
Fynd av inyror i Sverige
[Ant rccords from Sweden(Hym.,Formicidac)]

PER DOUWES
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b″α f.″′crοgy4α kallas de sma
drottningar och hannar, sonl man ibland hittar

tillsammans med kё nsdiur av normal storlck i

bon av iイ . ′″b″α L.(′α′ツプ″ο′′s Nyl.). Enligt

nyare undersё kningar ar det har inte fraga om

nagon inomartsvariation utan dc sma kё nstturen

(f.“ ′ε′οgy″α)ar en egCn art,som lever parasi―
tiskt hos ″″ι′α (se t ex Pearson 1981). Nagon
formeⅡ beskrivning har intc」 Orts av dcn parasi―

tiska arten, som antsa tills vidarc ar namnlё s

eller sasom tidigare far ga under bctcckningen

iイ. ″″b″α f.“ Jcrο gy“α. Obscrvcra att det flnns

en f./2oゴ
`″

οgッ′α hosiイ .′クg′ IIοグ′s Nyl.ocksa och

att denna art tidigarc ofta kanats fё r″rrb″a till

raga pl elandet.

Si宙ttjag vet har inteン .″ンb″αf.“た′οgッ″α
Omnamnts frin Sverige tidigarc.Jag har ttalv

bara hittat denna parasitiska myra pl ett enda

stanc, nanlligen i Lё derups strandbad i Skane.
Langs ctt styckc av stranden(RN 1392ノ 6140)

fё rekommcr″ ′bra mycket talrikt och i alla bon

som jag har undcrsё kt fanns f.“ ′crοgy″α(20

april 1981,jul卜aug.1982).

'′

y″

“
た'a sρ′('メο″′s Bondr.ar narmast kand frin

nagra fi lokaler i dynomraden i Danmark och

s6dra Finland.Jag har lctat inycket efter denna

myra langs dc skanska och 61andska kusterna,
dar det pa manga platser scr ut att vara lamplig

biotop,dock utan framging.Av cn ren tillfhllig―

hct besёkte jag ett sommarstugeomrade i ёstra

utkanten av Hallevik i Blekinge(RN 1431′ 6210,4

aug 1979)Pa cn sandig,glest bevuxen(huvud―

sakligcn И″′ι/PIFSノα (.α ″′′S′′′S)platt bOddc cn
liten νy″

“
Jcα ,som jag brst uppね ttade som″

“
‐

gfr′οsα Nyl.cllcr s(.α b″ J″ οグJs Nyl.,mcn sonl vid

hemkomsten visade sig vara den langc cftcrsё kta

sρ′c′ο′″′s. Detta var latt att se, cftersom det

fanns hannar i provet.Arten ar narmast lik scα―

ι″′″οグFs och skijs lattast fran dcnna genom dcn
korta bcharlngCn pa bcncn hos hannen. サミvcn
arbctarna gar att skiba it, namligen pa formcn

hos pctiolus sedd fran sidan. Dessa skillnader

flnns bcskrivna av Colling、 vood(1979).

L′′′οr/1ο rαχ″y′α″″′r′ F6rst. har av nagon an_
ledning inte blivit uppgiven fran 01and av Col―

lingwood (1979). F6rmodligcn ar dct ctt fё rbi―
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seende,cftersom arten verkar vara rner utbrcdd

dar an i nagOt annat svenskt landskap. Jag har

可alv funnit″ッ′α71グ′rJ i Halltorps hagc,Bycrum

och Bё da.

И″′″gα′′∫ αrrar″′夕s Schenck har bara nagra fa
ganger blivit funncn i vart land.som ny fё r Ska―

ne togjag denna hos■ ″α
“
ο″J″ ″ cα′
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boende art i Vombs Fures sёdra kant(RN
1359ノ 6170)undCr en myrexkursion som anord―
nats av Entomologiska S'1lskapet i Lund den l
juni 1980.Senarc har jag funnit α″αr″′″s5km
SSV Degeberga(RN 1390/6186)9 aug.1982.Vid
blda tillfhilcna fanns rikligt incd vingade honor i

boet,宙 lket ar markligt med tankc pl att fyndcn

』OrdCS Vid helt olika tidcr.

r′′″θ″。″′′″ b′ (ヽari″α′″″ Nyl.lg″ ′″′′″∫′auct.)

ar en kOsmopolit som pa vara brcddgrader pa‐

trattas i vixthus.Arten tycks narmast vara fun―

nen i Storbritannien (C011ingwood 1979). Tor‐

biёm Ramq宙 st fann denna art allmant fOrc_

kommande i ett vaxthus med tropiska vaxter i

Bergianska tradgarden i stockholln 29 sept.
1980.Arbetarna ar ungeぬ rlika stora sonl hos var

inhemska(α
`sρ

′′fr″マmcn ar uusare,rё darc och

har de karakteristiska linga pannfarorna(col_

lingwood 1979).
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リメ,′′′′Em.ar oerhё rt lik

ρ′′SS′′α♭″Js Nyl.och sakra artbesthmningar tor‐

de endast kunna gё ras pa drottningar.Tyvhrr ar

det svart att fa tag i drottningar av dessa ttur

(manga stackar tycks cndast producera hannar)
och de enda drottningar sonl jag har sett fran

skane harjag klackt ur cn stack 3 km SSV Dcgc―

berga(RN 1391ノ 6188)ijuli 1982 Dcssa har cn

myckct mattarc bakkropp an dc ′″ごss′′rlι″Is―

drottningar fran osterg6tland som jag har jam‐

fёrt rned och Collingwood,som har fatt se ctt av

cxcmplaren,kundc bekrafta att dc skanska ttu_
ren ir y。 ″′′ピ. coningWOod har ocksa mcddelat
mig attybr′′i tyCks vara utbrcdd i Danmark och

aven ar konstatcrad fran Finland. Hur lagct ar i

Svenge ar osakcrt. Det enda Jag vagar pasta ar

att Jら ″′″brekommeri Skane och′ ″′ss〃α♭″お i

Ostergё tland
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Tva fёr vastrnanland nya trollslandor
[TWO dragonflies new to thc province of Vistmanland(OdOnata)]

GORAN SAHLEN

Under nlina insamlingar av trollslandor sOnlina‐

ren 1981,angade jag tva arter,som mig veterligt

intc tidigare har rapporterats fran vastmanland.

Den brsta arten ar ε′′′ヵ
`ε

α ♭J“αc“′α″α

(Charp.),aV Vilken l ♂och 1 9 tOgs den 23ノ 6 1

km VSV Ralken, Harakers socken, Vasteras
ko,llnun. I)latsen gransar mot ett kalhygge och

ar bevuxen med granskog och unga ttё rkar.

Sommarcn 1982 giordeS iterfynd av arten 5 km

langre at nOrdost kring Svani,samt 6 km sё der―

ut,vaster onl Skultuna.Ep:r力 ′ca bimaε
“
′α″α kan

da」or anses som boね sti omradet.Arten ar nar_

mast rapporterad fran Uppland och Sё dcrman―

land(Andcr 1944).

Den andra arten ar den stOra И
`s力

″α sι″″ara

Hagen. Av denna fangades l ♂ den llノ 7 vid

norra stranden av Toft●6n, Skultuna sockcn.
Toftsiёn ar en relativt naringsfattig skogsttё  mcd
svagt brunぬ rgat vatten och intc sarskilt breda

vassbiltcn.Arten,som tidigare ar uppgiVen fran

Uppland,Sёdermaniand,och Ostcrg6tland(An‐

dcr 1944),tyckS enl.Valle(1952)och ValtOnen

(1980)i Finland vara bunden till brackvattcn,
vilket aven gallcr de svenska upplandsfynden.

Fёrekomsten vid Malarcn i Sё dermanland och
vid Takern i Osterg6tland tyder pl att artcn dar

fOredrar naHngSrika ttё ar. Fyndet vid den
naringSfattiga Toftttёn ar da」ёr intressant ur
biologisk synpunkt.
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