964 genon■ sillning av galnmal griskompost,upptickte jag
en liten gul karakti五 stisk kortvinge,som vid prepareringen visade sig vara
en hane av en Afrlθォα av underslaktet alffcrο dοια. F6rsё k att hitta hanens
genitalie bland Strands avbildningar Πlisslyckades och fё rklaringen kom di
Thure Pa11■ bestamde djuret ti11■ιttθια ノrα υゴcorris,vars hane tidigare icke
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pitraffats.Arten har ocksi bl.a.namnet Psθ lrdο mJcrοαοια′θJfrlθ A・ピ.Penis har
avbildats av Palin i Aι hθ [α―delen av Svensk lnsektfauna(innu icke utgiven).
Arten ar tidigare endast kind frin Sverige i ett exemplar taget den 18 juni
1952 i Harpalbol lund ocksi i Uppland av 01ov Lundblad.

carodθra rapρ οrlfcα J. Sahlb.

Arten patriffades 1958 dels vid Soppero i T Lpm
sanllna ir i P Lplll av Thure Palin.Dessutonl erhillen
Persson vid Jokkmokk, Lu Lpll■ 1965∝h likaledes i

Bjёrn Engehl■ ark den l juni 1968 vid Karesuando.
onormala ёversvimningen av Torneぬ lven erhёll jag i

1968 5 exemplar vid Nedre Soppero och 2 exemplar vid

av Nils Hriglund dels
i 1 exemplar av Sven
1 exemplar av Thor-
I samband med den
flytmaterial 8-9 juni
Vittangi,

carodθra rLIノ cscθns Kr.

Vid sillning av strandfё rna vid Vombsjё n i Skine den 21 april 1968 p■
jakt efter Cθ IIfflο rriyncrlrts robθ rli Gyll。 ,som tagits rikligt dir av Folke Ols―
son erhёlls aven en serie Carθ ごθrα_exemplar. Flertalet visade sig vara C.

辮 れぽt鉗∬:蹴IP宙性:滞]∴:ゴぎ翻僻L含亀燎l部穏i

av Nils Bruce 1939 vidÅ ngermanilven genonl sillning av al16v.

Sfご chοgrossa s`r22frロノα Er.

Det enda rapporterade svenska fyndet ar det exemplar, som T. E. Leiler
erhillit i en lada i norra Uppland(Op.Ent.1954,s.213).Linade 1967 detta
exemplar, sonl bestinlts av Oscar Sjё berg, fё r kontroll varvid det visade

sig att det inte kunde vara derlna art,narmast kind frin Danmark. G. A.
Lohse lyckades klara ut att det var friga om ett outfargat exemplar av Cra―
larθα sIII“raris NInh.bch Sι icFlο grossa sθ .lfra′α utgir siledes fbr Sverige.

Paraι inIIsノθlllο rariS Er.

I Catalogus 1939 ar arten nOterad fё r Norrbotten och Skine.I Skine ar den
frimst tagen sent pa solllinaren i bloΠ IInande Ery121aS OCh Psarl1lη rt mest i

enstaka exemplar. Har darf6r sё kt iterfinna den i Norrbotten genom slag_
hivning pl eftersonllnaren men utan framging. アヽid besё k ptt Haparanda
Sandskar 1968 fick jag intligen napp, Incn di vid nlidsollllnartid. Den 23
juni erhёlls siledes ll exemplar och den 7--8 juli ytterligare ett 20-tal(di
iven av Kurt Persson och Folke 01sson).Det visade sig att exemplaren franlst
satt inkrupna i blolnI■ orna pi strandirt(Lα fflyras lllariffr22uS).Nagra exeⅡ l_

plar fick vi aven genonl sillning av fё rnan under strandart.vid salnma till‐

fille erhёlls f.ё . som redan nimnts Drorllゴ ロs rongiCθps,lllen iven Xy『
`ι

irlιls

flα nsθ rtご i ett 10-tal exemplar och dessutom en uppenbarligen obeskriven
xIJrθ fピ rlas― art i tre exemplar.
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■grピIIIs paraα icο Jα Krog.

Arten tycks fbrekolnina ganska a11lnint pi nigra Bθ ιara narla_Inyrar i Vit―

vatten― trakten ca 3 1nil N Kalix i Norrbotten.Frin denna lokal har jag klickt
nigra exelllplar och iven efter n■ ycket arbete erhallit nibdot exelllplar genom

slaghivning. DiⅣid har jag frimst slaghivat pl de angripna dvargbj6r―
karna.Observationer soΠ llnaren 1968 tyder pl att arten littast tages genOm

att inan undersё ker bjё rkar i utkanten pi myrarna, Pi dessa bjё rkar slir

nilnligen Agrご IIIs― arten till pi solexponerade lё v i solsken och silunda togs
den 23 och 26 juli pl allt som allt en timmes tid inte mindre in 15-talet exem―
plar pi bjё rkarna medan inte ett enda exemplar kunde upptickas p■ dvirg_
bjёrkarna.Klickningen sker norlllalt redan omkring 20 juni pl denna lokal.

Sflυanas bゴ dθnfafIIs F.

Under bark pi bjёrkved hittade jag den 15 juli 1968 ett exemplar i Hё gs‐

b61e, Norrbotten av denna tidigare ej norr om Vistlnanland pitraffade art.
Fyndet verkade anmarkningsvart di arten ej heller i Finland ar tagen annat
in i sё dra delen och man kunde Ⅱlisstinka att den pi nigot satt infё rts.

Ytterligare fynd salnina vecka vid Gttddvik utanfё r Lulel den 20 juli di tvi
exemplar togs under blё t aspbark visar att arten tydligen fbrekollliner har
och var spontant itlninstone i kustlandet.

Aιθrllariα sparrθ―scflrtθ ごごθrご ⅣIunst.

I samband med sillning den 29 maj 1968 av en blandning av sig‐  och
hyvelspin samt bjё rk‐ och salglё v i en dikeskant intill en cirkelsig i Vittangi

i T Lpnl erhё lls talrikt av en■ オοrnarfα,solll ViSade sig vara Ao sparrθ―schltθ :―

dθri.Fyndet ar anmirkningsvirt eftersom denna art i Sverige tidigare endast
ar tagen sillsynt i enstaka exemplar.

Erticnlas IIIndbrα ごごPahn

I Ent.Tidskr.1964,sid.45-46 har jag behandlat biologin hos EIIcmas
I口 Itdbraごゴ.svampen som arten levde pa kunde dtt inte bestiΠ llnas av myko―
logerna.Efter att jag skickat ytterligare prover under olika lrstider fё r un_
dersё kning,har fil.dr.Lennart Holin, Uppsala lyckats klara bestimningen
av den aktuella svampen.Han skriver silunda den l juli 1968 bl.a.f61jande:

》Den mystiska aspsvampens gita tycks vara lё st, p■ ett ganska ёverras―
kande sitt, Di jag inte kunde identifiera kriket med nigon beskrivning i
litteraturen tog jag Och skickade ett prov till en av de fi experterna pl imper_
fekta svampar,dr.Hughes i Ottawa. ルIed hjttlp av en kollega lyckades han
knicka den. 〔ヽirkvardigt nOg har detta karaktaristiska ilnperfekt― stadium
inte fitt nagot eget namn, darav Omё jligheten att hitta det i litteraturen.

Men det anses hё ra ihop med ett vllkant perfekt stadium, pyrenomyceten
″yροχyron manlllaね nl(Ⅵrg)Millar.Denna svamp ir tydligen ganska van_

lig i Nordamerika,och konidiestadiet har linge varit kint dar.Arten tycks
vara nordlig,i EurOpa ar den visst kand frin sverige och Finland. Det har
inarkvirdiga konidiestadiet ar veterligen ej tidigare iakttaget i Europa.

E″ιO″οι rsカク ,θ ″ 3-4,1'69
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Dr Hughes gav lnig tips pl en intressant uppsats onl svampen, av J. E.
Bier:Studies in fOrest pathology III.Hypoxylon canker of poplar.__Canada
Dept.of Agriculture,Technical Bulletin 27,C)ttawa 1940.Dar finns bl.a.bil―
der av de karaktiristiska konidiebirande 》pelarna》 .

Lfed hinsyn till vad Holln skriver skulle man vinta sig att svampen ar
mycket slllsynt. Si tycks dock inte vara fallet. Svampens angrepp kinns
redan pl avstind litt igen pi att den angripna barken svartnat pl angrepps_
stallet och aspstall■ Inen dirfёr ser brandskadad ut. Angrepp ar vanliga i
exempelvis Stockhollns― trakten och det ar nirlllast anmarkningsvart att
mykologerna inte reagerat fё r arten sirskilt som den uppenbarligen ar pH_
mar Och tar d6d pi angripna aspar.

I och ined att lnan kinner till biologin fё r EnfcmLIs I口 ndbJα αごir det ingen
svirighet att exempelvis i Stockholins‐ trakten ta arten i 100‐ tals exemplar.
Sllunda har jag patriffat den pi Bogesundslandet,Eker6,vid Barkarby salnt
den 12.11.1967 pl Rigskir utanf6r NttmILdё ,d.v.s.i Sёdermanland,i sallntliga
fall pi sanllna svamp」7ypοκylon manl■ α:こIIn.

NIan kan nlisstinka att Erlご cm口s landbraご : 五ven finns inom svampens
ёvriga utbredningsomride och den ar ocksi funnen i Finland (Sten StOCk―
man in litt。 ). LIёjligen kan den finnas och kanske ocksi vara beskriven i
Kanada under nigOt annat namn,en friga solll jag icke haft tillfille under―
sёka.

Carfοαθrθ sθραrandα Rtt.

Erhillen i stort antal genon■ sinning av fё ma runt basen pl ekar pi Eld‐
garn utanfёr StockholIIIl. Pi likartat sitt tagen av Einar VVir6n vid Vister‐
vik ocksi i antal. Fё r ёvrigt nyligen upptackt i sverige och endast kind i
nigra enstaka exemplar troligen beroende pi f6rvAxling lned den narstiende
C.θ lο ngαオα Curt.,son■ tages pl llkartat sitt.

BοsfrIJchus cα ρuCinIIs L.

o帆er請1轟 ,‰l溜
「
鴇 認 驚 tlittξ ξ搬 1∫背 ilよrti:層 :麒 精跳 l

(bl.a. av Bengt Rapp och lヽrir6n). Undersё kningar av ekstolpar visar att
arten inte ir ovanlig i dessa trakter och att den starkt bidrager till att f6r―

stёra stolpama.Angreppet skiljes latt frin cry:LIs‐ angrepp p■ att endast ett
mycket tunt vedytskikt limnas or6rt.Innanfё r detta ar splintveden helt sё n‐

dergnagd.Endast firska stolpar helst i nigOt skuggigt lige i lkerkanter o.d.
tycks angripas. Jag har aven hittat angrepp i toppdelen av smi torkande
ekar.Ur en stolpe s,om Einar¬綺アirёn och jag delade pa klicktes 4 exemplar
samtidigt son■ nigra smi larver fanns kvar vilket tyder pi tvilrig utveck_
ling.

Anο bf口 r21 nfrfd口 Ill F.

I samll■anstallningen om skalbaggsfaunan i Harpalbol lund(KVA:s av‐
handl. i naturskyddsarenden nr 13, 1955, sid. 47)skriVer olov Iノ undblad
bl.a.oΠl fynd av en Anο bご IIm―hona,som han ansig vara en obeskriven art.
Det aktuella exemplaret har undersё kts av G.A.Lohse,son■ funnit att dd
ir hona av Anο♭ごarn nfι ゴd“mF.
E″ιο″OJ rsノ ″ク ,θ ″ 3-4,ノθ
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EJ`donο PrfttS armα ιas Panz.

Denna art togs av O. Vヽilner iヽたirnanis i Smiland i slutet av 1800‐ talet

och iterfanns av Bengt Rapp,Einar Wir“ och 01ov Lundblad pl Hallands
Vttderё 1950--51.Lundblad tog arten pl en murken bokstubbe lned svampen
″ypοryron dθ口sょ口m. I Slavonien har Thure Palin tagit arten pi svampen
411「icararピ a mθ sθnfθrica.Vid lnina besё k pl Hallands Viderё  har jag s6kt
iterfinna arten genOnl att silla svampen〃 ypο

“
ylθnごθusι ttnt,soln ttr inycket

allinin pi sivil levande som dё da bokar,Inen utan resultat.ヽ /id undersё
k‐

ning av en torrspricka pl en grOv bOk den 21 apri1 1968 uppthckte jag dё ck
ett exemplar av EJθ dο nοpritts cIIrnlarus Och lange dr6jde det inte fё rran jag
kunde lokalisera arten till den salllling av fjOlirsexemplar av den bruna
plattickan Gαllοごθrnla αppranafarll(det.professor John Eriksson),sOn■ 1lg
vid basen av boken. Ett stort antal imagines satt pi tickorna och dessa
inneh611 larver av sivil EJθ ごοnοpri“ s som Orchθ sピa micans Panz.Insidan av
en intillst■ende bokstubbe var klidd med en brun resupinat ticka av salnlna
konsistens som plattickan Och aven denna ticka inneh61l imagines och larver
av EJθ ごοnοprfas armα ι口s. Ur material son■ togs hem klicktes en serie efter
ca l minad.Uppenbarligen ir arten bunden till tickOr av denna typ och b6r
kunna pitriffas iven pa andra stillen i sё dra Sverige eftersom plattickan
fёrekon■ mer litet har och var.

Cryρ :ο cθρflarIIs coθrulθscθns Sahlb.

1958 erhё ll jag tvi exemplar i haggblolninor pi Haparanda Sandskttr och
ett exemplar i rё nnb161111ina pi Stonёn utanfёr Kalix av denna fё r Sverige
nya bladbagge(Ellt.Tidskr.1958,sid.232).Vid besё k pi Haparanda Sand‐
skir senare har jag sё kt iterfinna arten lllen fё rst 23 juni 1968 1yckades det.
Higg,sOn■ fёrekon■ mer rikligt pi flera lokaler p■ ёn bloΠ llnade i full prakt,
nlen det drёjde linge innan arten pitriffades.Di fick jag destO fler i det att

nirmare 40 exemplar tillvaratogs samtliga pl och i anslutning till en och
saIIIIna ca 3 m hё ga higg, sOllll StOd inspringd i ett ganska titt bestind av
higg i en bOlinta omgiven av hё gvaxt bjё rk. Flertalet exemplar satt inte i
blommorna utan pi bladen och i det varina och soliga vidret var de mycket
skygga och sllppte sig frin bladen nir de stё rdes och flё g i vig.Pi sal■ lna
hagg men iven p■ andra higgar i Omgivningen satt iven Cryρ ιοcθPharIIs
coryJピ  Lo i stort antal; blda artema ofta kopulerande i solskenet. Hll pら
bladen visade att de tvi arterna niringsgnagde pa bladen. vad som gjorde
just den aktuella haggen si attraktiv kunde jag inte hitta nigon fё rkla‐

ring till.

Vid ett senare besё k den 7--8 juli erh611s ytterligare ett exemplar av
C. cοθrIIJθ scθ ns pa samma hagg, n.en dessutom allt som allt tvi exemplar i
rёnnblolllinor pl andra delar av】旺aparanda Sandskar.

R■ yncrtaθ r2us ruノごιarsis Gerlll.

Vid slaghivning i granskOg lned inblandad asp och silg efter viveln Scrθ _

rοριθras sθrrα fus Gerlll.vid Rldasjё n norr Norrtilje erhёlls ett exemplar av
denna vir stёrsta Rttyncflα θnus―arto Arten har tagits av 01ov Lundblad i ett
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exemplar i Harpalbol lund och i tre exemplar i Fiby urskog,ocksa uppland.
Dessutolll ar arten kind frin S6dermanland och Nirke och i Einar Wir6ns
samling finns ett exelllplar sonl ar markerat Oland taget av A.Jansson.

Fё r hjllp med bestinlningar och kontronbestimningar vill jag har tacka G A. Lohse,
Thure Palln, Andreas Strand; f6r fynduppgifter Kurt Persson, Stig Adebratt, Thor― BjOrn
Engelmark,G6sta Svensson,Einar Ⅵrir6n,Folke Olsson,Tor―Erik Leiler,Bengt Ehnstr6m,

J. R. Bergvall, Nils Linnman samt fbr bestimning av nigra svampar Lennart Holln och
John Erlksson.
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