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komst i Värmland nästan det samma kan sägas, som om 
1wss nämnda dagfjäril. Af Ephemerider, som togos här, må 
nilmnas Ecdyurns volita11s E.u., af \VALLE::\ GREX ej kiind 
såsom s\ensk, hvilken om kvällen den 29 dansade som 
myggor i stora mängder vid älfven nere vid bruket samt 
framför a llt en för både faunan och vetenskapen ny form, 
som jag benämnt Arthroplea co11r1ener n. gen. 11. sp., hvilken 
synes tillhöra Atopopus-typen hos EATOX 1 och iir isynnerhet 
utmärkt genom de 5-ledade kopulationstängenHL hos rJ, de 
korta lederna i bakbenens tarser i'.<amt vingarnes å<lerförlopp. 
Tyviirr påträffade jag endast I ex. (subimago, J') af djuret. 
- \ 'attenhhfven ,-ar naturligtvis under en väderlek sådan 
smn den denna sommar ritdande, hvilken ofta alldeles omöj
liggjorde användningen af strykhåfren, b1lde uu och under 
fortsättningen af resan i flitigt bruk, och utbytet af Ian-for
mer biet derför så \·äl här som å andra ställen i allmänhet 
ett rikligt. Den våta försommaren med dess rika nederbörd 
hade dock haft nlPd sig, att stränderna af sjiiar och andra 
vatten ofta förrnndlats till riktiga moras, hvilkas beträdande 
ej sällan visade sig till och med fön·nadt med verklig lifsfara, 
och detta för,;\·årade eller omöjliggjorde undersökningen af 
insektlifvet å st\dana lokaler. Af Jan-er, som derunder träf
fad€':>, förtjänar särskilclt nämnas en, till hvilken knyter sig 
ett :-;tort intresse, enär den i af,.;eende p1t trachegälarnes ka
rakteristi,-ka och 0naståencle form m. m. öh·erensl'.'tiimmer med 
elen af DE G EER~ he,-krifna och afbildade, men sedan ej åter
funna larYen till Lrxxf:s ännu i dag mysti~ka Eph emera 1·esper
linq och synes ,-ara identi::;k med denna. Endast tvenne 
exemplar träffades , och som jag ej särskildt uppmärksammade 
desamma förr än eftpr ht>mkomsten till Lund vid en gransk
ning under mikroskopet, kunde jag t.n·ärr ej genom ,-erkstiilld 
kläckning af imago utröna släkte och art närmare. Att den 
icke kan vara larven till oh-an nämnda Arthroplea, är emel
lertid säkert. - De former. som i öfrigt insamlades hiir af 
Ephemerider och Plecopterer, kunna ej, synes mig, sägas 
gifva faunan någon mera alpin eller subalpin karaktär. 

Då ingen annan form för insamling var miijlig på grund 
af det svåra regnandet, hemförde vi både nu och framdeles 

1 A. E. Eaton. A re,·isionnl '.\lonogrnph of rt>eent Epl;mnerida>. Trnns. 
Linn. Soe. uf London. I HHS p11g-. :!:lO ff. 

• '.\lemoires pour Sl'I'\". it l'h_ist. d. inseetos Tom. :!. Stockholm l'iil, p. 
li46 och PI. 17. 
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samt den i mera nämnda reseberättelse under släktet »E phe
merella WALSH (no\'. gen.?) no\'. sp.» anförda formen, hvil
ken Yisat si!! bilda typ för ett. väl afgränsadt genus, ,.;om jag 
benämnt Chilonophora, utmärkt isynnerhet genom det i fram
l1örnen i två starka armar utbildade mesosternurn, fram
benens bildning hos J m. m.: arten tillåter jag mig kalla 
Ch. A.urivillii. Af detta sistnämnda släkte tog<" å samma stäl
len äfren en andra för vetenskapen ny och \'iil skild art, Ch. 
mucronata m. 

Liksom LINNE i skildringen af sin resa genom dessa byg
der klagar iifrer, huru jämmerligt skogarne här Yansköttes 
så liigger man än i dag under färden Hålbtugan- Särna
Idre, hYilken tillryggalägges till ,.;tör-:ta delen genom myrmar
ker och ödsliga. sterila tallskogar, där icke ett löfträd pii 
milslånga :::triickor afbryter enformigheten, med ledrnau märke 
till den mas,.;a träd, som här få »ligga neder och ruttna bort, 
fast de till ved eller något an nat kunde employeras». Dessa 
utgöras dels af s. k. vindfiilk (kullblåsta triid), dels ock af 
öfveråriga, ofta riktiga jiitteträd, som fått stå och hok:::tafli
gen ruttna ned. Säkerligen representerar detta till ingen 
nytta blifrnnclP virke Pil årlig nationalförlust pa milliontab 
kronor. Tilliiggas mil , att skogarne äro till öfrervägande del 
kronoskogar. 

En annan iakttagelse, ;.:om man i sa mmanhang härmed 
under den enformiga färden gc·nom dessa skogar har tillfälle 
att göra. gäller wdens anmärknings\·ärda struktur it särskildt 
ii ldre tallar. A sådana, ej sällan ännu på rot stående, »bark
bara » triid framträder niimligen, ofta på ett synnerligen iögon-

. fallande sätt, å vedens yta både å själfva stammen och å 
större grenar. ett. dennas siinderfallande efter kortare - och 
då som allra skarpast och tydligast framträdande - eller 
längre spiraler, hvilka alltid visa sig vara 'l'iinsterspiraler -
ett förhållande hvars förklaring jag icke känner, men som 
torde betinl.!as af en motsvarande anordning af själfva ved
elementen (trakeiderna) i trädet under tillväxten. 

Den 16 juli på morgonen - temperaturen var då endast 
+ 7° C - afreste vi från Idre och togo samma väg, som vi 
kommit , tillbaka öfver Särna och Hållstugan till Alfdalen 
samt lämnade D~larne den 18 juli. Det kan måhända för
tjäna nämnas, att under vårt senare uppehåll i A!fdalen det 
berättades för oss, att tvenne exemplar af Nunnan (Lyman-
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tria Jlonacha L.) i dagarna hade af Pn skogvaktare anträf
fats vid Tennbyn, 3 mil väster om Alfdalens kyrkby i Älf
dalens socken.' Tiden tillät oss emellertid icke att utröna 
verkliga förhållandet , 1m•n exemplaren sades hafra väl passat 
in med afbildningar af denna fjäril. 

På kvällen den 18 juli anlände \' i \·ia Orna till Bollnäs 
i Hälsingland samt följande dag till Dt lsho, däl' \· i stannade 
till den 25 juli. Beliigd , som Delsho är. vida lägre än det 
på nästan samma breddgrad liggande Idre och där höglandet 
börjar öfrergå i sliitt.hygd samt endast några ft1 mil från 
Osterhafvet, företer vegttationen hiir en långt sydligare pt'ä
gel. och faunan syne,: härmed väsc>ntligen harmoniera . Rena 
fjällformer lystP hiil' så godt som fullstiindigt med sin fnln
varo: af humlornas grnpp syntes af sådana iPke en enda, och 
af aftonsländol' blott Pil form, Siphlurus spinosus m. Där
emot triiffa<ll•s flera 11 tpräglad t sydliga fomwr, s1i som Il ep
tagen ia s11lph11rea :\l l'LL., hvilkcn jag iekc kännct· frirn rn'1gon 
nordligare lokal , och dl'n i min förra rl'seberiittc>bP omniimn
da, vackra, för faunan och vetenskapen nya Si11hl11rns varie
yatus o. a. Såsom kändt har i afsl'ende p<l. manga fjä 
rilars utbredning nonlgriinscn konstaterats ga hii r i denna 
provins. Och det. samma gii!IPr bland andra om myrlc>jon;;län 
dan, som iir kiind att nordligast fiirdrnmma vid Del:slio och 
af hvilken Yi iifven p:itriiff:ulf' flera exemplar, nibtan uteslu
tande larver. En ny rekryt för faun a n och vet enskapen lyc
kades jag hiir öfvt'rkomma, niimligPn en liten Ephemerella . 
som 'jag benämnt lactata , som togs i tvi1 exemplar. Vädret. 
vur under så godt som hela tiden af V<tl' vistel;;p hiir regnigt 
och kyligt, ml'll något annat voro vi numera ju;;t icke 
vana vid. 

Vid Ånge i :\lpdclpad , hvarc>st vi uppl'l1öllo oss friln den 
:!!i till 28 juli, företedde sitviil flora som fauna niistan samma 
karaktär som vid I>eh>l.>0, 0 111 det iin på ett och annat kund1• 
märkas, att. man var kommen fjiillen niirmare. lng<>n fjiill
form bland huml01·mt och flera andra gm pper syntC's här till: 
den vanligast fön·kommaml<' Bomb11s-arten var l ur:or11111 L., 
:<om flög med förkiirlck, si'1som vanligt, pi't blommorna af 

:J· •. _.,. Spirrea ulmaria. ffär sågos flygandl' den 2i juli iifven de 

:~> för1st~ humleham:afme ~örk :'trct, .~ildlhö~.~m1 <le ur~dl•rnu 11rator11m 
. .-.: oc l iiypnorum . _..,, amnar nmgs\'ar a r,p 1emen er. som togos 

...--~ -"~är, äro att anteckna Siphlurns varieyatus m . och framför 
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allt den för faunan nya Jletreto1111s 1101Teyic11s EAT., som er
hölls endast i tvit d<lliga exemplar (imag. cJ' ). 

Den 28 juli drogo vi oss inåt Jämtland, hrnr<'st vi uppe
höllo oss den 28-- :.W juli i Ostersund, den 2!) juli-l aug. i 
Oviksfjällen vid Bydalen , samt vid .Are den 2-5 aug. Yi 
hade längtat efter att fit komma till dessa fjällbygder och 
med skäl viintat oss här en rik skörd, men tyvärr skulle 
den ogynnsamma väderleken följa oss äfven hiir och viisent
ligen gäeka vara förhoppningar. Xågra rätt goda fynd gjordes 
likvisst. Yid ByrlnJc.n fann jag siilunda Siphlunts Zetterstedti 
m. samt Pil, såsom det synes, för vptenskapen ny art af släk
tet Le pto11hleuia, som jag kallat L. aluitarsis, h rnrförutom Pn 
ganska riklig fäng,;t gjorde,.: af Plt•copterer utefter an (Storån) 
i den ,;mala dalgangen mellan fjiillPn Drommen och Yiister
fjället, hrnrest Bydall'n ii r belägen. Humlefaunan vid By
dalcn representerade:-: af B. consouri1111s, hortorum. terrestris, 
111astn1cat us, hy pnorum, scri111sh ira 11 us, pratoru m och agronun, 
hvarc·mot hvarken nimli.s el!Pr alpin11s syntPs till, ej ens 
uppe pä Drommen. Samma element sammansatte hnmlefau
nan vid ArP oeh pi1 Aresk11tan och :\lullfjiillet. men tillkom
mo hiir arterna al11i1111s och la1ipo11ic11s; nivalis deremot sågs 
1·j hPJler här. Yicl Are erhiills också relativt det bästa utby
tPt i öfrigt i Jämtland. Här återfann jag Jl efretozms 11orve
r1ic11.-:, nwn blott i 1 ex . (subim. ~) och påträffade den för 
faunan nya Ameltt11s i11opinat11s ENr., mPn tyvärr äfrenledes 
Pndast i 1 ex. (subim., ~ ). 

l'it l'll förhoppning om ett snart omslag i vädret hade 
vi re,.;t under hela tiden och fastän ständigt och ständ igt på 
nytt gäckade härutinnan dock sökt hålla modet uppe och 
fu llföljt vår resplan. Från Jämtland hade jag nu ämnat 
fortsätta färden något uppåt AngPrmanland och eventuelt 
utsträcka elen ända in i södra lappmarkerna, men den jäm
merliga väderk·ken tvang mig att alldeles afstä härifrån. 
:-\edan vi den 5 aug. pi\ kvällen anlänrlt till Bräcke, gick vår 
fiird clärföre följande morgon söderut , eskorterad af hällregn, 
askblixtar och dunder . . . I Storvik sade jag farväl till min 
n·slrnmrat och öfrer Falun fortsatte jag sedan resan hem. 

Xiir man tager i betraktande, under hvilka särskildt 
ogynnsamma viiderleksförhållanden denna resa hlifvit företagen 
- under de niira 8 veckor som den varade, voro ej flera än 
!l dagar fria från regn - kan jag ej annat än med förvåning 
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