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ルイ 
“
ρ′〃′′′α(HerriCh― Schaffer,1854)

Synむ″′′′′α(TcngStrё m,1859)

Fig.8, 16 och 24.

Imagoi Vbr.13-18 mm Hclt olik andra nordeu‐

ropeiska′ イヽ′′z″′″ブα gcnom dcn rikliga inbland―
ningen av rё da r」 a‖ i fram宙 ngarna.Palpandled
2/3 av mittleden.

Flygdd bё rian av juni till mitten av juli.

Hangenitalier: Valva smal rned lingt utdragen

spcts:uncus mcd tvi borstklldda brh● ningar:

sacculus triangular incd trubbigt avrundad spets,

aedeagus lned tvi grova cornuti och ctt tamligen

glest,distalt taggfalt.

Hongenitalier: Attonde tergitens brcdd stё rre

an dess iangd,distala borst ungear av tergitens

lingd;antrum femkantigt rncd en spetsig,proxl‐

mal bndning.

Blologi: Larv pa c′ ″rα ″″
`α

 sCα わ′Osα ,vitaktig

med svart huvud och brun halsplat.

Utbredning: Central―  och Sydeuropa till SO‐

Ryssiand,Baltikum,Finland,Danmark,Sverige

(Bl,Sm,01,Go och Up).

ルイ.Sα′7′ 0′ J′1′′′α(Amsel,1936)
syn.('ο 71sf″

'f′

′′′α(Hackman,1946)
′α″ε″刀イ″Cr′′′α auct.

Fig 9,17 och 25.

Imago:Vbr.8-15 mm.Skijer sig fran ёvriga

kanda nordiska arter genom antalet svarta punk‐

ter pa framvingarna (6-7 st). Spetsdelen ar

oftast avsevart in6rkare an resten av vingen.Den
jusa strimman parallell med fram宙 ngens utkant

ar Ofta reducerad till en gulvit flack pa costa.

Palpindled mer an halften si ling som menanle_

den ルイ ∫α″rο′J″ ′′′α ar till 16rvixling lik ルイ.

ρ̀
′ `κ

″″″Cr′′′α,som dock annu tt patrarats i
Norden.

Flygtid bё ttan av juni tiH bё ttan av juli.

Hangenitalieri Valva med konvex underkant

och mattligt utdragen spcts; sacculus mycket
iing och smali uncus med tva breda,borstkladda

forhaningari aedeagus tamligen lang,med tva

lika stora, kraftiga cornuti, atfё uda av ett rlnt
taggttilt samt med ett distalt taggeilt. Hackmans

(1946)avbildning avviker genom den langstrack_
ta valvaformen och konkava valvaunderkanten

Hongcnitalier: Attonde tcrgitens bredd stё rre

hn dess iangdi antrum svagt kitiniserat,trapets―

format cller fcmkantigt, med ett distalt ttlt av

10-40 smataggar

Biologi: Larv vit med svart huvud och mё rk―

brun halsplat;i blommorna pa И″′ヵ′′71′sr′ 77C′ 0‐

″′α

Utbredning: Centralcuropa, Baltikum, Fin‐

land,Norge,Sverige(Sk,01,Go,Sё  och Vs).

Ett varmt tack vinjag rikta ti11 0.Karsholt och

I.Svensson fёr vardefullinformation om morfo―

logi och biologi samt till P. Ivinskis fё r lan av

material av och uppgifter omル ′.ραlrc″″″Cr′〃α

Z.
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Rattelse

l nlin uppsats ''SkalbaggsfangSt i Thailand"

(Ent. Tidskr. 1980, h 4: 144)har ett beklagligt
tryckfel uppstatt.Langst ned pa sidan skan me_

ningen''Scarabacidae:23 arter,varav 17 Copri―

nae, 6 Aphodiinae" bort och ersdttas med
"Staphylinidae: 2 after, varav I Oxytelinae, I

Aleocharinae.
Thure Poltn


