
Smirre meddelanden och notiser

Allteckningar Onl rov■ ugOr

En stinsynt art i min samling tir Lどριο〈γてlSter `γ IIrrfυ

`rifris Zett. Ett ex. av artenhar antriffats i Smil.,MyresjO Eka 5/7 22av D.Gaunitz.

En annan sillsynt art, Cyrfορο9ο ll IIIf′ icornis Zett., antriffades i tvi ex. 9/8 24

av D. Gaunitz i Smal, Ryssby, Kib. 1. IノOkalen ar ett omride med sandiga backar
i NV delen av byn Ryssby nara Ryssby― sjёn. De bada ex. har i gOd ёverenssthm‐
melse ined bcskrivningen i Sv. Ins.‐ fauna tredje antennleden gul. Exemplaren frall
Ryssby har en grё vrc krOppsbyggnad in vad fallet ar hOs den narstaende c.Iar`raris

FaH.
Av sliktet N`ο :falll“ s anfё res i Sv.Ins.‐ fauna(ヽ Vahlgren 19o7)tre arter:Ⅳ .cυ

“

‐

,1“ rIIs Lw., cο rflllrrlαfIIs ル【g. och socた Is Zett. De bida fё rstnimnda arterna finns
upptagna av Lyneborg i Danmarks「 aulla, 1965, och avbildningar av hanarnas
kopulationsapparat fё religger. I Sv. Ins.‐ fauna omnamnes utseendet av hanens par‐
ningstang hos socピ

“
S. Jag bifogar har en bild av kopulationsapparaten, Fig. 1. Av

Ⅳ. sο cたIs har jag hanar frin f01jande lokaler: Sorsele socken, Gargnis by 2/8 31

(D. G― z); SOrsele by Stensundsforsen 24/7 31(D. G‐z); SOrsele Svarthillan 1952;
Sm.Gardsby aug.20(B.G― z);Krb.1.Ryssby 20/725(D.G― z).

Av Ⅳ. cyanIIrIIs har jag ett hanex. fran Smal. Ⅳ【yresjO Eka 13/7 22(D. G― z). I

Danmark skall denna art vara anmin enligt Lyneborg. Av Ⅳθοビιar22こIs f6religger

i mitt material iven ett antal honor,som emellertid ej kan bestimmas med sakerhet

fё r nirvarande.

Fig. 1. Neoifarnus socius Zett.P:
penis, L: dorsal lamell. I iivrigt
avbildas venstra hllften av geni-
talapparaten frAn insidan. (Das
miinnliche Kopulationsapparat,
linke Seite von Innen, wobei
Penis (P) und die dorsale La-
melle (L) punktiert hervortre-
ten) . F<irst.: 100 X.

Suen Gaunitz
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