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Tynd,orichus scourus Walk. kliickt ur Eupitheciq-arter.

Tynd.arichus scaurus Wa.lk. iir en sdrdeles prydlig encyrtid, vilken
jag ofta erhillit vid havning utan att med hjilp av Thomsons rSkan-
dinaviens Hymenoptera,r kunna identifiera den, varfrir den tydligen
var okind 6ven fdr Dalman. F6rst G. Mayrs rDie europiischen Encyr-
tidenr skenkte klarhet om vad namn arten bar, hos honom Encyrla.s
scaurus och av }fercet jimte den Dalmanska arten melanacis lord till
sliiJ.<tet Tynd.aichus How. Mayr meddelar loc. cit. betreffande scaurus'
viirddjur att rDr. Ottmar Hoffmann erzog diese Art mit Copidosoma
chalconoturn aus den Larven der Kleinschmetterlimge Eupithzcia pim-
pinell,ata lund. E. cenlaureola, und Custos Rogenhofer aus einer bei
Wien gesammelten Tineiden-Raupe . . .,r.

Aven svenskt kHckt material av T. scaurus, iiverliimnat till mig ar'
dr Fr. Nordstrdm, fhnes i min samlirg, och det egendomliga ar att i
ett av de tre Iallen av klickning framkomrno ex. ej blott av T. scaurus
utan sesom i det fdrsta av de av Mayr omniimnda fallen ocksi ex. av
et Lilomastix-art. I detta fall var verddjuret Cidarta ocellata L., hdr-
stammande frAn Djurii i Stockholms skiirgdrd. Av T. scaurus fram-
kommo r4 tQ och av L. lruncatulus Thms. 3 jJ. I det andra Iallet var
vdrddjuret Eufitlucia innolata Hlu.ln., taget vid Utvalnes i Gnstrikland
1943. Av parasiten Tyndaichus scaunrs framkommo ro QQ. I det tredje
fallet slutligen var varddjuret Eupithecia icterala Yill., lokal Djurti,
och ur denna framkommo 1943-44 4 QQ av T. scaurus.

Tyndarichus scaurus foreligger i min samling f6r dvritt i hir.ade ex.
frAn Sk., Bl., Sm., \rk., Dlr. och Gotska Sanddn.

Tfichomastus cyaneus D,I,n. kleckt ur skiildlus€n
Pulvinario vitis L.

FiI. dr Frej Ossiannilsson, Uppsala, har fdr bestemning sant mig
a7 ex., a4 9? och 3 dld av encyrtiden Trichomaslus cyazers Dlm., vilka
han r95o fitt klickta ur skdldlusen Puloinaria ullrs L., som levde pi
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Salix refcns vid Norby, Uppsala. Dcn var redan ftir Gustar, Ilayr,
enligt hans ,,Die europdischen Encyrtiden" (Wien 1875), kind sAsom
parasit pA skrildkiss men icke av denna art eller art av detta slakte.
Han skriver: ,,Kollar erzog diese Art im Juli aus Coccus phalaridis L.,
aul Brachylodium pinnatum im Prater in Wien gesammelt, v. Hey-
den und Dr. Kriechbaumer in Miinchen aus Cocciden an Grilsern."
Detta ar okent f<ir \\'. R. Thompson i rA Catalogue of the Parasites and
Predators of Insects, Section I, Part 3: Parasites of the Hemipterar, i
vilken emellertid arten T. cyanilrczs Dlm., som ju ivenledes ir be-
skriven efter slenskt ex., omremnes sasom khckt i Litauen ur sktild-
lusen Elio\eltis lestucae Fonsc- Aven T- cyaniltons var av Ma5zr kind
srisom sk6ldlusparasit, kleckt ur en skdldlus pn Stifa pennala vid
\lien samt ur en skdldlus, som knappast kunde skiljas f.rLt Coccus
phalaridis. Siilr' har jag icke kliickt n6.gon av dessa arter men genom
hAvning erhAllit T- cyareus i Sk., Sdm., Nrk. och pA 61. samt T. cyani-
lrozs i Sk.

Nosottia t'itriltetnis Walk. (Pteromalus obnormis Boh.)
pe nytt funnen i svalbon.

I rHymenoptera Scandinar.iae,r Tom. IV, s. r73-r75 omnemner Thom-
son och ldmnar ndrmare beskrir.nitg pL Pteromalus abnornis Bhn. wars
platsr, skriver han, ri systemet jag ej kunnat med nigon r.isshet upp-
giva, di mandiblerna ej blivit undersdkta. Mehenda stAr den nermast
Trichogle nusr.

Om artens fdrekomst sdges: rFunnen i Lulei lappmark av Iramlidne
prof. Boheman, som erhdll nd.gra exemplar utkleckta ur svalbon.n

Just denna sistnamnda upplysning gjorde att iag kom att narmare
undersd'ka 3 ex. av en pteromalid, som jag pa sin tid erhtitt av profes-
sor O. Lundblad och vilka enligt pa nilen r"idf5.st lapp voro antrAf-
fade ri bo av hussvala rl7 tgzT i Stelhamra, Teby, Uppland, m<ijli-
gen parasit pL Oeciacus hirundlzr:sr. Undersdkningen gav till resultat att
de 3 honex. fulstandigt d!'erensstd.mde med Thomsons beskrivning pi
Plercm.alus abnormis, av vilken jag till yttermera visso fdr jemfdrelse
frAn Riksmuseum fick mig tilsent ett av Bohemans honex., vilket
kunde betraktas som tJ? fdr arten- Sedermera har min samling kun-
nat 6-kas med ytterligare ex. av arten tagna i det fria genom hivning,
s5. i Orebrotrakten och pA. Tockentin i Stora Hjiilmaren av mig sj?ilv,
i O. Broby i norra Skine av T. Nyholm samt i Karesuando i Lappiand
av Th. Palm.

Boheman beskrev P- abnornis 1858 i Ofversigt af Sr.enska Veten-
skapsakademiens Ftirhandlingar. Emellertid visade sig arten vara
identisk med den redan 1836 av Walker beskril'na Pteromalus vitri-
pennis, varldr detta artnamn blir geuande. Arten fiirekolu sa r9o4
under namnet breoicornis, som Ashmead i Carnegie Mus. Mem. gjorde
Enlorfiol.'l's. irg.75. H. 2-q, 1951
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till t1'p fdr sldktet Mormonielln Ashm., omd6pt dersammastedes till
^Yasozr'a Ashm., som Brues rgro i Canad. Ent. valde till sHktnamn
f.ot Pler. tilrifennis Walk. (abnarmis Boh., braticornis Ashm-). Arten
i frdga skall alltsa heta Nasonia ritripennls Walk. Sliiktets plats i sy-
stem€t framgtr bl. a. av J. P. Krygers rBestemmelsestabel over de
danske Chalcidieslagter (Chalcidoidea),, s. 15.

Av kataloglitteraturen framger att denna art er kosmopolit och
parasit pA arter av menga flugsliikten. Den Ar silunda kleckt ur flug-
puparier i England, Frankrike, Tyskland, Nordamerika, Senegal och
Sydafrika, Australien, Nya Zreland, och som vdrddjur antivas arter
av flugsEktena Calliphora, Chrysomyia, Coch)iomyia, Musca ldomes-
tica L.), Piophila (casei L.), Fannia, Ophyta, Synthesiomyia, Apaulina,
Callihoga, Phaenicia, Phormia, Sarcophaga och Hy|odenna. Dess bio-
logi har utretts av Girault and Saunders rgro i Psyche, av Tiegs rgzz
i Roy. Soc. So. Austr. Trans. and Proc., av Roberts 1933 i Ecology
och rg35 i Jour. Agr. Res., av Jacobi rg3g i Arch. Neerland. de Zool.,
av DeBach and Smith rg4r i Ecology, av Van der Merwe 1943 i Ent.
Soc. South A{rica Journ. samt av Moursi 1946 i Soc. Fouad I, Ent.
(Soc. Roy. Ent. d'Etypte) BuI.

Blosmus sp. kl6ckt ur psychidkokonger.

.itv det egendomliga sli.ktet Elaszrrs Westw., pi vilket Iamiljen
Elasmidae grundats, kinde Thomson 3 arter. Pe G. Sandtin fann jag
en art i flera ex., vilken frin de Thomsonska artema i honkdnet av-
viker genom bl. a. rddgul bakkropp. Sedermera tiltsdndes mig av tvl
lepidopterologer ex. av en annan art, vilka kEckts ur psychidkokonger.
I det ena fallet gnllde det r4 honor och 9 hanar, r'ilka framkommit
ur en sdck lill Pachytelia rillosella Ochs. sdnd av dr Fr. Nordstrdm
och funnen pi Oland vid Seby r/9 r95o av N. Gelterstedt, i andra fal-
let giillde det 2 honor och 3 hanar klackta ur psychids?ick _(namn ej
angivet) funnen 1949 av dr K.-H. Forsstund rid Tetjd i Osteniker,
Uppland.

Av litteraturen kunde inhiimtas att Elasmus-arler i Europa och
Nordamerika klickts ur lepidopterer och hymenopterer, i senare fal-
let uteslutande, s''nes det, ur braconider, varvid det strlunda mA vara
frAga om hyperparasitism. Bland fjiirilar som viirddjur nzimnas i negra
fall psychider och de Iikaledes sdckbirande larverna till smAfjiirilsldk-
tet Coleophora.

En sammanstallning av de frin Europa kiinda och beskrivna arterna
av sldktet har publicerats av dr Ch. Ferridre i Mitteilungen der Schwei-
zerischen Entomologischen Gesellschaft Vol. XX 1946-r9r47: rl-es
espdces europ6ennes du genre Elasmus Westw. (Hyrn. Chalc.).,r I denna
upptagas sesom tl'e ftir vetenskapen nr? arter med deh'is r<idgul bak-
kropp: rulhtenlris Ferr. och Giraud,i Ferr. samt omnemnes en tredie

r7-5,ri,o: Ento ol. Ts. -irg.;s. H.:-4, rcsl
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med likaledes delvis r6dgul abdomen: cirgulatus F<irst. lled anviind-
ning av s5mopsis och beskrivningar i ndmnda arbete var det ej mdjligt
att sakert identifiera vare sig den a\. mig pt G. Sandtin genom hlvning
erhillna arten eller den niimnda kliickta, vilken senare emellertid sy-
nes komma nermast E. rulirenbis. Denna har enligt Ferridre i ett
Iall erhAllits tr Meessia leopoldella (Iam. Incwaaiidae) och i ett annat
fall 'tr Lullia lafidella (Iam- Psychidae)- F6r E- Giraudi angives si-
som v5.rddjur en psychid, Acantho|syche atru L. Betrdtfande E. cingu-
lalzs, r'ilken jiimte andra av auktor, F<irster, i Roseggdalen i Schweiz
lonna Elasmus-arter aldrig blev beskriven, iir viirddjuret icke kint.

Det ser ut som om her vore ett komplex av arter, viJta specifikt
delvis dnnu ej utretts fu stendigt och vilkas biologi vintar pi klar-
liiggande. Denna grupp av shktet synes biologiskt vara bunden till
siickblirande lepidopterlarver, och mdjligen lever var och en av dessa.
Elasmus-arter p6 sin speciella fjirilart.

Elachertus petiolarrs Th. parasit pi bl. a. syrenmalen.

Frdn dr Nordstrdm har jag erhitlit ett antal ex. av Elachertus pelio-
latus Th., r'ilka klnckts ur smafjiirillan er. Det geller tve fan. I det ena
klacktes 3 honor ur en tortricidlan' ptL Berberis tulgaris, insamlad tgtz
vid Viggbyholm i Uppland, i det andra kl2icktes g honor ur larver till
syrenmalen, Caloptilia syringell.a F., i augusti r95o fren Djur6 i Upp-
land.

Intet sl,'nes fd,rut l'ara kiint betrdflande verden till denna hos oss
ganska allmenna eulophid, men b€treffande itskiltiga atdra Elacher-
I(s-arter finnas litteratumppgilter att de kHckts ur sma och stora
fjirillarver, medan andra erhillits ur dipter- och skalbagglawer, ja,
a!'en tillsammans med andra smAsteklar (vilket kan tyda p{ hyper-
parasitism). Enligt den ovanndmnda nordamerikanska h)menopter-
katalogen ha de dock mest klickts ur smAfjiirillan'er (av sliiktena
Ancylis, H emerocarn|a, Diolyctria os\' -) -

Colpoclypeus Silyestrti Lucch., ltir Skandinavien ny art och nytt
slAkte, klfickt pA oland.

tjr en microlepidopterlarv pi Rosa vid Vickleby pi Oland fick
dr Fr. Nordstr<jm khckta 8 ex. av en eulophid, r.ilken jag med hjiilp
av J. Erdiis' avhandling rEulophidae novael i Acta biologica Academiae
scientiarum hungaricae (Budapest r95r) lyckats identifiera med den
av Lucchese i Bulletino del Laboratorio di Zoologia generale e agraria
di Portici r94r, s. 33 beskrivna Colpoclypeus Silueslrii Lucch., vilken
representerar ett fdr vetenskapen nytt sHkte. Detta me med henslm
till baktibiemas sporre f6ras till tribus Heniplarcenini av subfam.
Eulophirae och kommer systematiskt ndrmast Neclemnns Thms. men
awiker Irin detta sldkte genom att flagellum hos honan er endast
Ettonol. Ts. .lrg. ij. I!. z-1, D5l
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tvaledat och hos hanen lederna icke dro greniga. Habituellt erinrar
denna eulophid, som ar grttnt metallisk med rddaktig bakkropp, om
en liten Comedo (Cratotecktsl men genom fergen a1.en om den som
svensk dnnu ej publicerade men av mig i Niirke och Sddermanland
samt av E. Wir6n i Viirmland funna Ricnopelle luhtioentris Ftirst., r.il-
ken likaledes representerar ett fiir Skandinavien nytt shkte.

Colpoclypeus Silaesttii ar\tr'dfbdes enligt den ungerska tidskriften
Idrst av Bird rgr5 i Budapest och r9z3 i vic, Ungern, i ett honex.
Dcum observatione 'salicicola',r. Ar rgz5 erhdll Novicky 5 honor och
z hanar ur ngatlis hibernantibus Rhabdofhagae rosariae L6w (Salix
caprea)t. Etter dessa kliickta ex. att ddma skulle denna eulophid vara
parasitiskt bunden till gallbildare p?.. Salix. Detta dverensstammer ju
ej med anteckningen pi lokallappen till Nordstriims ex., men under
alla omstandigheter reder intet som helst tvivel om att den av N. pi
Oland kldckta eulophiden dr Colpoclypeus Sihteslrii Lucch.

Sedan detta skrivits, sande jag {tir kontroll av bestdmningen osv.
till dr Erdds ett ex. av Colpoclypeus Silaesttii. Bestdmningens riktighet
bekriftades, och si tilligger dr E.: rDie Beobachtung von Novicky iiber
CoQoclyfeus Sihtestrii Biologle (Rhabdophaga rcsaia Loew.) war irr-
tiimlich! Die Art ist zweifellos Kleinschmetterlingen-Parasit.,r

Entedofl leucogrommus Ratz., ny art ftir SLandinavien,
parasit pA S colltus-arAer.

Pri Iiirsommaren 1946 hade disponent Bengt Rapp, Orebro, Ird.n
Horn pe. Otand hemfdrt kvistar av ek, vilka av borrhilen att ddma
voro angripna av en ipid, och det kunde ju antagas att det vore frega
om eksplintborren, Scolytus inllicetus Ratz. Denna kHcktes ockse
fren mitten av juni i mengd ur kvistarna, vilka fdn'arades i en upp-
hiingd siick. Men derjamte kom i minst lika stor individrikedom som
ipiden fram en blAgr6n, grann parasitstekel, en chalcidid av slektet
Enled.on. Den fanns i bAda kdnen, hanen utmarkt genom livlitare
grdn ferg och en genomlysande fl6ck i bakkroppens fdrsta tredjedel,
medan honan var mera mdrkt grtint metalliskt fiirgad. f id studium
av slaktet hos Thomson i hans DHymenoptera Scandinaviaer blev klart,
att arten icke var kiind som svensk av Thomson. Di nu genom kliick-
ningen sa1,el honan som hanen erhdlls och dessutom viirddjuret blev
kent, gavs ledning att komma arten, f<irsavitt den var beskriven, pl
spiren. Genom Dalla Torres Dcatalogns Hymenopterorumr av r89ti
fistes uppmirksamheten vid Elachistus leucogramma Ratz., som enligt
en fotnot skulle vara kHckt ur Eccoqtogasl (Scolylus\ itttricalus, och
just detta eucogramtnat (rskriven med vitt,r) gav rent filologiskt en
association At den kldckta chalcididen, dven om Ratzeburg icke ftirt
den till Dalmans slikte Entedu (r82o) utan till Nees'sl?ikte Elacfuslus
(1834) (recte Elacherlus Spin. r8rr). Beskrivningen hos Ratzeburg

E totnol- Ts. ,4rg. 75. H.: 1, 1951
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giorde det hdgst sannolikt att det vore frdga om denta lewogramma,
rilken emellertid alls ej 5r en Elacherlws (Elachestus\ utan en tydlig
Entzdon. Ttll denna art kommer man ocksi i den helt farska dversikt
<iver de palearktiska artema av sHktet Enledon, som r95r publicera-
des av J. Erdits under titeln rEulophidae novaer i Acta Biologica Acade-
miae Scientiarum Hungaricae (Budapest).

Sedermera har jag ute i naturen genom hivning fumit arten under
omstendigheter som gdra det troli8t att den haft med. Scolytus inlri-
calus att gdra. Si fann jag 817 t949 tid Augerum i Blekinge pi en ek-
backe en hona av E edon leucogrammus, och pi Tockentin och Viisby-
tin, pd. vilka d,ar eksplintborren Ar lanlig, i Stora Hjlilmarens s<jrmlands-
del har jag under de tve senaste somrarna r.id upprepade tillfillen er-
hellit ser.el honor som hanar i slagh6ven.

Iliingden av klaickta ex. vid Horn tyder pa att denna chalcidid,
som fdrut ej uppmiirksammats hos oss, kan ha en ekonomisk betydelse
som bekampare av eksplintborren. Att d<ima av mit tilkangtg littera-
tur kan den emellertid angripa iiven andra ipider. W. R. Thompson i
r.A. Catalogue of the Parasites and Predators of Insect Pest, Sectio I,
Parasite Host Catalogue Part I, Parasites of the Arachnida and Coleo-
ptera,r (Belleville, Ont., Canada rg42) uppger nemligen utom att den i
Tjeckoslovakien befunnits vara parasit hos Scolylrs intricalus, att den i
Polen konstaterats vara parasit hos S. rugaloszs Ratz. och S. Ratze-
0rrgl Jans. samt i England hos S. scolylls L. I Tjeckoslovakien skall
den slutligen enligt samma kdlla vara kind som parasit hos lrs (Pi-
tyogene s) bidentarus Hbst.

Till detta kan lZiggas att jag frAn kand. Rummukainen vid Skogs-
forskningsinstitutet i Helsingfors ftir bestimning harom eret mottog
ett antal chalcidider, vilka i juni r95o i Pielsijervi, Finland, kld.ckts ur
Scolytus Ratzeburgr'. Dessa chalcidider utgiordes av 5 ex. ay Dinotus
cqlcaralus Th. och 5 ex. av Enledon leucog/amrfius, strlunda en ytterligare
bekreftelse pA att denna s€nare er att betrakta som speciell ScolyJm-
parasit.

Tvl kliickta Hor molita-^rlel
l. H. plllcorflls Boh. ur gall pd Dactlrls glomerota.

Hdsten 1953 <iverldmnade till mig tva biologiskt intresserade vd.nner
ett antal galler som de funnit pi stren _av hundiixing, Dactylis glome-
lata, del:. ene rid Adolfsberg stider om Orebro, den andre rid Hassel-
fors i vastra Niirke. Gallerna, som sutto en och en i toppen av street,
voro r!-z! cm linga, spolformiga, och hade tydligen uppstett genom
att angreppet orsakat, att de rivre internodiema och bladen f<irkry.'rnpts
samt hoptrangts till en langstrackt, kotteliknande bildning, som un-
dertryckt axets ntbildning. Pi nigra av gallema hade bladspetsarna
emellertid fortsatt att vexa ctt stycke,4-5 cm-

Gallerna, sammanlagt ett 3o-tal, instuckos i vida preparatriir, som

I:,trlotnol. Ts. ,irg. ij. H. e-4, rgsl
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tillsl<itos mcd eu bonrullstapp, och fiin'aracles tiver vintern i rum med
relativt lig temperatur. Det f<irsta exemplaret av gallbildaren kliick-
t$ 2ol5 tg54 och befanns vara honan till en art Hartnolila Mot. (Iso-
sozra Walk.), vilken art jag ftirut hade i min samling i ett fatal honex.,
erhillna vid hivning i Orebrotrakten. Med ledning av C. G. Thomsons
rSkandinaviens Hymenopterau 4:de delen hade jag bestamt arten till
I sosoma pilicornis Boh., en bestlmning, som sedermera bekreftades
genom granskning av ett till mig frin Riksmuseum godhetsfullt sant
honex. av de tvA som Boheman enligt etiketterna, uVg, Bhn, Thmsrr,
tog i Yaistergdtland. Samma dag kldcktes ockse en hane av arten, \,il-
ket var av si.rskilt intresse, dA den i detta k6n ej var kend vare sig
av auktor eller av Thomson och ej heller ftirut i naturen erhAllits ar'
mig. Med vissa mellanrum kliicktes sammanlagt 9 honor och 7 hanar
i fciljande ordning:2o/5 en hona, en hane,24/5 4 hanar, z5/5 z hanar,
26/5 en hona, 28/5 4 honor, 217 en hona, t2l7 z hotot, vanid emel-
lertid er att marka att kliickningen i de senare tvd fallen sannolikt
skett tidigare, ehuru djuren observerades, vid full lirskraft visserli-
gen, fdrst nemnda data. - Harmolila-arterna tillh<ira de chalcidider
r.ilka visa sig tidigt, redan under varma vdrdagar, fdr att under Idr-
sommaren upptreda i sin stdrsta myckenhet.

Ur ett ro-tal av gallerna hade till i september rg54 icke framkom-
mit nigon insekt. Ur de dwiga lfruktbarar gallema Iramkom ur var
och en endast ett ex., vilket framgAr av att i varje gall endast iir ett
enda, litet cirkelrunt hil, oftast behget et ena andan av gallen men
nagon gang i mitten av densamma,

Emeltertid framkommo ur vissa av gallerna ocksA ett par andra hy-
menopterer, even i detta lall endast en ur varje gall och aldrig tidigare,
samtidigt eller senare ur deuna negot ex. av Earfiolila-arten. Redan
innan den li5rsta Hatmolita-honan kleckts, framkom ur en av gallerna
en hane till chalcididen Platyt*ma decorum Walk. och nigon dag d?ir-
efter ur en annan gall iinnu en hane till niimnda art. Nigra dagar senare,
z8/5, visade sig i ett av preparatrdren 4 hanar till en ganska stor gul-
brokig braconid, z/6 kliicktes av samma art 2 hanar och 2 honor samt
3/6 ]tterligare 2 honor av ndmnda braconid, vilken ennu er obestamd.

Sevdl Platyletma-arten som braconiden iiro uppenbarligen hyper-
parasiter pe Hatmolila-arleD, bevisligt ocksi genom att i de galler ur
vilka de kl?ickts endast finnes ett enda utgengshel; detta r6jer att pe
samma gAng som i varje gall funnits endast en enda H armolita-lart,
si har den pe denna parasiterande larven iivenledes varit endast en.

Ehtn Platyterma-arten i fr6ga er en arl vira allmiinnare chalcidi-
der, har jag i litteraturen ej funnit uppgift om dess levnadssatt, verd-
djur osv. Betriiffande arten P. (Mesopolobus\ lasciioenlris Westw. (fasci-
culatus Forst., Thoms.) [r emellertid publicerat om kliickning av den-
samma ur ntskilliga cynipidgalter (Andricus cuntator, Aular hieracii,
Drvofhanlu longirenltis, Spategastel baccantm bl. a.), och betraffande

Dnlonol. -1 .t. .Irg. 75. H- *1, t951
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I'. sinplex -Ihoms. har redan auktor uppgift om klickning ur galler
till Cvnips lolii ocb terninalis.

Ehuruviil Harmolila pilicornis Boh. givetvis finnes upptagen i hit-
hdrande katalogr-erk och d,ven omnAmnes av H. Hedicke i hans kri-
tiska relision av sliiktets palearktiska arter, rBeitrege zu einer Mono-
graphie der paliarktischen Isosominen (Hym., Chalc.)r (Archiv fiir
Naturgeschichte r92o, Berlin), se intraffar f<irhAllandet att pa samma
gang arten av Hedicke icke kunnat identifieras, sl. finnes den gall
som den framkallar beskriven, visserligen kortfattat men med detal-
jer, vitka tyckas stetla utom fraga, att det er samma slags gall som
ndmnes hir oran och ur vilken If. pilicor s framkommit i bida kdnen.
I sin ovannamnda monografi har namligen Hedicke ett avsnitt ulso-
soma-Gallen noch unbekannter Erzeugerr, och her aterger han ur R.
Dittrich und H. Schmidt 14. Fortsetzung des Nachtrages zum Ver-
zeichnisse der sch.lesischen Gallenr (9r. Jahresb. Schles. Ges. vaterl.
Cult., Breslau rgr3, s. roz) samt ur H. Schmidt,Neue Notizen zur
Besiedelung einheimischer Pflanzen durch gallbildende Insekten,r
(Soc. ent. 28, Stuttgart r9r3, s. 67) uppgifter om tr-i galler pL Dacry-
lis glomerala, dels en som bildar rstarke, einseitige, spindelf<irmige
Sprossachsenschwellung von r5 mm Lange, oberste Intemodien ver-
ktirzt, Rispe schwach entwickeltr, dels en som bildar rlange, sehr schwa-
che Sprossachsenschwellungr. Bida gallformerna hade antrdffats i
Schlesien. De utg6ra uppenbarligen variationer av samma gallform och
motsvara viil den i Niirke funna gallen, som ju er talrikt {cirhanden
samt vaxlar rAtt betydligt bide i storlek och form.

Harmolita pilicornis Boh. finnes silunda i Tyskland, itminstone i
Schlesien. Hedicke Aterger loc. cit. sevel Bohemans utfdrtiga beskriv-

ng pe ,E,lr-toma piliconist som Thomsons kortare pa Isosoma fili-
cornis merr f<irklarar att aDie Art ist nach dieser allein nicht zu identi-
fizieren,r. Di nu gallen som namnts konstaterats i Tyskland, kunde
man utga ifren att Bohemats art Pilicomis vore identisk med nAgon
av de 45 arter Hslrfloliad som Hedicke har i sin tiversiktstabel.l och i
de speciella artbeskrivningarna samt diskussionen om en del av dessa,
i vitka ingri Walkers, Girauds m. fl. arter. Det har emellertid icke varit
mig miiiligt aterfinna den bland dessa, medan den bland de hittills
konstaterade svenska arterna av shktet med laitthet genast igenkin-
nes pd den i regel helt gulr<ida fdrsta antennleden hos honan. Emel-
lertid kommer den under al.la omstdndighetet .ndra Harmolila (Iso-
soma) hyalipea s Walk. (bland de minga synonJrmerna upptar He-
dicke f6r denna H. dissinilis \,ldlk., graninicola Gir. och dven ? Elzy-
torna al/a Boh.), en art vilken enligt H. varierar starkt sa vdl med
hinsyn till fergen som huvudets och thorax'skulptur och abdomens
form och vidare iven med avse-ende pri gallbildningen. Artens gall
treffas pA AgroPyrum-arter, tve otka, \'ilket fiiranlett Hedicke till
uppstdllande av tve {ormer eller ssp. av arten: Harmolil.a (Isosoma)
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2, H. Brischhel Hed. ur galt pA Eltmut oteior'rut.

Fil. lic. Paul Ardd, Lund, har s6nt mig 22 ex., 18 honor och 4 hanar,
av en Harmolita-art, r,ilken jag enligt ovannamnda monografi av He-
dicke bestemt $ll H. Brischhei Hed. Ex. ero enligt lapp i preparat-
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hyalipernis ssp. lypica pi A. re|ens oeh ssp. mari.tina pe A. iur.ceum.
Aven llolcrs ,n ris omnemnes sasom mdiligt gallsubstrat ftir arten.

Beskrivningen av gallen pe Aglo|ytrarn rcpens (res kommt zur Aus-
bildung eines Bhtterschopfes durch Verkiirzung der Intemodien,
Verbreiterung der Blattscheiden und H?iufung der Spreitenr) passar
faktiskt in pi den gall som H. pilicornis orsakar pe Dactylis glomerata,
och dd i regel scapus hos H. hyalipennis enligt beskrivningen dr gul-
aktigt sesom bos H. pilicornis samt mesonotums stora, flacka grop-
punkter, angivna 16r hyalipennis, utmerka ockse pilicornis, * moj-
Iigt eller kanske rentav sannolikt att denna senare uttdr en form el-
ler ssp. av hyalipennis, r'ilken istadkommer galler pe Dactylis glome-
rata. Ula\ tiIgd'ng till material av H. hyalipennis och med utgangs-
punkt endast frin beskrivningen hos Hedicke vlgar jag dock ej ut-
tala nagot bestamt harom. Saken skulle kunna avgdras aven genom
svenskt material, i det att H. hyalipazzis i bi.da ssp. omniimnes i svensk
cecidiologisk litteratur sAsom funna i Sverige, ssp. ty|ica gall ptL Agro-
pyrum re|ens (G. Lagerheim och B. PaIm rZoocecidier frAn Bohus-
l6n,r, Svensk Botanisk Tidskrift 2, Stockholm rgo8, s. 347 och O.
Gertz rrskAnes Zoocecidier,r, Lunds Universitets Arsskrift rgr8 N. F.
Avd. z, Bd. 14, Nr 26, s. ro) och ssp. maritima gall pL Agropy-
rum iunceum (samma tidskrift och samma sida som i fciregAende avh.
av Gertz). TSn drr s5mes i alla fallen hir i Sverige vad tdller det cite-
rade endast galler ha obsen'erats och ev. klackta ex. icke tilh'arata-
gits. Tills vidare, innan jemfdrelse kunnat gtiras med sekert bestemda
hyalipennis-ex., anvinder jag darfdr fiir den ur Dactylis glomeruta-
galler kEckta Harmolita-arten namnet pilicornis.

Hedicke anftir loc. cit. sk {dr att savel namnen lsosorzc Wa.lk- som
Harmolila Mot. av prioritetsskil brjra d,vergivas Itir det slikte som
hdr iir friga om och ersettas med det av Hedicke sjilv uppstiillda nam-
net Islhmosoms, men dA A. B. Gahan and Margaret M. Fagan i rThe
Ty'pe Species of the Genera of Chalcidoidea or Chalcid-Flies,r (Smith-
sonian Institution, United States National Museum Bulletin rz4, Wash-
ington r9z3) Idr slektet behiller namnet Harmalita och detta vidare
bibehAlles i den nya stora nordamerikanska h]'menopterkatalogen
(rH)rmenoptera of America North o{ Mexico. Slmoptic Catalogue Pre-
pared . . . under the direction of C. F. W. Itluesebeck and Karl V. Krom-
bein . . .,r, Washington r95r), i vilken r.arrrrct Islhrrrosorlo Hed, upptages
endast sesom sjmon,'m, har jag f<ir att icke 6ka namnf<irrirringen an-
vent slaktnamnet Harmolita.
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Fig. t. Hatmolita pilr.oflis Boh. a. dl, b. 9, c. Galle an Dactyl;s gloneralL L.r

I Det nedre stiille bllet i gallen ar steLehs utgensshAl, det date Eiadte halet
herrdr IraE eo nal, pl vilken Sallen varit uppstucker-



riiret, i vilket djuren fiirvaradcs, rkliickta ur strabirscr av E1_r,rttrrs frin
viistra stranden, Halmstad, nov. r953r.

Denna genom sin svaga skulptur och langstriickta form samt ratt
stora humeralfldck Irin r'6ra dvriga mAnga arter av sHktet vdl skilda
art ar DnyD ftir Sverige. Den har enligt Hedicke loc. cit. av Brischke
klackts i 4 honex. ur Elymus arcnarius, rDie Larven bewohnenr, skri-
ver han, udie Sprossachse von Elymus alenatius, die in den mittleren
Intemodien eine schwache, allseitige Anschwellung zeigen. Die Spe-
zies r,lrrrde bisher nur bei Danzig gefunden, dtrfte ab€r an der ganzen
Ostseektste vorkommen und bisher wegen der geringen Auffeligkeit
des Cecidiums iibersehen worden sein.r

Denna fdrfattarens uttalade Itrrmodan st6des av att arten nu an-
trdffats ?ivcn vid den svenska vastkusten.

I Nordamerika ha enligt den nya nordamerikanska hymenopterkata-
logen inte mindre dn 16 Hatuolita-atter kleckts ur galler p6. Elymus.

Auszug.

Der Verf. berichtet tbei folgende geschliipfte Chalcidider aus Schvre-
deni Tyndarich&s scarzzs \l'alk. als Eu?ithccia-Lrten, Trichomaslus cya-
,rrrs Dlm. a].Js Puloiflaria dtis L., Nasorria dtripcnnis ll'alk. in Schwal-
tennestem, eine Erasrrrs-Art aus Psychidensacken, Eld.cheltus petiolatus
Thms. aus Caloptilia sy/irrgella F., Colpo;lyfeus Silucslrii Lucch. aus Micro-
lepidopterenraupe, Erxtcdon letacoglamtut/s Ratz. ans Scolylus inbicatus P.alz.

Ferner hat der Verf. in Schweden aus Gallen an Daclylis gk rherat4 L.
mehrere 3d und 99 voo Harmolila pilicornis Bo}r. geziichtet. Die Irbens-
weise dieser Eurltodine \var bisher unbekantrt, die hier er\I'ahute Galle ist
aber wahrscheinlich mit der von H. Hedicke in seiner Arbeit ,,Beitriige zu
eioer trfonographie der paHarktischen IsosomiDeo (H,'rn., Chalc.)" (Archiv
ftt Naturgeschichte, Berlin t92o) uDter ,,Isosoma-Gallen noch unb€kannter
Erzeuger", p. 15 e.\r.ehnten, iD Schlesien ar Daclylis glonetala sor.Dilfich
und Schmidt gefundenen Galle identisch.

Harrrlolila (Isosoma, Islhmosotna) pilicornis Boh. ist von Hedicke op. cit.,
p. r3z-r35 er$'ahtrt und die Beschreibung Bohemans und Thomsons von
dieser Art wieiergegeben. Hedicke erkl?irt aber, dass ,,die Art nach dieser
a.llein nicht zu identifizieren" sei. Der Verf. hat aber das lVeibchen der aus
Da.rylis glotrvraro geztichtetel Hamolira-Art mit eineE TJryus-E\. von
Eu/ytorld piliconis Boh. verglichen und dabei volle tbereinstimmung ge-
funden. WahrscheiDlich ist aber die Art mit I1. ,rariy'erlis Walk. iilentisch,
von welcher Art vorher zrvei Rassen geziichtet Nurden, die eine aus Gallen
an AgroPylurn repens L., die andere aus Gallen an A. iarccum L.

Schtiesslich meldet der Verf. den Fund vo'r Hdrrnolila Brischhei Hed. lrt
Schwedel. Die Art r'urde aus an der sch\reCischen Westktste gefundenen
Gallen an Elymst orrrnrrut I.. geziichtet.
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