Tre fё r Sverige nya Hemiptera HeterOptera
Av FREJ OSSIANNILSSON
l. Tθ rarο coris̀ル garts VVoodroffe.一 ― Ett femtiotal exemplar av denna sA
sent sonl 1967 frin Slorbritallllien beskrivna art insanllade jag bland vass,

Carex,Juncus ln.m.vid stranden i Nb.,Lulel,Sinksundet 15.71964.Till en
iriご ゴ
s Dgl.& Sc.,di minga av
bё rjan antog jag att det rё rde sig om T. υ

hanarna med avseende pi pigmenteringen visade en vittgiende ёverens―
stilnlnelse lned 6 av denna art.Genitalia befunnos dock klart olika,och jag

hade fё r avsikt att beskriva Πlitt fynd frin Lulei som ny art,d10verdyr̲

lage Sven Gaun i Stoholl■

(Jylland,Danmark)fiste n■ in uppmarksamhet pa

V7oodroffes beskrivning av θlθ gans sallllt iven var vanlig nOg att skaffa

nlig ett par exemplar ur WVoodroffes kollektion.
Son■ redan nimnts likllar en del av de svenska hanarna starkt den typiska
formen av sanllna kё n av T.υ fridis,i det att hjissan,pronotunl och skutellen

ill管

iけ plllat面 鵡 en
ar bdigg∝ 荀
iven i firgteckningen.Dr.l17。 。drOffe,
留i]電 LTl:tfi謂 堺i∬ Tメ

till vilken jag sant ett par av mina exemplar,har meddelat mig att han delar
οcο rご s
nlin mening att dessa tillhё r den av honom beskrivna arten, Tθ rα ι
θgarts. Denna synes t.v. fё religga endast frin Storbritannien och Sverige.
̀『
― Vid en nyligen fё retagen kritisk
θ
rrarfゴ Reuter。 一
2. Orliο 6θ pFlarIIs ノ
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o,呻 面ng由

Imaterid
laret hade iag
i mm
tagit
hd∝
i Sk.,

Svalё v 10.7

1937. Arten ar enligt Stichel (1958)fё rut kand frin Tyskland, Holland,

Frankrike, Spanien, Sardinien, Italien, Sicilien, JugOslavien, Albanien och
UTe讐
iophOrus pas〃 Jus Reuter.一 Vd nyssnimnda genomging upptickte

gna av面 g pl

t ar enligt
Stichel(1.c.)tidigare
funnen
.ettplar
av denna
m,ね
億濡蹴∫
壌Ⅷi』 ブ'品
steuropa; de nordligaste fynden tycks ligga i
i Nordafrika, Syd― och Sydё

Bayern och Tjeckoslovakien.Ett ovintat fynd!

SuIIllnary
rθ ans
、V00droffe, OrrFlο 6′ ρllα Jιls
οcο ris θ
Three NItirid bugs, viz. Tθ rα ι
θ
θ
rrariゴ
Reuter,and
Pirophorus
pasfrrus
Reuter
are
recorded as additions to
′
θ
ra″ θオ ρfθ ra.
the Swedish fauna of Hθ ■lfρ ι
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