Smirre meddelanden och notiser
Hylobius transoersoaittatus Gze funnen

i

Uppland (Col. Cureulionidae)

Hylobius transversovittatus Gze found in flppland
Vid slaghivning pl en b10t strandang med
Lyfrl『 IIr21 Sarビ carビ α

pa On Angshollnen vid

Aikak. 6 (1940):129 ff.). Larven lever tin
att bё rja med i stjllken av virdvixten och

Runnlarё i Stockholms skargard (upl)er̲

fOrorsakar en litt synlig gallbildning ca 5

h6Hs 16.6. 1973 ett ex. av ″yrο bピ IIs
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frans‐

6ver marken. Den slutliga utvecklingen

υPrsο υfrrarIIs Gze. Denna sallsynta vivel ir i

genOmgar larven sedan i rotstocken.

Sverige tidigare endast antriffad i Bl, 01,
Vrlll och Vg(Ehnstrёm).

iterfinna arten pl Angshollnen, dock utan
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Jag har senare upprepade ginger sё

lever bade som larv
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att lyckas.

och inlago pi tyfhrttr22 saricariα . Artens
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biologi har utretts av Palinё n (Suonl. hyё nt.
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Tre miirkliga kortvingefynd (CoI. Staphylinidae)
Three remarkable finds of Staphylinids
̲19α rピ cο crlara

ling a、・ pa

rarisslnta steph. Vid insam‐

svamp levande skalbaggar i

fanns i stillet lingre in i de fuktigare delarna
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av svamparna.

utanfbr Stockholnl en dag i septem‐
ber 1972, fann jag bl.a.exemplar av en liten
Gyroρ ねαana‐ lik kortvinge, sOm vid prepara‐

material insanllat under en vistelse p1 01and,

・isade sig vara z4garicο chara rα ι
tionen 、
ビ
ssirllα

halvcentillleterling gulbrun kortvinge, som

lingb)・

Steph., en art sOm tidigare ar tagen i Dlr
och HIs samti Fiby urskog i upl.
Djuren insallllades pa tradsvampar av slak̲
tet Pο ry′ ο
ras (ll16jligen P. zο rlaras). svalll‐

7｀

acFlyIIsida gracfrfs Er. Vid genomging av

i juni 1973, fann jag 7 ex. av cn knappt
befanns vara den fё r Sverige nya arten
racFlyIIsfdα gracF′ Is Er.

Palin anger i Svensk lnsektfauna, Staphy‐

1)arna vttxte pl en dё d liggande lё nnstam i

dmurken
ekved i England, Tyskland och Danmark,

en

samt att den kan tankas leva kvar iven i

ёstsluttning beskuggad av riklig busk‐

vcgetation Och enstaka trid.
Vid insallllingstinfaHet ridde fuktig vider―

lek Arten togs genOlll bankning av svam―
parnas 6versidor. Dl lokalen ater besё ktes i

soligt Och torrt vider, gav den namnda in̲
samlillgsmetOden simre resultat.Djuren iter‐

linidae,h.5:63,att den ir tagen i rё

Sverige i liknande biotoper.

NIina fyndplatsantecknillgar frin C)lalld
anger, att djuren insanllats vid salining av
sma rё dmurkna ekstubbar i anslutning till

Halltorpsreservatet. Stubbarna var belagna
pa fuktig och skuggig mark, De var pa ut‐
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sidan hirda och inuti fyllda med mjuk rё

d‐

murken ved, i vars ytskikt arten tycktes leva.
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nnfOrl Joy.Arten ar tidigare i sverige

endast kind i ett ex.

■ffl̀ι α nα nnfOn Jov. Solllinaren 1973 hade

I sinkan, dar bakvattnet bildats, var bott―

jag tillfalle att under nigra dagar i juli be‐

nen bevuxen med gras och mossor. Dess―

en bё rjan sallllade jag ute pa

sOka Batforsomradet vid nedre Dalilven.Till
ёarna, lnen en

utom fanns det en del avverkade grenar och
stockar. Antagligen lever arten har under̲

av de sista dagarna pa platsen hё jdes vatten‐

jordiskt liksOm pl de 10kaler i Danmark,

nivin i ilven, vilket gjorde det praktiskt

dir den ar funnen.

taget omё jligt att aterigen ta sig dit ut.

Slutligen vill jag tacka stig Lundberg fё

Vid undersOkning av strandregionen upp‐
ticktes ett bakvatten, dar mangder av skal‐
baggar f10t Onlkring. Det r01igaste fyndet i

Arnθ

det har insanllade materialet、 ・ar en hane av

r

hjalp med kontrollbestimningar.
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Zur Unterscheidung von Zyras cognatus Miirk. lund lunestzs Grav.
(Col. Staphylinidae)
On distinguishing Zyras eognatus

lliirk. from

Von Zgras cognatus Miirk.

kommen

dunkle Exemplare vor, die /unestus Grav.

ihneln, so dass die Bestimmung unsicher
rvird, besonders Nenn man nicht beide
Arten vor sich hat. Der Halsschild ist aber
bei cognafus feinel und dichter punktiert
und die \Iikroskulptur krdftiger. Bessere
Untelschiede bietet jedoch der Aedeagus,
denn der Penis der beiden Arten ist ganz

funestus Grav.
verschieden gebaut (Fig. l). Es ist zu bemerken, dass in den abgezeichneten Priipa-

raten der Priputialsack vollstdndig eingeist. Ein mehr oder rveniger ausge-

zogen

stiilpter Sack verindert das

Aussehen

betrdchtlich. Auch die Parameren

zeigen

Unterschiede.

Gunnar Dahlgren
Linn6gatan 11, 5-361 00 Emmaboda, Schrveden
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Fig. 1. Aedeagus (Dorsalseite) von
Zgras lunestus (A\ und cognatus (B).
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