
Nigra fbr Sverige nya eller sillsynta Henliptera. VII

Av NILS GYLLENSVARD

Det kan 16na sig att ga igenoln Och revidera sina sallllingar!Vintern 1971
--72 har jag gjort detta och dttrvid pitraffat en del f6rut felbestimda arter,
som nu visat sig vara landskapsnya med insektgeografiskt intresse och i ett
fall vara en fёr Sverige ny art.Son■ nlaren 1972 har jag huvudsakligen sanllat
i Blekinge,som fortfarande tycks vara ett landskap,dir inan har stora in6j‐
ligheter till nyfb7nd inda in pl knutarnal En exkursion l.― -16.8. till Jilllt―

land, nttrmare bestimt med en dryg veckas uppehill i vardera Laxviken,
F011inge s:n Och i Kall gav direnlot ganska litet utbyte i form av landskaps‐
nya insekter.Dirvarande karaktarsarter,sι θnοごθma llο lsαι

“
m (F.),TrfgOnο _

ιyIIIs raノごCοrnfs (Geoffr。 ), Phfrαθ.lIIs sρ IImarf“S (L.)och ⅣθορわfJαθnHs
Iゴ nθαιus (L.)konl i hiVen i si stora mangder att det var ritt svirt att
isolera andra arter! Utёver ett fital landskapsnya hade jag tillfalle att be_
krafta fё rekomsten av nagra arter, son■ inte hade kunnat verifieras vid ut‐
arbetandet av nuvarande katalog.

Heteroptera

l.sardEIra sa■ Jbθ rgi(Reut.)har detta nanln i g,1lande katalog,lnen kol■ ‐

l■ler i nya katalogen att heta Sa′ ごα sα力Jbθ rgゴ (Reut.)。  Redan 8.7.1954 har
jag tagit arten i Store l■ Iosse i lnellersta Blekinge.Den tycks ha en atlninstone
till synes nyckfull utbredning i likhet med nlinga andra henliptera. Har
hittills bara antrttffats i tre av lappmarkerna saΠ lt i Bohuslin!11■ in sanlling
hade den stitt sonl Sα ′ごα′ごιιοraris(L.).

2.Sα rdara palasrrfs(Dougl.一 Sc.)finns ej upptagen i gamla,men kommer
i nya katalogen.Den har pitriffats pl Gtl.och i Sk。 (dar iven jabC tagit den,
15.8.1970 1 Magnarp). Till dessa fynd kOmmer nu 2 ex.tagna redan 27.9.
1955 i Gё,Listerby s:n,BI.Tidigare bestanlning:Salご Irra sα Jιαιorfa(L。 ).

3.Lorピ cara ruノごCθρS(Reut。 ).Ny fёr Sverige.Denna lilla art,1,57 mm(enl.
Stichel), undgir naturHgtvis latt upptackt. Tagen pi Kvallnsё , Fёrkarla
sin,Bl.4.8.1957.Hade fbrvttxlats lned annan Lorご

`口
Iα .Fё rekollliner i Tysk‐

land,Frankrike,Osterrike,Sydryssland.

4.Acθ frορゴsgごnlrllθ rlぬ arf(Flor)har jag allmalt som ny fbr Sverige i en
tidigare uppsats(OpusC.ent.20,1955).Fyndell gallde di Kvalmsё ,Fё rkttrla
s:n, Bl. 1953 och 1954. Arten synes dock tinlligen utbredd i Bl., ty senare
har jag funnit den i Tving 21.7.1955,i Backaryd 22.7.1956,iヽ /ambisa 6.7.

1957, i Hallevik, Mjallby S:n 7.7.1971 samt i Karlskrona 28.6.1972. I sist‐
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nimnda fall hade jag fё rst fёrvaxlat den med en Tθ rarο 6ο ris― art, vilken
inё ilighet jag sj農 lv varnat fё r i uppsatsen!

5. DicypFIIIs θρゴIοbli Reut. ar en sydlig art sOm hittills endast patriffats
i Sk. Dar har ocksi jag tagit den rikligt i Having, Ravlunda s:n 1959. Till
dessa fynd kolnlner nu ett ex. frin Haverdalsstrand, Hall. 17.7.1971 sanlt
talrika ex. frin parken vid GuHberna mentalsjukhus i Karlskrona, 18.7.
1972.Finns nirmast i Danmark och N.Tyskland men ej i Norge el.Fin‐
land.

6.Pゴ :οphorIIs pasiJ:LIs(Reut.)har ossiannilsson tagit p1 01.Sjllv har
jag arten frin Lojsta och Torsburgen pi Gtl.1961.Nu tillkommer efter
revisionen av lnin kollektion tvi ex. frin Kvalins6, Fё rkttrla s:n, Bl. 19。 7.

och 5.8. 1959 samt ett senare fynd frin Karlskrona stad 22.9.1971. Finnes
icke antecknad f6r nigOt av de ёvriga nordiska landerna nlen ar a11lnin i
sёdra Europa.Vardvixter:Ek och alln.

7. ⅣifflθθIIS ′aCObαθαθ (Schill・ )ar ju en i s6dra och nlellersta Sverige
ytterst vanlig art,hittills iakttagen nordligast i HIs. saΠ lt i alla andra land‐

skap sё der dirom utom pl Gtl. och Go Sand. Det var darfbr en sensation
nar jag av lllin tyvirr numera avlidne kttre vin Arne Sundholln fick tvi
ex.tagna i Haparanda 27.7.1960.

8.Lθ fynof口 sp:clpes(Fall.).En sydlig art,ritt vanlig i Gё taland,men jag
har funnit 3 ex.i Svealand,i Trosa skargird,sdm.17.一-18.8.1968.

Homoptera Auchenorrhyncha

9.CFl′ orfonα dο rsαια Edw.Ny fbr Sverige.En 6 29.6.1972 i de vidstrickta
vassarna utanfё r Gullbernaparken, Karlskrona.IPinnes narmast i Danmark.

10.Eurysa rarida Fb.Fёrut anlllald av lllig sisom ny fё r Sverige(OpuSC・
ent. 30, 1965). Det gillde di ett ex. frin vardera Bl. och Jlnt. Nu har till―
ko■llnit en♀ tagen 24.6.1970 i Gullbernaparken,Karlsklona.

11. rdiocθrIIsノロ:gd“ s(F.)ir en Slllsynt art som endast tagits i Sk. och

鳳aya喘驚L亀:器Tl」]i烈篭PT訛‖∫踏路Tr讐 1:お1
poppelall`n. Detta skedde 12.9.1971.Aran av fbrndet tillkommer Ossian‐
nilsson,sonl hade f6reslagit inig att fё rsёka rned gatans popplar!

12. Iご ゴοεθrrls arbicans Kbllll. Likaledes en sillsynt art med poppel som
virdvaxt. F‐ ёrekolllllner utpraglat sydligt i Norden med fynd i Sk., Bl. och

勝l猟Iよ 肥繋♂1:ぶ跳課‰麟糧:鑑lI社「]igΨttir私牌舞;
i Haverdalsstrand.

13.E口ριθryχ fFlο口:θ ssi(Edw.).En enda 9 har antriffats av Ossiannilsson
pa Revingehed,Sk.24.7.1938.Jag blev dirf6r mycket fё rvinad,di jag 19.6.
1972 pitriffade icke lnindre in 19 ex.pi ⅣIentha aquatica,sonl vixte pl en
smal landremsa innanfё r vassen vid Gullbernaparken i Karlskrona. Tvi

`` har genitalunders6kts och visar en typisk bild. DaremOt stanllner inteen uppgift av Ribaut Och Ossiannilsson att ansiktets laterala flackar arO
typiskt kol■ ■1■aformade.Det finns hela skalan av fllckar frin stora,konlina―
liknande till sml, streckliknande och pl ett ex. saknas dessa flickar. Att
arten inte antraffats oftare i Sverige skulle ll■ ёjligheten kunna bero pa att den
synes ha kort livslingd. Da jag en dryg vecka senare besё kte fyndlokalen
fann jag icke ett enda exemplar!
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ex.pi Siljё ,Augerums s:n21.8.1971 sanlt 7 ex. pl ёn Senoren 29.8.1972,i
albestind vid strandkanten.

15. Eryι hrο nθ IIrα οrdご narゴα Rib. C)In denna art,som Ossiannilsson tagit i
Upl.(SOlna och Experil■ entalfiltet)sager han,att den antagligen ir inycket
mera utbredd hos oss.Han har funnit arten endast pi gran under h6st‐ och
virminader. Det fёrefaller som om iven Ribaut tagit den endast under den
kallare arstiden,ty han siger: 》Je n'ai pu encore ine faire une opinion ferme
sur son habitat pendant la saison chaude.Il est probable qu'elle affectionne
les Saules.》 Denna sannollkhet kan jag verifiera. Jag har tagit ett ex. 5.7.
1971 i Hillevik, PIj■ 1lby s:n, Listerhalvё n i Bl. pa Salix. ossiannilsson har
kontrollerat bestimningen.

cal,L∫
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har jag funnit arten pa tvi stillen i Bl., nttlnligen 12.7.1972 i Torhamn,
Jalllj6 sin och 18。 7.1972 i Gullberna,Karlskrona.

17. Parada rrdEImbrα ια (C. R. Sahlb.)har jabJ f6rut anmttlt som ny fbr
Sverige(OpuSC.ent.34,1969)frin Med.Jag har den ocksi frin Jirvs6,Hls.
Att jag nu ocksi funnit arten 20.7.1971 i Haverdalsstrand,Hall.kanske inte
ar sl ovintat.Likheten med P.prθ ysslθ rご (H.‐S.)ar si stor att man mycket
val kan ha fё rvixlat dessa arter i sё dra Sverige. En revision av materialet
borde nog genOmfё ras.

Pi grund av hёg ilder Och andra skll koΠ IIner jag troligen inte att kunna
nimnvart fortsatta med bidrag till kinnedom om henlipteras utbredning i
Sverige. Jag har darfё r roat lllig med att gё ra en sammanstillning av de
resultat jag nitt under 20 ars insanllingsverksamhet.
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Heteroptera

Homoptera
Auchenorrhyncha ..

Homoptera
Psylloidea

Sum total 354

Summary
Some new or rare Swedish Hemiptera

Tu'o specles of the reported Hemiptera are new to Sweden: Loricula ruticeps
(Reut.) and Chloriona dorsata Edw. New localities are recorded for 15 rare species.
In a tabular manner the author accounts for his findings, during 20 years'
collecting, of Hemiptera new to Sweden or certain provinces of Sweden.
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