
Rovstekelnotiser I ( H1m., Sp hecid ae).

IrRrc riJELL-{NDE tr

Fynd av fdr Sverige nya eller i landet s6llsynta rovsteklar.

F6ljande anteckningar om ndgra rovsteklar gruuda sig pl material
i Naturhistoriska Riksmuseets ago. Det mesta utgdres av en samling
sammanbragt av framlidne kaptenen fil. lic. Gustaf W. Hedgren. \ri-
dare har mycket material insamlats av Entomologiska atdelningens
fcirestdndare prof. O. Lundblad. Slutligen har ett mindre antal sphe-
cider skinkta av fil. dr G. Wiingsjd genomgitts.

Crabro (Soleniusl rubicola Drft. & Perr. (nec .{uriv.) meddelades
Idrsta gengen frin Sverige av Anton Jansson under namr.el larualus
Wesm. (Ent. Ts. 1934, p. 288). Arten hade tagits av D. Gaunitz i sam-
manlagt 5 ex. i Smaland och pt 6land (Ent. Ts. 1935, p.96). r95o tiU-
kommer yttertigare ett landskap, nemligen ostergiitland (Opusc. Ent.
r95o, p. r25). Hiirtill kommer nu Vg, V. Bodarne, r Q 12.8.34, leg.
Hedgren och Upl, Experimentalfeltet, r J i juli (nrtal saknas), leg.
Hedgren.

Crabo (Cuphopterus) monslrost s Dahlb. Denna art har en dstlig ut-
bredning och anses vara mycket seUsynt. Sevitt jag kunnat finna 5r
den endast kiind {rdn trakten av Ural och frin Fintand (r 5' tagen i
s. Tavastland, vilket vdnligen meddelats mig av fil. mag. W. Helt6n).
Den stAr nermast serripes Patz. och siguatus Panz., men hanen skiljes
lett fran dessa genom tva. kraftiga, initb<ijda utskott pi insidan av
baktibiemas spets. I Hedgrens material fanns 3 J etiketterade: 01, Gl<im-
minge 3o.7. 32; Gtl, Ljugam 25.2- 26 @h Upl, Grisslehamn 26.7. 35.

Troligen finnas aven negra honor i materialet, men de aro synner-
ligen vanskliga att skilja fren narsteende arter, r'arfdr jag kanske fdr
tillfi.lle lterkomma till dem lengre fram. Hanen dairemot er sa pass
karakteristisk, att den inte gerna kan f<irvd.xlas med andra arter. Den
kinda utbredringen i landet ar ganska vidstreckt efter de Ii f1'nden
att ddma. Fyndet i Finland tyder pe att arten er en tistlig invandrare.

- Ny 16r landet.
Crabro (Coelocrabro\ ambiguus Dahlb. (gonager Lep.) star omnamnd

av Aurivillius i Sv. Insektfauna sAsom s6llsynt antrdffad i SkAne. r Q

finns i Hedgrens samling, tagen i Uppsala 5.7. 33, samt r ? i Waingsjds
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etitetterad 0g, S:t .{nna sn 8.7. 40. Slutligen har r cl kliickts den 28.3.

5o al O. Lundblad; lokal: Upl, Almunge sn, Harparbol.
Crabro (Rhofaluml Kiesenuelteri trIoraw. omndmnd 1947 fnin 6ster-

gtitland av Fahlander (Opusc. Ent.). r al har tagits i juli rgzo aY Hed-
gren i Upl, Ryd (: O. Ryd?).

Stiguus Solshyi Moraw. har en ganska vidstrackt utbredning i s.
Sr-erige upp till Uppland, men tycks inte vara noterad f6r ostergdt-
land. r I har tagits dZir ar' \Ydngsjii i S:t .\nna sn 30.6.38.

Pemlhredon (Pcmlhredon\ llauisligrua Thoms., den stdrsta av vera
Pemphredon-aier, tycks inte ha antriiffats i vart land under senare
tid. Hanen ar funnen i Finland. Thomsons t!'pex. (r Q) ir troligen
frin Smiland. Vidare finns r Q i Bohemans samling med etiketten
P. \1? (: \\'ahlberg), O.G. (: Osterg6tland). -{rten tycks vara okand
i Mellaneuropa. z 99 ha tagits i Hls, Fiirila, Agvallen, 23.6.42 av
O. Lundblad.

Pemphredon (Celatorhorus\ c/ypealis Thoms- I Svensk Insektfauna
ster endast betriiffande utbredningen: Sdllsynt i rSridra Sveriger. An-
ton Jansson har meddelat fynd frrin Gotland (Ent. Ts. 1934). I Hed-
grens samling Iinns r Q tagen i Llppsala 28.7.34. Vidare har 2 ?? an-
trelfats i Ostergdtland av Wiingsjd i S:t Anna sn, Rtivik, r2.8.42 och
Norrkiiping, Sv2irthge, 8.7. 26.

Passaloecus clyPealis Faster beskrevs sA sent som 1947 trtt Dan-
mark ar' Ii. Fester (Ent. Meddel- 1947, p. zo4). Den skiljer sig frdn
alla andra palearktiska Passaloecus-arier genom sin avrundade och
starkt utskiutande clypeus. I Wiingsjds material finns r Q med etiket-
terr leru.is Moraw. tagen den 6.8. z6 rid Norrk<iping pi Sv2irtinge mosse.
I Bohemans samling, som granskats av Fester, finnas 4 paratJ4)er,
2 dj och 2 ??, markta Stockholm. - Ny 16r landet.

Passaloecus erenito Kohl meddelades av Fahlander (Opusc. Ent.
r95o, p. rz6) sisom funnen i Ostergdtland och Giistrikland. D. Gau-
nitz hade emellertid noterat den som ny ftir landet 15 Ar tidigare med
ett fynd friln Sddermanland (Ent. Ts. 1935). I Hedgrens samling fin-
nas 4 ex.: r Q !'g, V. Bodame, 2.7.34, 2 ?9 Upl, Experimentalfeltet,
juni resp. juli utan irtal och r p Upl, Grisslehamn, 22.2.35.

Passaloecus roettgeni Yerhoetl star mycket niira monilicotnis Da\lb.
och har sammanblandats med denna. Hanarna av de bida arterna ero
latta att skilja et pA antennerna, som hos monilicornri aro starkt piirl-
snoddslika med kraftiga utstiende langsiisar pi. antennlederna. Hos
rceltgeni dro antennema slankare och ha mindre framtredande esar.
Honorna diremot dro mycket svirskilda. Fester har i Ent. Meddel.
r95r, p.45o, behandlat skillnaden mellan dem, men jag mtute tillsta
att det trots detta er mycket lanskligt att skilia dem lt. I Bohemans
samling lir roetlge i representerad frAn Sk, Sm, Gtl, 0g, Stockholm
och Lpl, monilicorais lrdr, 0g, Stockholm, Dlr och Lpl- I Hedgrens
samling finns etminstone 3 JJ: Og, \{almsli.tt, juli 1916; Boh, Fiske-
l:tltoltol.'l s. .lrg.7;. ll. z-.t, ,C51
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b?ickskil, juni rgr8 och Upl, Svartsjd z.7.zz. Av monilicornis linns
even r al frdn Upl, Fiby urskog, kldckr 3.?.42,leg. O. Lundblad. Ho-
norna iterkommer jag till Yid ett senare tillfiille. - P. loetlgeni tycks
siledes vara utbredd dver hela landet och detsamma giiller sannolikt
dven monilicornis trots att beleggex. saknas i samlingarna frdn syd-
ligaste delama av landet- - Ny ftir landet.

Gotytes quadrilasclalrs F. uppges i Svensk Insektfauna I6rekomma
frAn Sk titl Upl. r d har tagits av O. Lundblad i Vb, Nederkalix by,
r.8. 49.

Nysson d.imidiatus Jur. finns enligt Aurivitlius frin Sk titl Og och
pa Gtl. Hartill komma nu 2 ?9 och 2 dd, tagna av Hedgren pa Bjdrk-
<in i Uppland 5., 7. och 18.6.36.

Tachysphcr hcbelicus Kohl meddelad 1953 frin Bohusldn .av Falt-
lander (Opusc. Ent. 1953, p. 64). r j har tagits ar'\['ingsj<i: Og, Bdr-
rum, 25.6.37.

.lslata Pinguis Dahlb. r j Ol, Gltimminge , 25.6. 32, leg. Hedgrcn.
KAnd fnin sttirre delen av landet.

Aslata minor Kohl f<irekommer enligt Schmiedeknecht hiir och var
i Syd- och Mellaneuropa och er bet)'dligt sellsyntare in Doops Schrank.,
vilken den annars ster ganska nera. Honoma kan man bl. a. skilja pA
antennema. Hos Doops er 3:e antennleden leng och smal, ungefiir
4 ggr sa lang som bred, men hos minor kort och tjock, endast dubbelt
si lAng som bred. Aven hos hanen ar 3:e antennleden betydtigt
kortare i f<irhtllande tiu tjockleken hos minor an hos booy's. Antenn-
lederna ha hos 6oops en liten oval kndl nera bAda iindarna och en
liigre is ltipande emellan dem. Hos minor finns endast en oval kndl
pl.ledernas mitt och fren denna utgir en mycket kort list At vardera
dndan. - Hedgen har taglt 3 99 Gtl, Ardre, 10.8.26 och r I Gtt,
Ljugarn, aug. 1926. Slutligen har han tagit r J etiketterad Sm,
Kalmar, maj r92r. - Ny f<jr landet.

Podalonia allinis Kirby l: Psannofhilal. Utbredning enligt Auri-
rillius Sk-0g. r j och r Q ha tagits i Uppland av O. Lundblad.

Psen (Psen) ater F. (Mimesa arla F., sensu Aurivilli,.us, DaNbomia alra
F., sensu Schmiedeknecht) uppges i Svensk Insektfauna sisom mycket
salsynt antreffad i stidra Sverige. Frin Uppland meddelas nu r Q,
tagen av O. Lundblad i Vassunda, Tursbo, 23.6.49.

PsenNtlus lallifes Panz. (alralus Schmied.) f<irekommer enligt Sv.
Insektfauna Sk-Sthlm och Boh. A. Jansson har dessutom noterat den
frAn Ol och Gtl (Ent. Ts- 1934, p. z9o). Hedgren har tagit 2 dJ och
2 99 i Uppland. Lokalerna iiro: r f Hi.vertidal, u.Z. 36, r Q Experi-
mentalfaltet, 2o.2. 22, r al dito, juni utan artal och r ii Svartsitt, 25.6. 22.
Vidare har jag sett r ? fren Gstr, Hille r.7.48, leg. Kj. Fal ander.

Psen (Mimumesa) beauuonti Lith beskrevs 1948 av J. P. r'an Lith,
som samtidigt underkastade undersliiktet Mimunesa en grundlig re-
lision (Tijd. r'oor Ent. 1948, p. r4o). Arten ster mycket *ra dahlbomi
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\l'esm. r j' har tagits av Hedgren i Stockholmstrakten (utan iirtal)
samt r I av \Yengsjtj: Og, S:t Anna sn,6.7. q2. - Ny f<ir landet.

Zusammenfassung.

Der !'erfasser teilt fiiDJ fiir Schweden neue Grab*'esFn mit, uEd zwar
Ctobro (Ctphoprelusl moasbosts Dahlb., Passaloecrs clypealis Faster, P
roet geti Yefh., Aslalo ninot Kohl und Psez llllimumesal beatmonli Lit}r.
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