
Hymenoptera frin Giistrikland.
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Nedanstiende fdrteckning, som omfattar gaddsteklama (utom bin
och myror) och guldsteklarna, utgdr resultatet av tz somrars insam-
lingsarbete. Den undersdkta lokalen, Forsby, ligger c:a 5 km norr om
Giivle i Hille socken. Landskapet iir till sin natur norrlendskt, be\,'uxet
med barrskog pd grov blockmorin. Eken ftirekommer icke spontan
inom omridet. Vixtligheten torde dock endast indirekt piverka rov-
djuren bland gaddsteklarna. Avgdrande f6r frekvensen dr klimat{ak-
torer, som undandra sig vir omedelbara iakttagelse, samt fdr vissa av
markbyggama jordminens beskaffenhet. Ingen av vara arter er s4
specialiserad, att icke byte 6verallt stAr till f<irfogande.

Bland rovsteklarna ldgger man marke till de talrika arterna silver-
munsteklar (Cnbro s.l.). De iro alla flitiga blombes6kare och komma
derftir att verka allminnare in vad som i realiteten er fallet. Fe arter
dro verkligt vanliga.

Av de till Crabro s. s. hdrande artema er endast C. (Crabro) feltarius
Schreb. allmd.n. C. (C.\ uibrarius L., som er en av vara vanligaste arter,
har jag fengat er ging under alla dessa Ar (Q 2.8.45). Att detsamma
dr ftirhiltandet med C. (C.) scutellatus Schev. (j 9.8.5r) iir mindre
fdn'inande. Fyndet av denna siillsy'nta art er vel det nordligaste i
Sverige.

Ectemnhts (Ectemnius) g*tlalus Lind. er temliten allmiin och E. (E.)
dfues Lep. en salsynthet.

Sveriges utan gensdgelse alknd,nnaste std,rre silvermunstekel, E.
lHypocrabro) vagus L., svarar ftir minst 50 96 av f,'nden av de stora
crabroninerna. Intressant er att dess mindre, dverallt inom sitt ut-
bredringsomrlde sallsynta slekting E- (H.\ rubicola Duf. & Perr. (nec
Auriv.) finnes sA lengt norrut (3 tr.7.54t. Den er i dvrigt kend fran
Sm., 0g. och 61.

E. (Clylochrysus) lapidarius Par:.z. (chrysostomzs Lep.), nigrilrons
Cress. (flaniftons Thms.) och cauilrons Thms. ero inga direkta salbynt-
heter, men endast den fdrstnemnda arten bdr betecknas som allman,

Var stdrsta arl E. (Metactabo) lossotius L. har jag endast sett en
geng (J r.8.52) och detta giiller iiven den eljest rdtt allm6nna E. (M.)
quadricinctus F. (Q 3.8.5o).
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.\\' de karakteristiska hanarna av Leslica (Cl5,feouabrol clypeala
Schreb. har iag tagit ett fital pi blommor. L. (Cerulocolus'1 subterra-
nea F. hrr har och 1'ar kolonier i vegslenterna.

Sliktet Czossocarns er representerat i materia.let med 12 arter, nABra
allmanna. Den allminnaste ar utan tvekan C. (Crossocerusl oarus Lep.
(tarius atct.\, som pd lokalen i stor utstreckning provianterar med
Psila rcsae F. och silunda kan segas gdra en \iss nytta. Dess nera sEk-
tirgar C. (C.) anxius \\'esm. och larsalrs Shuck. (palmifes auct. nec
L.) ftirekomma sparsamt.

En annan vanlig liten art av sEktet dr C. (Coelouabro) capitosus
Shuck., som har specialiserat sig pt empidider (Ocydromia glabricul.a
Fall. och Hilan-arterl. Sparsamt ftirekommande arter av samma un-
dershkte aro C. (C.) inetmis Thms, och leucostonus L. (carbonatius
Dahlb.) och enstalia cellah,s Shuck. (j t.8.441, ambiguus Dahlb. (Q

5.2.48) och u,alkeri Sh\ck. (6 7.8.52).
C. (Blephnrif*sl uagabundus Panz. och C. (Cufhopterus) dimid,iatus

F. aro tamligen almanna. C. (Hoplouabro\ quadrimaculatus F. fdre-
ligger i ett exemplar (d' 3o.7.5o).

Lind.enius al.bilabis F. ir en mycket alman art, som ofta i mangd
flyger 6ver skogsvigamas k6rbanor.

Rhopalum libiale F. och clad,es L- aro beda sparsamt represente-
rade i materialet.

Jag vet icke, om den ovan anvenda nomenklaturen representerar
det absolut sista skriket pi omridet. En energisk forskare kan san-
nolikt astadkomma nya tolkningar av ildre Idrfattares arter, se att
nya omdcipningar kunna fdretagas, Det vore ritt skdnt med en vilo-
paus. Ner man maste setta ytterligare ett namn inom parentes efter
artnamnet fdr att bli fdrstidd, sa ar det ganska trist och besver[gt.
Att det stora sLiktet Clabro mdste uppdelas star emellertid utom aU
diskussion.

Pi alla viigsldnter och andra platser med bar mark finnas kolonier
at Oxybelus uniglumis L. Pi ett litet omride vid en vigkant har jag
i en Oxybelus-koloni fAngat Belomicrus borealis Forsius (6 28.6.52, 2 9
13.6.50, 14.6- 53). Denna frin Finland 1923 beskrivna art har har
sin hittills enda kiinda svenska lokal.

Pemphredon lugubtis Latr., ,rrottatus Dahtb. och lugens Dahlb.
ftirekomma alla tre tam[gen sparsamt, den ftirstndmnda aden ar den
vanligaste.

Diphlebus shuchardi Mor, och uesmaeli Mor- iiro blda mycket van-
tiga.

Stigmus solskyi Mor. h<jr avenledes till de mycket vanliga arterna
och Sfilomena troglodyl+s Lind., som bor i maskhil i husvS.ggarna och
insamlar thripsJan er, er sannolikt vanligare iin det insamlade mate-
rialet ger vid handen. Litenheten iir ett gott skydd. Spilometa enslitti
Bliithgen ar ny fttr S1'erige (? 2r.7.52).
Ertonol. l s. -l\t. 7j. H- :-1, tojl
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Passaloecus brcticornis Mor., monil,icornis Dahlb. och tenuis Mor-
f<irekomma allmiint, P. cozzrgez Shuck. <rcb eremila Kohl iiro diremot
mycket sf,llsynta.

Diodoatus d,ahlbomi Mor. d.r kanske traktens \-anligaste grevstekel.
Miscophus .sparias Dahlb. finns dverallt men selhn i stdrre mingd.
Dolichurus corniculus Spin. dr allmin.
Melliaus amensis L. dr sannolikt alLnannare an antalet ry'rld utti-

sar. Den kommer sent pe eret och har sin bdsta tid i slutet a1' augusti
och btirian av september - och di er semestem slut.

BAde hanar och honor av Hoplisus quad,rifasciatus F. finner man i
juli i miingd pe umbellater.

Gotyles ,nyslaceus L. och canlestris L. torde i vanliga fall vara lika
allminna bnda. Jag kinner mig emellertid mera bekant med camfestris,
di denna art hade ett massuppt&idande pi lokalen r95o, r95r och
1952. En katastrof fdr beste.ndet meste sedan ha intreffat, eftersom
arten 1953 kunde betecknas som mycket siillsy'nt. .iinnu 1954 \'ar an-
talet iakttagna steklar mycket ringa.

Under de tre goda eren hade jag t lfe[e ti]l iakttagelser 6\'er artens
biologi vid en boplats i en liten gravd grop i morenen. Hanarna bcir-
jade uppenbara sig i mitten av juni och antalet nidde sitt maximum
mellan zo juni och r juli beroende pa erets vederlek. Enstaka hanar
kunde uppenbara sig Annu r4 dagar elter kulminationen. Varje irs-
kulmination varade nAgra dagar och di kunde ett 4o-tal hanar flyga
fram och titlbaka framfdr honomas boplats i den lilla gropens vdgg.
Honorna txirjade framkomma nagot senare en hanama, men ner ha-
narna var som talrikast, hade honoma redan i viss utstreckning txir-
jat proviantering och iiggliiggaing. Antalet rdansander hanar berodde
i viss min pe temperaturen men var icke beroende av direkt solljus,
gropens skuggsida undveks risst icke. Mot kvilllen tunnade antalet
ut, men ennu kl. zo och vid en temp. av 14'C en dm frin 6ropens sida
h<illo enstaka hanar stAnd. Pamingen var en snabbt 6verstdkad hi-
storia. Under sjel!,a akten hdngde hanen ordrlig med slappt nedheng-
ande antenner och ben. Efter nAgra sekunder strdk honan energiskt
av hanen med bakbenen och verkade sedan inte intresserad av ndr-
manden. En befruktad hona, som satt sig till vila under ett blad, pas-
serades pi mycket nara hAll av hanar utan att dessa eller honan rea-
gerade. Honor, som instantts i burar, der hanama icke kunde se dem,
lockade inga besdkare.

Honorna anlade bon i gropens ganska herda, lodreta vegg, der inga
andra gravsteklar bodde. Deras grd.r'ningsteknik verkade mycket pri-
mitir,, endast kakama anvandes, och det ar mig en ga.ta, hur tilerhu-
uld taget negra gengar kunde flstadkommas. Jag lyckades endast f6
ise misslyckade fdrsdk. De honor, som anldnde med proviant, passe-
rade genom molnet av hanar spikrakt pri botippningen och voro ftir-
svunna in i boet innan nlgon hane hunnit reagera. Jag har aldrig sett
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en hane pa en blomma och endast sillan en hona utom i slutet av fA.ngst-
sesongen, dr.s. i slutet av juli. I ndgra fatl har jag iakttagit, att honan
ftirtert stritlarven.

Tr'e parasiter ha mdjligen bidragit tilt den kraftiga minskningen ar-
bestandet 1953: rovstekeln Nysson inlelruqtus F. och fligan M elolia
leucocefhala Rossi. Redan ldngt innan nA.got Goryt*s uppenbarat sig
pe boplatsen, har Nysson infunnit sig. Dess honor sitta pe stenar eller
flyga langsamt omkring. Niir vilrdens honor ha satt igang proviante-
ringen och iiggliiggningen, undersciker Nyssoz-honorna till fots eller
flygande gropens vegt och trenger in i Corytes bohil, som alltid stA
inbjudande iippna. OIta stannar parasiten liinge ddr inne och skulle
l,irden anlanda under tiden, blir det ingenting verre en utkastning.
Nyssoz vigledes slmbarligen hur.udsakligen av lruktsiurct, Meto|ia
daremot av s5men. Flugorna sitta pe stenar vid boplatsen, och ner en
Golytes kor::mer inflygande med stritlarv, lyfter flugan kvickt och
mtiter negon meter frdn boet. Colytes reagerar di genom att flyga i
sicksack f6r att skaka av Melopia, som sl.a1'ar som en gri punkt nigra
centimeter frin stekelns bakkroppsspets. Det lyckas naturligtvis aldrig.
Nir Gorytes glr in i boet och samtidigt skiuter stritlan'en bakat, f<iljer
flugan tett efter, atervender om nAgon sekund efter val fdrrettat
r'?irv och flyger tillbaka till sin sten i ventan pe nasta stekel.

Allt i Gotyles-arternas beteende, flykt, bobyggnad och valhdnta av-
virjande fdrsvar mot parasiter tyder pi en stor trdghet, som starkt
kontrasterar mot en nera sEktings beteende pe samma boptats. Ilaz-
pactes lunatus Dahlb., som bor i den ltisa rasbranten i tropen, grAver
i det l<isare materialet raskt sitt bo med frambenen, fingar fullbildade
smastritar och ger t. o. m. anfallsvis tih'a.ga mot t. ex. Melofia, om
den finner flugan i bohAlets niirhet, nar den atervdnder med byte.
Jag har dock aldrig funnit att Melofia hir hyst nigot som helst in-
tresse ftir denna stekels bo.

PA samma lokaler som lunalus linner man sparsarnt H. l{rnidlas Patz.
Hos H. lunalas parasiterar Nysson maculatus F., hos Flqprisrs er

antagtigen Nysson trimaeulatus Rossi och hos Gorytes myslaceus Nys-
son spinosus F6rst. gest. AlIa arter dro allmiinna.

Tachysphex fectinipes L. er den enda representanten ftjr slektet och
vanlig.

Astata boops Schrank och pinguis Dahlb. iro mindre allminna. Den
fiirra provianterar med larver till Holcostelhus t'ernal.is Woltl (det. F.
Ossiannilsson)-

Cerceris rybtensis L. har antrelfats nigra ginger. (Ddremot saknas
den vanliga Cerceris aretaria L., som vill ha stdrre sandomriden.
Denna art iterlinnes emellertid allmin i de stora sandtagen vid viistra
infarten t l Gal{e.)

Psenulus concolot Dahltr. och schewhi Torrn. aro bada allmenna.
Ps. luscipennis Dahlb. har tagits en ging (? r+.8.+g).
littot ol. Ts. -|rs.7:. H..2-.t, t95l
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I'ser (Mimesal shucksrd.i Wesm. ir den enda ndgorlunda allmdnna
arten av slektet. Ps. (Mimumesa\ dahlbomi Wesm. dyker dd och dd
upp, men uaicolor Lind. (? 26.6. 52\ och alratirtus Mor. (6elgicns Bondr.)
(9 2S.6. +S) ero tillfiilliga Iynd.

Nitela spinolai Dahlb- dr siillsynt.
Ammophila (Ammophila\ sabulosa L. d.r vanlig. Arten er icke nog-

rtiknad. Bohilen kunna grevas sivel i potatislandet som i den hart
tilltrampade grusglngen. (A. (A.) alpicola Beaum. vill ha sand och
saknas fdljaktligen pi lokalen men Aterfinnes i det fdrutniimnda sand-
taget vid Giivle.) ,4. (Podalonial hirsuta Scop. ir mindre vanlig.

Tryforylon ligulus L. dr mycket almen, I. stletaqlurn Smith siill-
synt.

Av de sociala getingarna fdrekomma a-lla inom landet hittills note-
rade arter. Vespa crabo L. har jag dock endast sett en gdng (Q 16.6.

47) och iag betvivlar, att den ar stadigvarande bosatt inom omrAdet.
Dolichoaespula ,fledia Retz., norvegica F., saxonica F. och silusslzri
Scop-, Parcteslula oulgaris L., germanica F- xh rula L., ltespula
auslriaca Panz. och Pseudolesfula odulteifla Buysson vdxla i frekvens
olika ir, men iro alla mer eller mindre allmd.nna, kanske med undan-
tag av D. nortegica.

Eumenes coatclatus L. ar allman.
Discoelius zonalis Panz. iir t felig (2 9 4.6. +5, 7.7. 45). (Exempla-

ren tillhdra otvivelaktigt denna art och icke den av Yalkeila frAn Fin-
land rapporterade D. friesnui Mader.)

Av Ho.plomzus renilormis Gmel., laatipes Shuck. och sfinipes L.
ar etminstone den sistnamnda arten allmlin.

Euodynerus nigrifes H.-5. och quadrilasciatus F. ero rett sparsamt
ftiretredda i materialet- Nigot vanligare ir kanske Allod.ynerus del-
phinalis Gir- var. lzislis Thms.

Odynerus crassicornis Panz- er rett seusynt och av O. murarius L.
fdreligger bara ett Ilmd (3 6.2. +8l,. De Zi.ro i steUet O- bilasciatus L.
och angustatus Zett. sa mycket allmdnnare.

Ancistloce/us nigricornis Cvt. (callosus Thms.), ourtezlzrs Wesm.,
hilasciatus 8., paielinus F. och claripennis Thms. ?iro a-lla allmdnna,
sdrskilt den sistnamnda arten.

Dolksteklarna representeras at' Tiphia minula Lind.. (2 3 26.6.521
och spindelsteklarna av den almanna Myrmosa melanocephala F.,
r-ars vingltisa, mlnlika honor finnas pi alla boplatser f<ir grivsteklar
och till skillnad fr6n myror snabbt ga under jorden, dA man s<iker
IAnga dem.

Planksteklar aro selbjmta. En Sapyga quinqu.ftanctota F. (9 25.6.
45) och negra lt S. similis F. ha infAngats.

Vad pompilidema betreffar fer jag n6ja mig med en enkel upprdk-
ning. Jag har icke agnat familjen si stor uppmd.rksamhet vid insam-
lingen och kan dirfdr icke yttra mig om de enskilda arternas frekvens.

Entotfiol. Ts. ,4rg. ?5. H.2-4, 1951
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l.0ljirndc arter Iiirekomrnir: Ceroltalcs muc(lolus F., Efisvron ralil>cs L.,
Porupihts cindellus Spin., nigcrinas Scop., sptsstrs Schi6dte, gibhus l;,,
qbnormis Dahlb., rulus Harupt, dalicus L- och cazry'eslzrs Wesm.,
Priocnemis lusc*s F., exallatus F- oeh fusillus Schiddte, Dculeragenia
hircata F., i ermedia Dahlb- och vaicgala L. sarrll Pscudagenia carbo-
naria Scop.

Bland guldsteklama dominerar givetvis Clrrysis igrira L. Bestlndet
verkar ganska enhetligt. Den till f<irvixling lika C. rudd.ei Shtck. dLr

siilsynt.
C. cyanea L., suecincla L. <rcb tiridula L. aro alhnenna, C. lulgida L.

ritt selsy'nt.
Av Pseudochrysis neglccla Shttck. ha fingats tva exemplar (2c.6.50,

z.Z. 5ol i Goryt/,s-grop€n.
Elamf*s aurotrrs L. er nestan lika allm?in som Clzysis ignila, E.

aenzus F. betydligt saUs5mtare.
Hedychid.ium zoserzr Rossi och integrurn Dahlb. iro alknenna, Il.

arlens Coq. sals,,ntare.
Av Holofyga glotiosa F. var- amacnula Dahlb. ha tve exemplar pa-

treffats (3 I 6.7.52]..

Zusammenfassung.

Verf. gibt ein \:erzeichnis iiber die an einer Loka[tet in der Gegend von
Gevle (Provinz Gestrikland, Schrveden) gefundenen Hymenopteren der
Famillen Sfhecidae, Pot Pilidae, Ves?idd., Sd?ygidae, Scoliidae, Mulil-
lid.ae tad Chrysidi.d,ae sowie tikologische Notizen u. a. iber Golytes carrr-

2csrlis L. und seine Kuckucke. Als neu fiir Sch\r'eden vitd Spilomera cns-
,i,i Bliithgen angefiihrt.
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