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Summary
A male of Roesel's Bush-cricket (Metrioptera
roeseli ) was collected on the island of Ängesön
in the northeastern part of Sweden. The habitat
was a humid shore meadow. It is suggested that
the species has colonized NE Sweden from Fin-
land, perhaps by eggs caffied with floating plant
material.

Tbbias lvarsson, Geografigrrind 6A, 90732
Umeå.
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Under första veckan (40) i oktober 1997, företog
jag en bilresa till min dotter i Mölndal. Där pas-
sade jag pä att håva i stadsdelen Bosgården
längs Bifrostgatan. Vägrenen var bevuxen med
Polygonum.Där fick jag två hanar och två honor
av busktvestjärt, Apterygida media, (Hagenb.) -
ny för Västergötland.

På andra sidan vägen (intill ligger ett natur-
vårdsområde) slaghåvade jag i träden och fick
tre hanar samt tre honor av skogstvestjärt, Chel-
idure lla ac anthopy gia (Gen6).

På hemresan den 5.10 håvade jag utanför
"GYLLENE UTTERN" vid Vättern (Ög) och
fick en hane av C. acanthopygia.

För A. media kan jag rapportera ytterligare
två lokaler. I Östergötland: 4.10-97 utanför Gis-
tad vid en rastplats under barken från en avbru-
ten gren, tre hanar. I Uppland: 6.10-91 på
Björkö, Edsviken vid Söderängen inomhus, en
hona.
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Det kan vara av intresse att nämna att busk-
tvestjärten kan fångas levande inomhus så sent
på året som på julafton. Min dotter, Ewa Borisch
hittade en hona 24/12-91 i sitt rum i Lidingö,
Ö.Gångsatra, och Birgitta Marttala tog en hona
2l/I2-91 i köket i Stockholm, Docentbacken.
Beläggsexemplar finns i Naturhistoriska Riks-
museet (NRM).

Summary
New provincial record is given for Apterygida
media (Hagenb.) from Västergötland, Mölndal.
Further, some notes are made on interesting 1o-

calities for A. media (Hagenb.) and Chelidurella
acanthopygia (Gend).

D. Borisch, Department of Entomology, Swe-
dish Mus. Nat Hist., P.O. Box 50007, S-104 05
Stockholm, Sweden.


