
ANTON JANSSON

5. Kl.dckta arler
Xanthellum neleus (Vollc-) Etd. & Noo., tdr Soerige ny arl

vyla sliikte, Hdckl ur Fumea

Frin jur. kand. Stig Torstenius, Stockholm, sindes mig 13 99
5 6 6 av en mig dA obekant eulophid som i juli 1956 hade^kleckts
ur sickspinnaren F'untee cesta Pall., insamlad vid Ahus. YY, som
6ro brungula med endast den mycket kraftiga antennstrAngen
svart, ha hos de klickta exemplaren vingarna reducerade till fjill,
medan de nigot mindre dd. vilkas abdomen ar helsvart, ero
fulltingade.

DA jag med mig dA tiUgiinglig litteratur icke l1'ckades identi-
fiera denna seckspinnarparasit, sinde jag ex. ar bada ktinen till
den i smistekelforskarkretsar vilkdnde chalcididspecialisteu dr
J. Erdds i Tompa, Ungern, vilken meddelade att eulophiden i
frAga ir Xanthellunt neleus (Walk.) Erd. & Nov. var. transsyl-
uonic( Erd, & Nov. Varken huvudarlen. vars 9 2ir bevingad. eller
varieleten var kiind frAn Sverige eller andra nordiska linder. och
sliiktet representeras av endast denna art.

\Valker kinde av denna endast d. beskriven 1839 sisom Eulo-
phus neleus i N{onogr. Chalcid. 1 s. 6E. I beskrevs 1950 av Erdtis
i M6czir es TSrsari Allatthetiroz6 I s. 389 et II Tab. 108 fig. 9
under namn av Xonthella Szab6-Patagi. Di denna visade sig vara
9 till Walkers Dulophus neleus, iterfick den det \\ralkerska art-
namnet under det av Erd0s et Novicky i Erdtis' Eulophidae novae
(Acta Biologica Academica Scientiarun Hungarica 1951) upp-
stillda sliktet Xanthellum.

Bland vrira eulophider stir Xnnlftellum ndra Elochertus Spin..
ett slekte med minga arler hos oss, och in niirmre rliktet Rlricno-
pclae Fiirst., vilket even det, med 

^rten luluiuentris Fiirst.. er re-
presenterat i den svenska faunan, ehuru diirom lntet varit publi-
cerat. Slektet Xanthellum skiljes frin dessa genom det strrkt
transversella huvudet och genom att propodeum pi varje sida har
en snett bakit riktad spetsig tagg.

Entornol. Ts. -1r9.79- H. t-t.1958
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Figur A-B. Xanthellum neleus {\\ralk-)
Erd. & Nov. ,{

Erd. & Nor
QR,4

l'ar. tacnssUludnica

I ovanndmnda uppsats av Erdiis finnes teckning av den be-
vingade 9 Illl Xanthellum neleus. HiJ ovan iterges nu teckningar
av den kortvingade I till varieteten transsgloanica och den be-
vingade 6, bida efter ex. kldckta ur Fumea cosln frin Ahus.

Erdds meddelar i niimnda uppsats om de kdnda fynden av
huvudarten ftiljande: I Wiens museum fimres en 6 ur Ftirsters
samling. i Berlins Museunr universitatis en d tagen vid Berlin. i
\\'iens museum yidare en serie av ?? och dd, mdrktu ,Rogen-
hofer ex. Fumea conitella, Kirnten 1893,. Detta senare synes
vara det enda f6r Erd6s kiinda fallet av kldckning av huvud-
arten. f6r vilken emellertid uppriiknas fyndorter st i Polen som i
Osterrike och Ungern. Var. franssyluanico finnes tiven den i Ftirs-
ters samling, dfu 2 9? biira namnet Elachertus opterus (in litt.).
TvA 9? togos 1917 av Bir6 i Ungern och en I av Novicky ir 1910
i Poten. Alltsa voro inga kllckta 99 eller 6 6 av varieteten kenda
ftire fyndet av den infekterade Fumea casla vid ihus.
Entomol. Ts. {ry.79. H.3--1,1958
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Ur oallmofrukter H.dakla arler
Amanuens K.-J. Hequist, Skogsforskningsinstitutet, Stockholm,

har sint mig ett par arter chalcidider, vilka i september 1957
kldckts ur frukter av Papaoer rhoeas, insamlade vid Ahus i Skine.
Dessa a er iiro Ormyrus papaueris Perr. och Habrocqtus papa-
ueris (Fdrst.) comb. n. Ehuru ett 9-ex. av den forra arten genom
hivning erh6lls av mig 4/8 19:15 vid S0dra Sandby i SkAne, har
ingen av dessa arter fdrut publicerats frin Sverige.

Ormgrus popouetis Pert. (Fam. Ormgridae)
Denna art beskrevs av Pemis er 1E-10 sesom Cgrtosoma papa-

ueris i Annales de la Socidt6 entomologique i 6-ktinet, och som
virddjur angavs Julac papuoeris Perr. iFam. Cgnipidae\. En
oversikt av sliktet ldmnades av G. Mayr i Hymenopterologische
Miscellen III. Die Ormyrus-Arten Europas (Verh. zool. bot. Ges.
Wien 1904 s. 559-5E0), d[r iven O. papaueris er upptagen.
Denna Ma3rs uppstellning har ftiljts av E- B. Hoffmeyer i hans
Beitrdge zur Kenntnis der dlnischen Callimomiden, mit Bestim-
mungstabellen der europdischen Arten rHym. Chalc.) (Callimomi-
denstudien 5.). (Entom. Meddel. Xbhvn XVII 1930). Frin vira tvfl
som svenska publicerade arter tubulosus Fonsc. och punctiget
Westw. awiker O. popaueris, en relativt storvuxen art, genom att
abdomens ryggsida saknar varje spir till liingsktil, medan hos de
andra tve nemnda arterna bakkroppsryggens segment 3-5 iiro
ftirsedda med en mycket tydlig ldngsktil.

Habrocgtus papaueris (I'6tst.) comb. n. (Fam. Pteromulklae)
Den andra ur vallmofruklerna frAn .lhus kleckta chalcididen

kunde genast hinftiras lill slektet, niimligen lloD.ocytus. Under
detta av Thomson uppstillda sliikte kunde arlen ej uppspiras i
mig tillgfuglig litteratur, men om den beskrivits, vore att antaga
att den skulle iterfinnas under det gamla sliktnamnel Pteromalus
Swed. 1795. I C. G. Dalla Torres Catalogus Hymenopterorum
vol. V Chalcididae et Proctotrupidae lLeipzig 1898) finnes ocksA
pi s. 140 upptagen en Pteromelus pep(rreris Fairst.. beskriven 1841
i Beitrege zur Monographie der Pteromalinen );ees (.{achen).
Ehuru -b,eskrivningen (s. 2l) er kort, passa de frfln .ihus kleckta
es.. 5 9? 3 6 6, r'til in pi densamma och den mi Atergivas hiir:

,Griin, rr-eni8 glenzend. die Fiihler braun mit gelbem, an der
Spitze dunklem Schaft, die Beine gelb mit griinen Schenkeln und
braun-gelber Spitze; der Hinterriicken sehr fein punktiert und
sehr schsrach gekielt; der Hinterleib ist Sriin (6), oder bldulich-
griin (9), in der l{itte violefi. 69 Lg. I I-in.,
9 Entonol. Ts. 4ry.79. H.31,1958
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Denna beskrivning i ftirening med biologien giir att jag utan
nimnviird tvekan infiir denna Pteromalus pc2aucris Ftirst. i
Thomsons sldkle Habrocgtus sisom llabrocgtus papaueris (Ftirst.)
comb- n-

Fdrster Alerkommer till denna art 1856 i sina Hymenoptero-
logische Studien II Heft. Chalcidae und Proctotrupii, dir han pfl
s. 119-120 omnimner de arter vilka han fAtt klAckta upMohn-
kapseln von Popauer Rlrceas und dubium, worin die Gallen von
Aulox Rhoeudis sich befanden'. Dessa .rrter roro:. Comptopteta
papaueris, Pteromolus papaueris, Cecklonryio papaueris, Pezo-
machus pnpaueris, Lochites papaueris ,und ein kleiner Encgrtus,,
alltsi niistan samtliga arter vilka i sitt namn fAtt angivet beroen-
det av vallmofrukter. Huru dessa parasiler f6rhilla sig till var-
andra, vigar Ftirster icke bestemt yttra sig om. Han anmirker
endast: ,Ob nun die Larven der Gattung Camptoptem an den Lar-
ven oder in den Eiern der Gallerzeuger, hier des -lulor Rhoaeadis
Hart., parasitisch leben oder die Cecidomykr angreifen, oder gar
die iibrigen Parasiten vernichten, dariiber habe ich mir keinen
Aufschluss verschaffen ktinnen, wird aber jedenfalls von Interesse
sein und hoffentlich auch you anderer Seile nicht one Beachtung
bleiben. "

6. Bairamlia nidicoln Ferr, en tropplarvparaei!
funnen i Soerige

Sedan jag av en hdndelse pl ftinstren till en glasveranda upp-
merksammat en mycket riklig ftirekomst av insekter, sdrskilt
smasteklar. har igaren lill villan med glasverandan, en av mina
viinner, kamrer Filip Ud6n, Brickebacken. Almby utanfiir Orebro,
sedan negra Ar tillbaka tillvaratagit och till mig tiverlflmnat fly-
gande smekrek som frin den tippna delen av denna veranda kom-
mit in frin siider och i sin fl-vkt mot solljuset i den mot vester och
norr slutna verandan hejdats av ftinsterglasen, pi vilka de kriipo
och latt kunde fingas genom att ett preparatrdr med segsp{n och
ettiketer saltes aiver dem. Skiirden blev givetvis olika alltefter
viderlek, rindfiirhillanden o.s.v., men voro dessa ftirhillanden
gynnsamma. si kunde en dags sktird omfatta inda till mAnga
hundra exernplar. Naturligtfis kommo med ocksa smfldiptera och
andra insekter, men insamlaren lirde sig rett snart pi insekternas
sitt att r6ra sig, allmiint utseende o.s.v. att igenkiinna smistek-
larna och hella sig just till dem.

Resultatet blev i olika avseenden dverraskande. f)et var som
sagt i manga fall en individrik sk6rd i riiren, men antalet arter
var oftast icke siirskilt omfattande. Det visade sig ocksi att irligen
Entomol. Ts. Lry.79. H- 3-1,1958
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iterkommo vissa arter, ofta i mycket stor individrikedom, och det
som frapperade mig, som dock under mAnga ir samlat sirskilt
smristeklar i denna trakt, var att i det pi ftinstren insamlade mate-
rialet tivervdgde vissa arter, vilka jag genom hAvning icke erhflllit
diir alls eller ocksi liksom tiltfel[gt i fi exemplar.

En upprdkning av de arter som pi detta sAtt kunde insamlas
kan ej komma ifriga, utan jag uppehflller mig endasl vid de arter
som visade den stiirsta frekvensen. De voro av chalcidider ftil-
jande: Sfenomr.rli na uorions Nees (Stenomnlus rnuscorum Walk.),
i oriknelig mingd, rllormoniella (Nnsonfo) uitripennis \Yalk.,
varje ir flterkommande i varje insamling i talrika ex., Tricho-
malus perlcctus \Yalk. llnaoinucft(. Th.), en iinnu ej sikert
identifierad pteromalid i nirheten av lleraporus Walk., Spftegi-
gaster llauicornis Walk., samtliga tillhtirande fam. Pteromalidae
i vidstrlckt mening, samt vidare av fam. Eulophidae Elachertus
petiolatus Th. och Necremnus punctilrons Th., av fam. Torgmidae
lCollimomidae) Diomorus ormotus Boh. samt slutligen den av
Ferriire till fam. Pteromolidae, sesom den numera fattas, under-
fam. Pireninae f6rda. Bairamlia nidicola Ferr., alh rrppriiknade i
ordning efter frekvensen.

Di dessa nu ndmnda arter som sagt ofta f6rekommo i slor indi-
vidrikedom, mi antagas att de haft sina tidigare utvecklings-
stadier i nerheten av lokaliteten dir de infingades. Hir var
ursprungligen en tallbacke, numera villabebyggd, men de flesta
av de ursprungliga vilda triden, huvudsakligen tallar, en och
annan r6nn, oxel, silg, o.s.v. ha bevarats pe villatomterna. IIAr
kurma olika slag av virddjur ftir parasiter ftirekomma, flug- och
mygglarver, smi- och storfjdrillarver, bladliiss och skiildldss o.s.v.
Vilka som varit vlrddjur ftir de nu nimnda smislekelarterna har
ej blivit utr6nt, dA inga klickningar hiir konlrollerats, men di
varje sommar pi ftinstren, ofta i myckel stora meniad, visade sig
den som fluglarvparasit i minga fall konstaterade och i figelbon
funna ,llormoniello (Nrusonio) uitripennis (Se Jansson Ent. T.
1954 s.256 2571). sfl kunde tdnkas att de i ftinstren ertappade
individen kommit frin figelbon i de holkar som finnas uppsatta
pA treden pi denna och nirliggande tomter eller frin figlelbon
under taktegelpannorna. Mdjligen kom ocksl den enorma mfrng-
den av .Sfenomolina oarians, som ir sikert konstaterad fluglarv-
parasit, frin figelbon, och det regelbundna upptridandet. om ock
i ringare mengd, av Bairamlie nidicolo ledde ocksi tarrken till
liknande ekologi. en tanke som instiillde sig redan innan arten blev
identifierad och redan genom arlnamnet bekreftade att den hade
med fAgelbon att g6ra. En visserligen sent pltenkt och rrtfiird
understikning av boinnehillet i nigra flgelholkar pi platsen gav
emellertid endast negalivt resultat.

Entomol. T s. Arg. 7 9. H. 3--r, 1958
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Denna Boiromlia nidtcola v frAn btirjan mig alldeles ok6nd i
systemet. I mig tillgiinglig litteratur fanns intet sliikte, till vilket
denna pteromalid kunde ftiras. ehuru dess allmflnna utseende och
vissa morfologiska detaljer tycktes hinvisa den till sliiktskap med
sphegigasteriner .4sophes \Yalk.. med dess vdlkinda art uulgaris
Walk., parasit pfl olika slag av bladliiss, pA samma gang som den
erinrade om arter av slektet Spalangia Latr.. htirande till de ndr-
stAende Spalongiinae och parasiterande pl fluglarver, sflsom kon-
stateras betreffande flera arter av sldktet.

Emellertid erhdll jag frin dr Z. Boudek, Prag, ett sirtryck av
en avhandling (Nr. 462 av Acta Entomologica Pragae 1955), och
hilr fanns den ifrAgavarande pteromaliden utfairligt beskriven,
jinrte teckningar, som Pnrasnpftodes atrooircns nov. sp. Boudek
(s.310-313), beskriven efter 5 99 och en 6, av vilka 4 erhrillits ur
bo av stare (Sturnus uulgaris) i Btihmen.

Tidigare hade jag emellertid till dr M. \Y. R. de Y. Graham,
Oxford, sint en del pteromalider av vissa sldkten, vilka han
tinskat se, med utgAngspunkt frln huvudsakligen lvalkerska typer
av dessa pteromalidslekten och deras arter. Ehuru den nu nimnda
pteromaliden frrin glasverandan i Almby ej alls ens h6rde i nir-
heten av dessa slekten, medsiinde jag till dr G. ett ex. av den-
samma ftir ev. identifiering. Di ex. Aterkom, hade jag redan i
handen Boutleks beskrivning av Parutsaphodes ntrouirens, och till
min tiverraskning hade det till Graham sinda ex. av denne isatts
ett helt annat namn, nimligen Bairutmlia sp.

Yem som var auklor till detta sliiktnamn Bairamlia, hade jag
med mig di tillgnnglig Iitteratur icke m6jlighet att fe klarhet om,
men di jag omtalade saken fair viiLnnen arnanuens K.-J. Heqyist,
kunde han neddela att Aven han funnit denna pteromalid, honom
di okiind, nemligen redan 1946 i bo av mes lParus sp.) pl
Visingsd. Och vidare att vid besdk i England iiven han ay Graham
fatt den bestemd som Bairomlia sp. Heqvist kunde ocksi ge an-
visning pri den hithiirande litteraturen. Sedan denna till lans hem-
f6rskaffats, blev allt tinskligt betriffarde smlstekelns identifie-
ring, biologi o.s.v. klarlagt.

Sldktet Bairnnrli(r er beskrivet av J. Waterston i tidskriften
Parasitology (Cambridge) i Volyme XXI 1929 i uppsatsen On a
chalcidoid Parasite bred from a flea larva (s. 103-106), diir ocksA
delaljteckningar Lv Bairumlia luscipes n. sp. finnas och om denna
art upplyses att en liten serie av den kliickts frAn kokonger av
loppan Cetatophulltts Wickhami Baker, hamtade ur ett ekorrbo i
Bucks, England. Denna loppart har till England inftirts med den
numera der spridda, frAn U.S.A. hdrstammande ekorrarten Sciu-
rus caroliniensis Cmel, vilken enligt uppsatsen ir ,common in
E ntomol, T s- Arg. 79. H. 3-4, 1 956
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the London district,. I beskrivningen av Bairamlia /uscipes ingfl
ocksa detaljteckningar av ? till denna art.

Detta var som nemnt Ar 1929. Ar 1937 fdrekommer Ater Boiron-
lio omnAmnd, nu i rent entomologisk facklitteratur. Dr Ch. Fer-
riere har i Mitteilungen der schweizerischen Gesellschaft 1937 en
uppsats (s. 83 93) Notes sur les Pireninae, avec description de
deux nouvelles esptces, och den ena av dessa tve arter er just en
Batrumlta, ni<licola n. sp., vilken i ddr angivna hinseenden av-
viker frln B, luscipes Wat. De exemplar som ligga till grund ftir
Ferriires beskrivning, 25 99 och 2 d6, hade erhillits redan Ar
1932 ur en backsvalas bo i Pembrokshire, England. En annan
serie pa 5 99 herstammade frin boet av en sidesirla. vilket byggts
i ett gammalt taltrastbo i Mobberley, Cheshire, England, 1933.

Sluttigen fick jag sjiilv frin vinnen \ils Linnman i Radiotjinst
i aug. 1958 mottaga 6 ?9 av en Bairamlitart som tiverensstem-
mer med mina ityriga och med Ferridres beskrivning av B. nidi-
cola och vilka enligt brev herstammade frAn en svart-vit flug-
snappares bo pA hr Linnmans igandes tomt pi Lidingti. Enligt
brevet krJ'llade det av lopplarver i bomaterialet, i yilket i aivrigt
av insekter endast fanns en skalbagge, en kortyinge (sikerligen
Atheta nidicokt J. P. Joh., ofta i stor mflngd i ffigel- och ekorrbon

- Se min artikel Die .{rthropodenfauna der Eichhtirnchennester,
Ent. T. 1917, s.75-92:). Yidare meddelade L. att han sett lik-
nande steklar i ardra flugsnapparebon, ,och ftirmodligen iro de
vanliga). Det kan i senare fallet dock vara frAga om ]Iormonielln-
arten.

Linnmans i brevet uttalade ftirmodan kan vara riktig, och
unders6kning av fflgel- och ekorrbon biir kunna ge klarhet i detta.
Emellertid kan det ocksA yara sl att ndmnda Bairnmlio-art ftirst
under senare irtionden inkommit och spritt sig i vert land. Vid de
€ianska omfattande sillningar av material i nedra delen av ekorr-
bon vilka jag under nigTa ar pA sin tid ftiretog fiir understtkning
av sirskilt insektfaunan i dessa och f6r vilkas resultat jag redo-
gjort i ovan citerade uppsats, ertappades smesteklar, enligt vad
som anfdres pA s.87: 'In der Eichhtirnchennestern habe ich mehr-
mals kleine Hautfliigler observiert. \\'ahrscheinlich sind ihre \Virt-
tiere unter den Giistern der Nester zu suchen.r Tvvir blev dettn
material av smisteklar ej bevarat, vdl beroende pi att det dfl slrr-
tes ringa utsikt att fi det bestiiml.

Medan det genom ovannemnda litteraturstudier blev klart att
smflstekeln som nu avhandlats iir Bairomlia nidicola Ferr.. iter-
kom ett till dr Boutek s6nt ex. av de vid Orebro erhillna. Det
hade pA etikett av B. asatts namnet Bairamliu nidicola Ferr. lPara-
saphodes atrouirens Bak). B. har sfllunda sjelv konstalerat iden-
titeten av sin art med den tidigare beskrivna nidicolo och iven

Enlomol.Ts- Arg.79. H. 3-.+,1958
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ntidgats gtira slaktet Parasapftodes Schulz synon)'mt med Bai-
ramlia Wat.

Vad sliktet Bairamlius systematiska stillning betriiffar, ftir som
nemnt Ferriire loc. cit. 1937 s. 85 slektet till underfamiljen Pdre-
ninae, alltsA n[ra underfamiljen Tridgminae, av familjen .llisco-
gastetidoe, kennetecknad bl.a. av 2 sporrar pi baktibierna. Denna
familj niimnes emellertid sAsom numera fiirenad med den mycket
formrika familjen Pteromalidae i yidstreckt mening, pi samma
ging F. dock omniiLrnner den affinitet som Pireninae visar till
underfamiljerna Asaphinae och Spalangiinae. Frin tivriga slflkten
inom Pireninoe awiker Bairamlia jiimte 3 andra icke europeiska
slikten genom l3-ledade antenner.

Slektskapen med Asapftes framhives emellertid serskilt av
Boutek loc. cit. 1955 s. 313- Han pivisar nimligen att ehuru tribus
Asnlthini beskrives sasom utmerkt av endast en sporre pA bak-
tibierna. si har enligt hans iakttagelse .'lsapftes uulgaris liksom
Bairemlia i sjilva verket tvi baktibiesporrar, en tydlig, inre, och
en annan! yttre, mindre, svagt btijd, som mi betraktas sisom en
andra rudimentir sporre, alltsi med hdnsyn till baktibiesporrar-
nas antal ingen avvikelse frfln huvudregeln ftir sliktena hiirande
till I I i s c o gast e r ido e.

Auezug

Verf. meldet folgende geschliipften, ffir Schn'eden neuen Chalcididen:
Xanthellum ,rele[s (\ryalk.) Erd. & Nov. var. transsylDanica Erd, &

Nov. aus Fumeo casra Pall.
Ormgtus papaoeris Perr. untl Habtocgttts papaoeris (F6rst.) comb. n.

aus llohnkapseln votn Popavet rhoeas.
Fiir Sch$eden neu ist auch Biardmliq nidicola Ferr. lParasaphodes

olttooitens Btk), von s'elcher ausser gekitschten St. 99 aus Nestern von
Porus sp. erhalten \eorden sind. Yerf. meldet iiber den Gang der ldenti-
tatsversuche der Gattung und iber deren s)'stematische Stellung.

E ntomol - T s- Arg. 7 9. H. 3-4, 1958


