Stenus teceptus Bck synonym till S. proditor Er. och Xylcti.
nus grdnblomi Y. Kangas synonym till X. tibyensis Lundbl.
.{\, STI(; LfiNDBnRG

I Not. Ent. 193.1, sid. 23 o.f. har L. tsenick beskrivit en fiir letenskapen n1'
Stenus-art, receptus, efter ctt exenrplar, som t-ils Bruce insamlat vid Karesuaado i iivre Lappland. -{rten har r:rpporterals aterfunnen i antal av.{ndreas

Strand och Oskar Sjtiberg lid Nedre Soppero i driflrand vid Lainio ilv.
Exemplar har av Nils Linnrnan tagits sAral vid Sjaunja i Lu Lpm 1960 som
i Ly Lpm 1957 (Ent. tidskr. 1965. sid. 25). Dessutom har jag sjilv rapporterat exemplar frin sriviil \orrbolten som Lu och I-)- Lpm (Ent. lidskr. 1966.
sid. 53). I Svensk Insektsfauna 48. liortlin6Jar, Staphylini<krc, H. 2, 1961 har
Palm placemt arten i undersliiklet .Yeslrrs Re-v och dcssutom albildat hanens
genitalorgan.
1966 sinde Sven Persson nagra .Slenus-exemplar fran .Iokkrlokk-traklen
fi mig fiir kontrollbestdmnirrg. Hatr ansig dem vara .Slenus rece2lus medan
Engelmark fitt dem till att vara proditor. En niirmare undersaikning aI detta
material, mitt eget och Riksnruseums av Strnus proditor och ,receplus,. gal
det tiverraskande resultatet rlt alll var err och samma art. Gcnilalpreparat
av siikra exemplar a\ ptoditor fran siidrr Sverige visade sig hell iiverersstiimma med sidana av ftirrnentn receptrrs liksom med Palms avbildning i
Svensk Insektsfauna.
Resultatet av understikningen delgavs slvdl Palm som Strand och bida
har kontrollerat sitt material och konrmit franr till samnla resultat. Ftir att
komma At lypexemplaret har jag yarit i kor.rtakt rned G. Benick, son€n till
L. Benick. och ffltt till svlr att tl'pen icke gatt att Alerfinna. mell alt G. Benick
kommit till samma resultat, d.r'.s. att receptus ir s]'nonynr till prodilor. Aven
Stenus-specialisten V. Puthz iir av salnnla uppfattning (ilr litt.). Orsaken lill
felbest{mningen [r att den ftirmenta recrlrlus haft si kort fiirsta baktarsled
att man vid bestlmningen hamnat i lel grupp, niimligen Nestus Rey i stdllet
f6r Stenu.s s. str., ddr T.rrotlitor placerats. Lengdeu pi fiirsla baktarsleden
varierar en del ftir proditor. och fiir vissa exemplar er det svirt att avgtira
vilken grupp de skall placeras i. ]Ian kan diirfiir siiga att arten bildar en
iivergeng mellan Nestus och .Stenrrs. l'lertalet av de exemplar som kallals ftir
receptus har varit ovanligt miirkbenla (lypiska proditor har inre delen av
liren r6df[rgade), men, som Puthz pepekat (in litt.). finns dcn svartbenta
fornren angiven redan av Erichson sAsom ,r.rrrr. pe<libus nigris .

' I Ent. tidskr. 1949,

sid. 4-5 beskrev Olov Lundblad Xgletiruts fibyensis
efter ett exemplar, som han tagit i Fiby urskog i Uppland dcn 27 juni 1948
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genom slaghavning. Sedermera har Lundblad iiyen rapporter t fynd av arten
Hallands \'?ider6. SkAne. dlr en serie tagits vid hivning pi unga ekar
i juni 195t. I Calalogus 1960 iir arten dessulom uppgiven fttr Nerke efter ett

frin

exemplar, som.{nton Jansson lagit niira Orebro den 3l juli 1942.
I Ann. Ilnt. l'en. 1955, sid. 3-5 har Yrjtt Kangns beskrivit en Xglelinusarl grdnblomi efter ett tiot.rl exenrplar, son) tagits i Finland.
I Dnt. Blitter 1957 har G. A. Lohse behandlat de nrellaneuropeiska Xyleti

nus-arterna och dir bl.a. papekat att arterna sAkrast kan skiljas it pi
forrnen ar hanens genitalbige.
I .\nn. Ent. Fen. 1958, sid. 28-3{. i samband med beskrivningen av en
.Iulelinus-arl som tagits av ftirfattaretr i stort antal i Xalir-trakten (tremulicolc1. har Yrjti Kangrs avbildat genitalbagen ftir samtliga di kiinda nordiska
arter ulom den fiir /ilryensis di det enda exenrplar av denna art, som Kangas
hade tillgang till. hade fiirlorat genitalbagen.
I Einar Wir6ns samling fanns ett .f,ylelinus-exemplar, som lengc strntt
obestflmt. Dri dcl var friga om en hane llnade jag exemplaret och preparerade fram genitalbigen. Denna visade sig iiverensstiimma med Kangas bild
av genitalbagen fiir .Iulelinus grdnblomi, r'arfiir jag skickade exemplaret till
Yrjii Kangas, vilken bekriflade utt det Iar friga om ett typiskt exemplar av
grdnblomi. Itvndet verkade ju anmArkningsviirt varftir jag vart misstAnksam
och lanade in t1'pen av /ibyensis frin Riksmuscnur och preparerade fram
gcnitalbigen pi siviil denna som pe exemplaren frin Hallands Ydderti.
Resultatet blev svnnerligcn givande i dct att genitalbAgen fiir /ibyensis-typen
helt iiverensslinrde med den fdr grcinbloni. Yttcrligare undersiikning har
ocksa visn[ att del riir sig onr en och sanrma art. vilken ured hiinsyn till
tidpurrkterna liir beskrivningen al' /ibucnsi.s respektive griinblomi bdr heta
Iylelinrrs libyensis I-undbl.: dettl trot5 iltl l]'pexemplaret ir niSot stiirre
iin iirrigr hittills ktinda exemplar.
Inle nog med detla. Genitalbigen pi erenrplaren fran Hallands \'[derii
visadc sig alrika t1'dligt frAn /iDgensis och iivcn fran iivriga .f,ylrtinus-arter.
Lippenbarligen ir det friga onr en nv arl och jag avser att scnlre niirmare
beskriln arten, som jag titlsvidare kallar .Yg/elinus uiideriiensis nov.sp. Siviil
IiungJas som Lohse, r'ilka har filt studera nrateri.rlet, ir aivercns om oyanstirende slutsatser.

Fiir hjnlp med upplysningar, utlAning av jAmfiirclscmaterial och kontrollbesliirDningar Yill jag hdr passa pA alt tacka liiljande personer och institutioner. Fiir .Slenrr.s-delen : Riksmuseunr. Andreas Strand, Thure Palm, \rolker
Puthz. G. Uenick. Nils Linnnran, Sven Pcrsson och 'fhor-Bjtirn Iingelmark.
Fiir .Yylctinrrs-delen: Riksrnuseunr, Yrj0 Kangas. G.-A. Lohse, Einar \Yir6n
och Bengt Ehnstrtirn.
Suumary
The author has eslahlishcd that Sfenlts rcceptus llck is synonl'm lo S. proditol Er.,
and .Iyletinrrs gr.tnbktttri Y. Kangas lo .{, /ibyenris Lundbl. He has also found that
specimens of.{yle,inrs from Hallands Vederti in Skine in South Ss'eden, taken 1951
b1' O. Lurrdblad, arc not .f,. libyensis bul a noD. sp., rvhich he calls xuletinus Ddder6'
ensis and rshich he $ill describe latcr on in det&il.
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