
(the province of Vdsterg<itland (Traugott-Olsen
& Schmidt Nielsen 1977)).
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Oxytelus migrator, en ny svensk kortvinge
[Oxytelus migrator new to Sweden (Col., Staphylinidae)]

Oχy′′ノ″s /27′ g″α′ο″ Fauv. ar en Ost‐  och
sydostasiatisk art som i Europa patraffadcs f6r

forsta gangen 1975 i Finland,och 1977 fann man

dcn i Nordvasttyskland(Lohse 1978).I HoSSmO
vid Kalinar rlnns en komposthёg dar arten tycks

ha en fast stam.Det brsta fyndet giOrdes dcn 26

augusti 1978  Emcdan insektfaunans samman―

sattning i komposthё gar starkt varicrar rncd h6-

gcns innehan, kan jag namna att ifragavarande

hёg bestar av kёks―  och k6kstridgardsavfall:

rё dbetor(avcn blad), pOtatis, tomater, kalhu―

vuden, morё tter, gurkor, applcn etc. I rena
Ogrash6gar,t ex.av svinmana,harjag intc fun―

nlt artcn.

Den nya artcn liknar mycket O.s(ヽ ゅ r″S Gr.
och i viss man ,ven O. ′ノc′″s L ― bl.a hr
ёgoncn lika stora som hos dcssa arter― men ar
myCk,t mindrc,hё gst 3 mm Vidare saknar hu―
vudsk61den hOs IPI′ grα ′ο″ nlikroskulptur vafё r

den ar glansandc, medan dcn hos dc andra tva
artcrna ar chagrinerad och daf6r inatt,i synner―

hct hos■ .″

ゎ′″∫.Hos r22な″α′0″ bildar tack_
vingarnas skulptur langsfaror,vilka mot sё mmen

och sidokanten blir langre, ●upare och rakare
samt dar nastan nar tickvingarnas fram―  och
bakkant,rnedan hos de andra tvi arterna farorna

ar korta, 。rcgelbundna, endast huvudsakligen
langsriktade samt har samma utsecnde ёver
hela ytan.Hosρ′c′ ′s ar skulpturen mer utslatad

an hos sc″ゎ′′s, SOm deSSutom har en skarp,
upphad litte hngs sidoranden som de andra ar―

terna saknar.Slutligcn har″ な″αrο′brungula an―

tenner,sc″ レ′″s OCh ρた′″s svartbruna med 34
brungula basleder.

0. ″′g″αrο″ ar huvudsakligen brun, huvudet
dock svart, bencn och bakkroppcns bas brun‐
gula
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Upprop
Fёr att sё ka utrcda E/′ οgα sr′″ α″b″ scrr′α′'s

fёrekomst i Sverige, olika levnadsvillkor och
Hvscykel ёnskar vi uppgift Om larvfynd(sakra)

mcd sa noggrann lokaluppgift som maligt,6vcr‐

lcvnad, parasitering, tidpunkter, naringSV'xt,

samt antal klackta imagO. I)et ar troligt att ana

uppgifter fran Norrbotten och Visterbotten ar

fclaktiga och f6rekOmsten begransas t‖ l Jamt―

lands Och Hariedalens vistra巧 0110mradcn. sa_
vitt bckant ar endast en imago klackt i svcrige.
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