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Jfθ lοPhο rIIs bθ rgrο ιrti J.sahlb.

Denna art,som nyligen rapporterats frin Norge har jag i ett exemplar frin
Lule Lappmark taget i Ginivare den 19 september 1966.Arten har dessuton■
rapporterats frin TOrne Lappmark dar den tagits av Lars Huggert 1968 i
flera exelnplar i en dikeskant(in litt.).

Ettcοnnas prα θθnsfs Nach

Denna art har skilts ut ur E口 θ0111lIIS Crα υigθr Ⅳ〔111l och rapporterats frin
bl.a.IPinland.Genomging dels av nlitt eget inaterial dels Riksmuseunls visar
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BJθ df“ sごθnticο Jrピs Fauv.

I samband ll■ ed bestimningsarbeten av BJθαピIIs― material upptickte jag att
ett exemplar,som jag bytt till llllig sisonl varande B.ο ρac“s Block inte kunde
vara denna art utan i stillet B.ご θnficο JJis.Exemplaret hade tagits av G6sta
SvenssOn i Boris, アヽisterg61land, och di B. αθnιicοJJis icke tidigare rappor―
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visade sig vara saΠ llna art,d.v.s.B。 ごθrlffcο rJis.Bestimningen har kontrolle‐
rats av Victor Hansen. Arten ir uppgiven frin siv■ l Norge soll■  Finland.

_4fFlara crαυビ9θra Scriba

H6sten 1968 fick jag f6r bestin■ ning en sarpriglad ttι hθια_art, sonl J. R.
Bergvall tagit genOnl slaghavning i Revsund i Jinltland den 5 juni 1968.
Exemplaret skickades vidare till Andreas Strand,som kunde konstatera att
det var fraga om Aι fl`ια
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cIこ ,ビgera,en art som narmast var kand frin nOrra
Tyskland och som bildar ett sarskilt underslttkte Rhο ρα『οcθrfnα .
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Arten,sonl■rl,3--1,5 1nm ling,kanns lattigen pl de korta och karaktaris_
tiska antennerna,som mot spetsen ir starkt fё rtjockade med antennlederna
ca 3--4 ginger bredare in linga.

スthθιa grabric“ どοゴαθs A.Strand

Vid sillning av f6rna under ruttnande honungsskivling (Arntピ ::α rfa rllθ l―

Zθα)i Barkarby utanfёr Stockholln i Uppland erhё lls bland ett stort antal

athetor en hona av Aι hθια glα brfc口 Iο idθs den 13 september 1968.Fё rsёk att

hitta fler exemplar nlisslyckades. Honan av denna art ar tidigare endast
kind frin Norge medan hanar iven tagits i Danmark. I Norge har Strand
erhillit arten pi svanlp och duvspillning. Det aktuella exemplaret har kon‐
tronerats av Strand.

Aιhθια ρ:αιοnοノノ:Brd.

Vid bestimning av kortvingematerial,som illsaΠ llats vid Vietas i Lu Lpm

av Bengt Ehnstrё m pitriffade jag en hane av denna tidigare endast frin
Finland kttnda art av undersliktet.lfピ crOαOfa. Exemplaret hade tagits 1967
genon■ sillning av fuktig f6rna under ett renkadaver.NigOn ytterligare hane
kunde inte pitriffas,men daremOt fann jag att tvi honor,som jag bestinlt
till Aι hθオα♭οrθθIIα Brd.med hjttlp av forlnen pi sperIIlatecan,tycktes vara
hona av A.Prαιοn。′′:,hittills okind.Dessa hade EhnstIも lll■ erhillit genOm

sillning av ruttnande svamp ocksi vid Vietas den 3 augusti 1966.

Sonllnaren 1968 besё kte jag Vietas― omridet och sёkte di aterfinnaス :h``α

ρ『αιοnο′′ごOCh den 25 augusti erhё ll jag dar en hona genon■ sillning av rutt‐

nande svamp och salnlna dag vid Nabroluokta efter vagen》 visterut》 en hane
och tre honor genonl slllning av jord under ett algkadaver intill vigkanten.
Ytterligare en hane fick KurL Persson vid algkadavret vid samma tillf五 1le.

Antalet hittills tagna exemplar utg6r siledes tre hanar och sex honor. De
fёrmenta honorna har undersё kts av Andreas Strand som konstaterat att det

sikerligen ar denna art,men att honan ar ytterst svir att skilja frinス frtθ fα

bο rθθrrα di formen pi bl.a. spermatecan ar i stOrt densall■ ina. Enda sklll―

naden tycks vara att Arrlθ ια prαιοn。ノノごgenOmgiende ir mё rkare,rent svart.

Differensen i formen pl 10:e antennleden, som L. Brllndin angivit vid be‐
skrivningen av Aι hθごα Praton。′ノf(Ent. Tidskr. 1948,s.50-51),tyCkS inte
hina.

Lθ lnθ crlLIsa lrpθ rrenf Palin

dXlli潔 蹴 島 :Ⅷ 常 :rtf∫腸 】it∬』 鷺 ぶ Vlttf鵬 肌 鮮 品 l
kalix i Norrbotten den 25 september 1966,kunde iag kOnstatera att en serie
kortvingar var rflfαsophfra bθ rcビοnfs Bernh. en art, sonl tidigare i Sverige

endast tagits i ett exelnplar i lnaj 1957 av Thure PaIIn pl llorra 01and(Ent.
Tidskr.1959,s.23-24).Bestimningen verifierades av Palin.Di denna 7■ :α sο―

phila―art anses vara bunden till lnyran Formica llrarθ rlsfs enligt finska fynd

och denna myra dessutom ar varddjur fё r en annan kortvinge Lο nl`crlusa

ωθrrθrti passade Kurt Persson och jag pl att besё ka lokalen ifriga den 26 mai
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endast vara 3 Lο mθchasα ;ёvriga var

lnses bunden till bl.a.Fθ rmiccII rura.
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3rsson och jag senare sё kte hitta FOr―

rllicα arα ごθnsis har detta icke lyckats och det saregna ar nu att blda gistema
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tats pitriffas i Uppland dar vardmyran Fο rmica urarθ nsis bl.a.fё rekolnlner.

DθEI♭θriα Picinα Aube

Den 4 augusti 1967 erhё ll jag i ett sI
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konstaterats ptt denna lokal.

H6sten 1968 fick Thure Paln■ lina lllitt material av Dθ ub`I:α och kunde
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Frin Finland har beskrivits en annan OcyIIsα _art,『αficο J′fs Th。,Och man
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ingick tvi svenska exemplar, det ena

iga vid Bitfors intill Dalilven i norra

Rl電£I認翼ヤ電漁ませ熙謂

Aιοrllaria nο rfca Gangl.

rヽid genOmging av lnittス ιοr21ariα-1■ aterial hittade Colin JOhnsOn tvi exeln_
plar tagna i st武 IゝnshOlin‐ omridet utanfё r /ヽisteris i Vistinanland den 15
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H遥ま r:Itlyttkι f犠 ぶ Tl砒 ホ 胤 :鳳 予W'串 ri:『 聯 ま 、 』ξlttal lや
tavsson,Riksmuseun■ och Carl H.Lindroth,Lund
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