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De som sysslat med sallning fdr att erhilla fomans insekter, och det
blir ju mest skalbaggar, ha nog aktgivit pe en [ten, nigra millimeter
lAng, my'rliknande, b*"S,rl stekel, som ei se[an Iorekommer i slllgod-
set. Det ar den vingldsa honan till proctotrupiden Lagynodes palli.dus
Boh. (vilken ej b6r f6rvaxlas med de vingl<isa honorna till de mAnga
artema av ichneumonidsldktet Gclls eller Pezomachus, vilka i.ro nlgot
stdrre och ha utskiutande iiggliiggaingsrdr). Denna proctotrupid, vars
bevingade hane forst sedermera blev kd.nd, beskrevs av Boheman r83z
under namn av Ceraphron pallidus i Sv. Vetenskaps-ak. Handlingar s.

338. Thomson, som f6rde arten till sl. Microps Hal., i Ofversigt af
Vetenskaps- Ak. Fitrh. 1858 s. 3or, omnemner egra f1'nd av den frAn
Arrie nira Malm6, att liigga till Bohemans iynd i Smiland, Dalame och
Norrbotten. Ej heUer f6r Thomson var hanen kihd, under alla omstandig-
heter omnamner varken Boheman eller Thomson denna i nu citerade
skrifter. Siilv har jag i min samling ex. av densamma i hon- eller han-
kdn frin Skine, Blekinge, Smiland, Vdsterg6tland, Nzirke, S6derman-
land, L;ppland, Dalarne, Hiilsingland, Norrbotten, och den kan alltsi
antatas f6rekomma i hela landet.

De utbredningsuppgifter som skulle kunna nedteckras omfatta hu-
vudsakligen honan. Den bevingade hanen, som ej blott med henslrr
till utrustningen med vingar har en i flera avseenden olika skapnad
mot honan, dr mindre ofta insamlad och erh,illes mest vid hlvning,
helt fdrklarligt, d.i den ju flyger omkrilg. Den blev som nimnts ocksl
mycket senare kend an honan. Under fdrutsdttning 

^tt Lagynodes tulus
Fdrst. (beskriven r84r i Beitriige zur Monographie der Pteromalinen,
Aachen r84r s.46 t. 2t\ 5.r identisk med L. pallid.us (vill<et Kieffer
utgar ifrin men vilket pi visserligen svaga grulder bestrides av Max
Wolff i Zoologische Jahrbiicher r9r8 s. 586) klnde Fdrster Lagynodes-
hanen, och just hanet till pallidus. I hans samling finnas nirnligen enligt
Wolff loc. cit. ex. betecknade Lagytodes pallidus Boh.-hane. Emellertid
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kan det tenkas att dessa Lagynadcs-hatar erhillits av Boheman, vilken
i si fall skulle vara den fdrste upptiickaren av Lagynodes-hanen- F6r-
ster skilde ndmligen, slsom Wolff loc. cit. pepekar, pi Legynod.es rulvs
F6rst. hona och L. pallidus Boh. hona och hade icke f6rt dessa hanar
titl den ftirra utan till den senare arten. I sina skrifter omnamner icke
E6rsler pallid.us, oc}: rulus beskrives endast i honkdnet. Vilken av dessa,
Fiirster eller Boheman, som ar upptackaret av Lagynodes-hanen, vars
samh6righet med honan icke utan vidare inses, si har han underlitit
att lemna beskril,ning pi hanen. Marshall nimnes av Kieffer (Serphidae
etc. i Das Tierreich Lief. 42 s. t34l som den ftirste beskrivaren av lagy-
zodcs-hanen (Triogmus lurcifuT. A. Marshall i Ent. Annual 1874 s. r35
hane).

Enligt det material av L, pallidus som insamlats av Boheman och
befinner sig pi Riksmuseum, &irifrnn jag genom professor Lundblads
godhetsfulla frirmedling erhillit det till piseende, synes det vara Boheman
som forst urskilt hanen till den av honom beskrivna Lagynodes pallidus-
honan. I Riksmuseum befinner sig niimligen utom 8 ex, av honan, markta
Sc., Sm., Gl. och Lpl. in., en hane av arten, merkt Sm. Denna liknar
de av mig insamlade, iir dock nigot ljusare, endast huvudet helsvart,
i dwigt becksvart med benen, scapums undersida, abdomens bas och
mellankroppens undersida framtill overgeende i rd'daktig fergton.

Kieffer har i Antlr6 Species des H1'rn6noptdres d'Europe et d'Alg6rie,
Paris r879-r9r4. v. ro s. r83 beskrivning pi hane och hona av Lagy-
nodes fallidus samt bild av hanen. I Serphidae etc. eterlinnes beskriv-
ningen pl hanen pi s. r35. Den beskrives hdr som nljusrtid med svart
huvudl. Nu intraf{ar det mark[ga att t got Lagynodes-hane med denna
fiirg har iag al<Irig Iunnit. Mitt svenska material av Lagynodes-htnar
omfattar visserliten endast 15 uppsatta ex. frin SmAland-Hiilsingland,
men even bland det material som insamlats men ei uppsatts har negon
sa fergad hane icke fdrekommit. Diiremot stemmer den Lagynod.es-ha*
form som jag funnit och som har svart kroppsfarg futlkomligt med
beskrivning och teckningar i Serphidae etc. s. r37 av Kieffers 19o6 i
Annales de la Soci€t6 Royale des Sciences M€dicales et Naturelles de
Bruxelles v. 30 s. 156 beskrivna art L. nigr. Denna, som endast var
k6.nd i hankdnet, omndmnes av Kietfer sasom funnen i Bitsch i Lothringen.
D6. nu hos oss av allt att d6ma av Lagynodes ihonkiinet endast fttrekom-
mer pallidus Boh. och av Lagynodes i hankdnet endast denna svarta
form, som av Kieffer beskrivits som arten tiger, sytes med stdrsta san-
nolikhet kunna dragas slutsatsen att hanen till Lagynodes fallidus X
svart och identisk med L. niger KII. hare, vilken s6.lunda bdr indragas
som art eller form och helt enkelt foras samman rned L. pallidus Boh.
hona sAsom hanen till denna.

Huru den ljusrdda hane skall uppfattas vilken Kieffer ftu till pal,lidus,
vegar jag icke yttra mig om, men intet i beskrivningen av densamma
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slmes motsiiBa antagandet att det iir fr6.ga om ej utf;irgade ex. av den
svarta formen-

I sin ovanndmnda avhantlling beskriver WolfI en enligt honom ny
Lagynodes-art, vlken han kallar Zagywdes Raulheri nov. sp. Slvil detali-
teckningar som teckningar av hela djuret ero infdrda i avhantllingen,
pi .- Sog och Taf. rz. Genast jag sig denna senare, slog det mig att
detta djur hade ja8 sett {6rut. S,irskilt antennerna fiiref6llo bekanta.
De syntes mig h6ra llll Lagynodes' sldkti,.trg Plaslomiaops aadicornis
Kff., som av Kieffer beskrevs, i honk6net, 19o6, alltsl v fu t6re Lq.gy-
tnd,es Raulhcri, i Annales soc. Sci., Bruxelles, v. 30 s. r45. och av mig i
Opuscula Entomologica 1945 s. r4r konstaterades vara funnen ocksl
i Sverige.

Det som genast faller i 6gonen betreffande Plastor*icro|s i fdrhlllande
till Lagynodes pallidus u det korta partiet mesonotum-metanotum och
den sista antennledens hngd. Denna ar negot langre en de tre f6regiende
lederna, medan den hos I. pallidtts * tngef.dr s5. l6ng som de tve nest-
fdregiende ledema tillsammans. Pi teckningen av Lagynodes Rautheri
stemmer den sista antennledens liingd med den hos Pltstomicro|s acu-
idcorzrs. Nu skiljes det av Kieffer uppsliilldt sl. Plaslomiaofs frior Lagy-
nodes genom att pronotum upptar nestan hela thorax, medan det hos
Lagynodes upptar ungefdr endast dess frimre halft. Tyvirr nimner
\\rol{f i sirr beskriwing av L. Rautheri m*kllgt nog intet om pronotums
l2ingd i f6rhlllande till mesonotum-metanotum, men av protilteckningarna
r och 3 pi nimnda plansch framglr att pronotum hos Zagyrodes Raulheri
iir atminstone z tl, gitger sl lAngt som mesonotum-metanotum. De
6wiga detaljer vilka framgl av beskrivning bch teckningar, hiintyda
pd Plaslomicrops actdicolnis, rlder knappast nigot tvivel om att Wolft
vid beskrivningen av Lagytodes Raulizz, vilken enligt auktor antref{ats
i flera ex. i trakten av Eberswalde under nedfallna bokl6v av d:r Max
Rauther, haft framl6r sig Plastonicrops acdiconil Denna senare be-
skrevs som ndmnts lr 19o6, tz dt fdre Lagynodcs Rauthcri, varfdr denna
s€nare, om mina antaganden visa sig riktiga, me steUas som s)'non]tm
till P I ast<tmi cr op s acuti c or ni s.

Frin Island beskrev Ruthe 1859 (Entomologische Zeitung, Stettin,
v. 20 s. 3rr) eD Logynodes-art, rulescens hona. Ehuru det vore att
misstiinka att denna vore identisk med, fallid.us Boh., bibehAller Kieffer
(r9r4) denna som sielvstendig art och upptar den ocksl sisom funnen
llerstddes i Italien. Aven Wolff (r9r8) upptager Z. rulescens slsom art,
varvid han liksom Kieffer stdder sig pA orden i Ruthes diagros: rvertice
abdomineque laevissimis,r. Varken Kielfer eller Wotff slmes emellertid
ha sett typex, av L. rulescens.

Under sina vistelser pi Island 19z6 och r9z9 insamlade nuvarande
professor Carl H. Lindroth ett antal honor och hanar av en Lagynodes.
Denna har av bearbetaren av proctotrupiderna i Lindroths Islandsma-
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terial, Dr. phil. Lajos Bir<i, Budapest, bestamts til L. pallidus Boh.,
till vilken B116 gdt rulescens Ruthe s1mon1'rn, dock med ?(Die Insekten-
fauna Islands und ihre Probleme. Inauguraldissertation von CarI H.
Lindroth. Zoologiska bidrag frin Uppsala. Band 13 rg3r s. 34r).

Genom tillm6tesgS.ende Ir6rl Eutomologiska avdelningens vid Natur-
historiska museet i Goteborg Itirestendare fil. lic. Hans Lohmander
har jag ftir granskning till Hns fett mig t henda dessa av Lindroth
pi Island insamlade Lagynodes-ex., tva honor och tre hanar. Dessa
senare likna de han-ex. som ha insamlats i Sverige, ero dock ej helt mdrka
utan ha petiolus och abdomeas bas gulr6da. Av de bi.da honex. nir
det ena maxirnalstorleken av \d,.ra z tl2 millimeter. P6. detta slmes med
luppfdrstoring 30 ggr tydligt att huurdet dr ganska tett punkterat,
alldeles, som p5. de svenska ex. av ieml6rbar storlek. Det andra ex.
dr mindre, nir ej z millimeters Hngd. P6. detta kan med luppforstoring
30 ggr endast med svirighet ses att huvudet er punkterat. Med 9o ggr
fttrstoring blir emellertid punkturen fullt skdnjbar. Den har samma. tit-
het och karakter som hos det stdrre ex. Dessa islindska Lagynod,es-ex.,
sivdl hanar som honor, me ldras till pallidus Bot,.

Innan Ruthes typex. granskats, kan ju intet med bestemdhet segas
om L. rulescens' artberattigande. Men de detta ex. varit ett av de mindre
(z/3 1in : r 1/, millimeter) och man ej kinner vilken forstoring Ruthe
anvande, kan tankas att R. ielaktigt Iunnit djuret vara opunkterat
och att det varit friga om samma Lagynod,es-art, pallid,us, som seder
mera antreffats pi Island.

Den nordamerikanska Lagynod,es-arten, minutus Ashm., 2ir alldeles
opunkterad. Denna art kan dock icke komma i fr6.ga vad g?iller tolk-
ningen av L. rufescens, ly L. ,ninulus, av vilken jag eger ett honex.
(Groton, Conn., leg. K. P. Jansson) awiker bl. a. genom annan antenn-
bildning in den hos hith<irande europeiska art liksom frin vad som
anges fdr rufescens, i det att flagelli leder ero tydligt langre, minst sa
linga som breda.

Zusammenfassung.

Von der Proctotrupide Lagynodas ?allidus Boh. war urspriinglich nur das unge-
fliigelte I beschrieben. Das Befliigelte 6 votr dieser Art war F6rster bekantrt, der
votr ProI. Bohematr ilr Stockholm a erhalten hatte. Kehel der beiden Verfasser
hat if,dessen das ai beschrieben. Da sich indessen unter detr von Boheman einge-
sammelten Stiicketr voL L. Pallidus a\rch ein ai im Riksmuseum befindet, so scheint
Boheman d erste gewesetr zu sein, der das I und da-s d dieser Art atrgetrollefl
und zusammetrgeliibrt hat.

Alle ir Schweden gelundenen al von L. ?ellidtts, alie ich gesehetr habe, stimmen
mit Kieffe$ Beschreibung von L. nig* iiberein [Serphidae (Proctotrupidae) et
Calliceratidae (Ceraphronidae) in: Tierreich, 42. Lief., tgr4, S. 1371, der trur trach
Matrnchen aulgestellt *.urde. Daraus kano gelolgert weden, dass Z. ,igrl einfach
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das d' des itr Schv/edeD gemeinen L. Pallidts ist. Des votr Kleltet zt L. Pallidus
geliihrte al scheint ein unausgef:tbtes Sttck eines sonst dunkelgelarbbtr d zu sein.

IIit grdsster 1,&'ahrscheinlichkeit kontrte ich nachweisen, dass der votr Max WoUf
in: Zool. Jahrb. r9r8 b€schriebene L. Rautheti eitr S,'notr)'m yon Plastorrlicrofs
ac ticorltis Kff. ist (cfr. Annales Soc. Sci. Bruxelles 1906, also 12 Jahre vor der
V€ratffentlichutrg rot L. Ralalheril. Scbliess)ich habe ich da-s Lagtnodcs- \lateial
untersucht, das Carl H. Lindroth 1926 und r9z9 auJ IslaDd eingesammelt hat,
und das von L. Bir6 in: Die Imektenlauna Islatrds und ihne Probleme, S- 34r,
Uppsala rq3r zn L. Pallidus Boh. gezogEn *-urde. Ich teile ganz Bir6s Auffassutrg
und finde es auch harchst u'abrscheinlich, da-ss L. rutescens Rt t}.e, da-s tra.ch Stiicketr,
die auf lsland erbeutet *'urdetr, beschrieben $'urde, L. ha idus ist. Die nordamed-
kadsche AIt Z. ,1izflr&s .{shm. kann die Ruthesche ,A.rt nicht seitr, dentr ich b€sitze
ein Stnck von a. ,ninrrrrs, und dieses Exemplar zeigt eioe ganz andere AnteDnetrbil-
dung als bei L. Pallid.lls ulrd wie sie fnr L. rulescens angegeb€r ist.


