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Males and females of the parasitic ant Sifolinia karavajevi Arnoldi were found in a nest
of Myrmica rugulosa Nyl. on 29 Jlly 1977 east of Lund in southernmost Sweden. Later
delated females were found in another two nests of M. rugulosa in the same locality.
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Den 29 juli i ar bes6kte jag de sandiga omri―

dena vaster om Krankesiёn(Skane)ぉ r att br_

sё ka tt tag i hannar av Ⅵッ″″Jεα r夕g″わsα Nyl.

Pa ett ёppet sandttilt med sparsam vegetation

vid Svartahil visade sig denna inyra vara ovan‐

ligt talrik(uppskattningsvis l samhalle/5m2). I

det f6rsta boet av″ .″

“
grr′οsα som gravdes upp

fanns ett antal vingade kё nsttur(aV bida kё ―

nen)SOm var andeles fbr sma br att tillhё ra

ettermyran och som visade sig tillhё ra det i vart

land inte tidigare representerade slaktet sJb′ J‐

″′α Trots Kutters(1973)reviSiOn av detta sl五 k‐

te hade jag stora svarigheter att artbestamma
mina diur.Fё rst efter jamわ relse med exemplar
frin kontinenten kunde arten konstateras vara

S.たα″αソ″
`ッ

J Arnoldi.

YtterHgare tva bon gravdes upp dock utan att

nagra SJb′ ′″Jα hittades.Vid ett besё k den 17.8.

pa samina lokal gravdes tre bOn av″ .″′grr′οsa

upp och i tva av dessa hittades en resp. tvi
ving16sa honor av S.た α″αッaJFッ′. Detta tyder pa

att arten ar vanlig pa lokalen.

S. たα″αッ哺cッ′ ar tidigare tagen pa ett fatal

men v,l spridda platser. Arten ar kand fran
sydё stra Finland och sё dra Norge(C01lingwood
1976),Polen(dar arten beskrivits som S.ρ ′ε力′

Samsinak),η eckoS10Vakien,England(dar arten

tidigare gatt under namnet S. ′α′″αι Ernery)
och s6dra Ryssiand(varifran arten ar beskriven)

(Kutter 1973).Troligen ar den hOna fran Belgien
som beskrivits som″ ッ″″メεα力″′ι′Sお (van BO‐
ven 1970)en S.たα″αッa」 iιッ′.

S. たα″ανtteツ ′tycks sakna arbetare och lever

hos iイッ″″Jεα‐arter(1イ .′α′ツ″ο′is,iイ .″′grr′οsa,

ルイ。scα b″′″οdJs och″ 。sα b〃′ar′ har konstaterats

sOm vardar).Den vingiё sa honan liknar inycket

ンえ
、

/

Fig.1.Sび b′ル′′たα″ッ″′ッ′9 fran skane._A.Huvud framifran._B.Menan‐
och bakkropp fぬ n sidan. Bchanng∝ h mikroskulptur a utritad.35×

syb′ j″″ α々″αッ″′ッ′9 frOm Skane(sweden)_A.Frontal view of head.―
B.Lateral view of alitrunk‐ gaster.Sculpture and p‖ osity onutted.35× .
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en liten″ッ″Ciα‐arbetare och det torde vara latt

att brbisc henne i my1lret i ett″ ッ″″たα‐bO・

SJb′レ′α‐hOnan ar dOck nagot uusare och har
bredare  menankrOpp.  Vid  en  noggrannare
granskning ar det en rad detaber sOm skilier,

bla har SJb′レ′α‐honan det br parasitiska
Myrmicinac karakteristiska ventrala utskottet
pa postpetiolus.

Recenslon

Mikkola,Kauri&Jalas,Ilkka:S′ο″
`″

P′″力ο‐

sar. yoたたosθ′ 1. Otava, Heisingfors 1977. 255

sidor,darav 18 helsidesplanscher.

Finland hyser numera den aktivaste ttarilsam_

larskaran i Norden.De manatliga m6tena i Fin‐

lands Lepidopterologiska Sallskap sanllar i snitt

ёver 100 medlemmar och i inget annat nordiskt

land fangas f.n. sa manga br iandet nya stortta‐

rilar som i Finland.Detta utbredda ttarilsamlan‐

de i Finland ar egentligen brvanande med tanke

pl att det inte rlnns nagon modern Htteratur

6ver den finska fJarilfaunan, Detta har ocksa
kants sOm cn stor brist och man har darfё r

beslutat gё ra en handbokseric,dari brsta hand
nattflyn och mttare kommer att behandlas.

Den f6religgande boken ar den forsta delen i

denna serie och behandlar ungeぬ r halften(182

arter)av de flnska nattflyna,nanlligen underfa‐

mijerna Noctuinac Gordflyn etc), Hadeninac
och Cucun五nac. Tyvarr ar boken skriven pa
inska,men trots detta ar den intressant fё r den

icke rlnsksprakige lepidopterologen. I inled‐
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ningen fbrklaras pa svenska och engelska tex‐

tens uppstalining och vissa symbolers betydelse

sa att vingbredd, utbredning, abundans‐ fre‐

kvens,flygtid och naringSVaxt kan utlasas.var‐
je art behandlas i ett textavsnitt, dar ocksa ut_

bredningen visas pa en karta 6ver Finland. Fё r

svarbestamda arter underlattas identirleringen

av utmarkta teckningar av genitalklaffen ochノ el‐

ler framvingen, dar det karakteristiska sarskilt

markerats. Samtliga arter ar fOtOgrarlskt avbil‐

dade i svart‐ vitt pa 18 planscher i siutet av bo‐

ken.Tyvttr ar dessa avbildningar genomgiende

br mёrka och fattiga pa gratoner. Ett plus ar

dock att det ar perfekta ttur sOm avbildas.

Ett sammanfattande omd6me ar att denna
bok trots planscherna tycks vara av h6g klass

(mina kunskaper i finska ar obefintliga, va面 ёr

jag inte kunnat gё ra en sarskilt ingaende be_

dёmning)och av intresse fё r de svenska sanlla―

re som intresserar sig lbr den flnska ttariraunan

(eXempelvis fё r de arter,som kan fbrvantas dy‐

ka upp i Sverige).
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